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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Woord vooraf
In 1270 voltooide Jacob van Maerlant zijn Der naturen bloeme. Hij droeg het werk
op aan Nicolaas van Cats, heer van Noord-Beveland, en sprak in zijn proloog de
hoop uit dat zijn opdrachtgever veel plezier zou beleven aan ‘dit juweelkijn van mi’.
De ondertitel van deze bloemlezing verwijst naar deze woorden.
Na een algemene inleiding worden uit de negen grote werken van Jacob van
Maerlant representatieve fragmenten gepresenteerd. Bovendien zijn van Maerlants
strofische gedichten de Wapene Martijn en Van den lande van oversee in hun geheel
opgenomen. Als hulp voor de lezer is Maerlants tekst voorzien van een complete
vertaling in hedendaags Nederlands. Ieder fragment wordt voorafgegaan door een
inleiding met informatie over het desbetreffende werk en met toelichtingen op het
fragment. Achterin de bundel vindt de lezer enkele aanwijzingen voor het lezen van
Middelnederlands en suggesties voor verdere literatuur.
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Standbeeld van Jacob van Maerlant op de markt van Damme (West-Vlaanderen). Het beeld werd
vervaardigd door de Brugse beeldhouwer Pickery en in september 1860 feestelijk onthuld.
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Jacob van Maerlant, leven en werk
Op het marktplein van Damme, een stadje onder de rook van Brugge in
West-Vlaanderen, staat zijn standbeeld. Met een nadenkende blik, de rug naar het
vijftiende-eeuwse stadhuis, de rechterhand opgeheven voor de borst, kijkt hij neer
op de voorbijgangers. Aan zijn voeten liggen enkele lijvige boeken opgestapeld.
Rond het marktplein zijn cafés en restaurants gelegen met welluidende, aanlokkelijke
namen als Pallieter en Bij Lamme Goedzak. Eén van de horecagelegenheden draagt
de naam van de man, wiens standbeeld de markt siert. Het heet Gasthof Maerlant.

Afkomst en opleiding
Of Jacob van Maerlant er werkelijk zo heeft uitgezien als zijn in 1860 opgerichte
standbeeld wil doen geloven, zullen we wel nooit te weten komen. Weliswaar bevatten
enkele bewaard gebleven Der naturen bloeme-handschriften miniaturen waarop een
middeleeuws auteur staat afgebeeld, bezig met het maken van een boek. De
afbeeldingen zijn nogal verschillend, zodat een eenduidig beeld van de schrijver van
dit speciale werk daaruit niet valt af te leiden.
Evenmin als over informatie omtrent zijn uiterlijk beschikken we over vaststaande
gegevens over zijn leven. Het enige dat hierover met zekerheid te zeggen valt, moet
worden afgeleid uit gegevens uit zijn werken. Dat hij in West-Vlaanderen, meer
bepaald in het Brugs Ambacht, geboren is, kunnen we opmaken uit een tekstgedeelte
in zijn debuut, het op het Hollandse eiland Voorne geschreven Alexanders geesten
(kort voor 1260). De dichter vertelt daar dat ieder mens zijn eigen geboortestreek
het meest lief heeft; een vogel zal, zelfs uit een warme kooi, graag terugvliegen naar
het woud waar hij geboren is. Zo vergaat het in ieder geval Jacob van Maerlant. Hij
prijst zijn eigen geboortestreek en vond nog nooit ‘also goet lant alse Bruxambacht’.
Ook in het rond 1275 verschenen Sinte Franciscus leven gunt de
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Middelnederlandse dichter ons een klein kijkje achter de schermen van zijn afkomst.
‘Ik ben een Vlaming,’ zo zegt hij, ‘en daarom moeten mijn lezers het mij maar
vergeven als er in mijn werk soms woorden voorkomen die in de taal van de streek
waar zíj vandaan komen, minder gebruikelijk zijn.’
Behalve uit deze beide uitspraken uit de mond van Jacob van Maerlant zelf valt
ook uit zijn taaleigen af te leiden dat hij van West-Vlaamse afkomst moet zijn geweest.
Hoe sterk afschriften van Middelnederlandse teksten ook gekleurd kunnen zijn door
het dialect van de kopiist, uit de rijmwoorden in dergelijke teksten - en al het werk
dat wij van Maerlant bezitten staat op rijm - kan de taalkundige veel afleiden omtrent
het dialect van de oorspronkelijke tekst. De achterliggende gedachte bij dergelijk
onderzoek is dat een kopiist over het algemeen juist aan deze rijmwoorden weinig
heeft kunnen veranderen. Zij liggen als het ware vast, zij zijn van de dichter zelf.
Maar het gebeurde ook wel dat een dichter in andere dialecten te rade ging, om het
rijm ‘rond’ te krijgen.
Over het jaar van geboorte van de dichter zijn wij nog minder goed ingelicht dan
over zijn geboortestreek. Wanneer we zijn debuut op ongeveer 1260 stellen en daarbij
bedenken dat aan dit debuut een gedegen scholing vooraf moet zijn gegaan, en
wanneer we ervan uitgaan dat zijn laatste werk, het strofische gedicht Van den lande
van oversee, geschreven is in 1291, lijkt het verantwoord een geboortejaar tussen
1230 en 1235 aan te nemen. De dichter zal niet ter wereld gekomen zijn met de
familienaam Van Maerlant. Deze naam dankt hij aan het feit dat hij een tiental jaren
heeft doorgebracht op het eiland Voorne. Daar verrichtte hij in Hollandse hofdienst
werkzaamheden als koster van het kleine Sint-Pieterskerkje in Maerlant in de buurt
van Den Briel. In de proloog van zijn tweede werk, de Historie van den Grale,
opgedragen aan Albrecht van Voorne, stelt de dichter zich dan ook voor als ‘Jacob
de coster van Merlant’ (vs. 37).
Maerlants werk geeft blijk van een gedegen scholing. Een dergelijke opleiding
was in de dertiende eeuw alleen weggelegd voor kinderen uit de gegoede milieus,
zodat Maerlants wieg daar misschien gestaan heeft. Maar het is ook goed denkbaar
dat een weldoener van buiten de familie de opleiding van de jongeman heeft mogelijk
gemaakt. Hoe het ook zij, Maerlants gehele werk getuigt vanaf het allereerste begin
van een grote belezenheid en een grondige kennis van juist die boeken die gebruikt
werden bij het onderwijs in zijn tijd. Gezien de wijze waarop hij al zijn werk vertaald
en bewerkt heeft, moet Maerlant een zeer goede kennis van Frans en Latijn gehad
hebben. Het kan trouwens bijna niet anders of die laatste taal moet voor scholieren
als Jacob van Maerlant een tweede moedertaal geweest zijn: al het onderwijs werd
immers gegeven in het Latijn en de leerlingen spraken, schreven, debatteerden en
zongen in die taal.
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De school waar Jacob van Maerlant kennis maakte met de Latijnse schoolauteurs,
was vermoedelijk de kapittelschool van de Sint-Donaas te Brugge. De Sint-Donaas
was de burchtkerk van de graven van Vlaanderen en werd in de tiende eeuw gebouwd
in opdracht van graaf Arnulf I. In 1800, ten tijde van het Franse bewind, werd hij
gesloopt. De school, verbonden aan deze Sint-Donaas, was een van de belangrijkste
opleidingscentra in de dertiende-eeuwse Nederlanden en onderhield nauwe contacten
met de nabijgelegen cisterciënzerkloosters Ter Duinen in Koksijde en Ter Doest in
Lissewege. De jonge Jacob - toen nog niet Van Maerlant - moet de enorme kennis
die blijkt uit al zijn werken, hebben opgedaan uit het rijke boekenbezit van deze
instellingen.
Hoewel met name zijn strofische gedichten getuigen van bekendheid met poëzie
zoals die geschreven werd in het milieu van de Parijse universiteit, wordt niet
aangenomen dat Jacob van Maerlant zelf een universitaire opleiding heeft genoten.
Wel zal hij vermoedelijk een geestelijke met lagere wijdingen (clerc) geweest zijn.
Dat Maerlant op Voorne onder andere werkzaamheden als koster heeft verricht, valt
hiermee goed te rijmen.

Voorne (ca. 1257 - ca. 1266)
De kloosters Ter Doest en Ter Duinen onderhielden nauwe betrekkingen met Holland
en Zeeland. Zo bezat de abdij Ter Doest landerijen op het eiland Voorne, die in 1220
waren geschonken door de toenmalige heer van Voorne, omdat de cisterciënzers van
Ter Doest hem te hulp waren gekomen tijdens overstromingen in zijn land en bij de
droogmakingen daarna. Via deze betrekkingen zou Jacob van Maerlant na het
voltooien van zijn opleiding in dienst gekomen kunnen zijn van de heren van Voorne.
Als koster van de Sint-Pieterskerk zal hij zich daar ook beziggehouden hebben
met het geven van onderwijs aan de jeugd uit de hogere kringen - de ambten van
koster en onderwijzer waren in die tijd vaak in één persoon verenigd. Onder zijn
leerlingen bevond zich wellicht ook de jonge Floris V, wiens vader, Rooms-Koning
Willem II, in 1256 door de West-Friezen was vermoord. Floris werd aan het Voornse
hof opgevoed en op zijn toekomstige taak als vorst voorbereid door zijn voogdes,
zijn tante Aleide van Avesnes, een jongere zuster van zijn vader. Aan deze Aleide
droeg Jacob van Maerlant zijn eerste werk, de biografie van Alexander de Grote, op.
De koster van de Sint-Pieterskerk heeft tijdens zijn verblijf op Voorne bepaald
niet stilgezeten, want na zijn debuut van ruim 14.000 versregels volgden in rap tempo
nog een zestal andere werken, tezamen goed voor ten minste 56.000 versregels. Twee
van die zes werken, Sompniarys (over dro-
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men en hun betekenis) en Lapidarys (over edelstenen), zijn verloren gegaan; hun
omvang is dus niet vast te stellen. Wel moeten ze geschreven zijn vóór 1264,
aangezien de dichter ze opsomt in het rijtje ‘werk-van-mijn-hand’ in de proloog van
de Historie van Troyen, die rond dat jaar gedateerd wordt.
Maerlants tweede werk wordt circa 1261 gedateerd; het betreft de Historie van
den Grale (ruim 10.000 versregels), de geschiedenis van de Graal en de jonge koning
Artur en zijn raadsheer Merlijn, opgedragen aan Albrecht van Voorne. Weer een jaar
later gaf Maerlant de ridderroman Torec (ca. 4000 versregels) in het licht. Van dit
werk is geen opdrachtgever of bestemmeling bekend. Het is het verhaal van een
jonge prins die een groot aantal problemen op zijn levensweg vindt, maar uiteindelijk
faam verwerft. In 1264 volgde de Historie van Troyen, een tekst van meer dan 40.000
verzen, over de Argonauten, de Trojaanse oorlog en de omzwervingen van Aeneas.
Van dit werk is evenmin een opdrachtgever bekend.
Alexanders geesten, Historie van den Grale en Torec: goed beschouwd waren
Jacob van Maerlants eerste werken alledrie verhalen over jonge koningskinderen op
hun weg naar roem en eer. In ieder geval qua onderwerp kunnen ze Floris V hebben
aangesproken. Voor het werk dat Maerlant in 1266 voltooide, de Heimelijkheid der
heimelijkheden, wordt in ieder geval aangenomen dat het geschreven werd ter
gelegenheid van de officiële regeringsaanvaarding van Floris (de jongeman was toen
twaalf jaar oud!). De Heimelijkheid bevat adviezen over de kunst van het regeren en
over de eigenschappen die een rechtschapen vorst moet bezitten, uitstekende lectuur
dus voor een koningskind op de drempel van de volwassenheid. De bron waarop
Maerlant zich baseerde, was een Latijnse tekst met wijze lessen van Aristoteles aan
zijn leerling Alexander de Grote.

Damme (ca. 1266 - ca. 1291 of later)
Was met de regeringsaanvaarding van Floris V Maerlants taak op Voorne voltooid?
Is het eigenlijk wel zo zeker dat Maerlant Floris’ leermeester is geweest? Het zijn
vragen waarop (nog) geen definitief antwoord te geven is. In ieder geval bevat
Maerlants volgende werk, de natuurencyclopedie Der naturen bloeme (ca. 1270),
aanwijzingen dat het in Vlaanderen geschreven is, en niet meer op Voorne.
Maerlants banden met het noorden bleven na terugkeer in de toentertijd welvarende
havenstad Damme wel behouden: Der naturen bloeme is opgedragen aan iemand uit
de onmiddellijke nabijheid van Floris V, de Zeeuwse edelman Nicolaas van Cats,
heer van Noord-Beveland. Maerlant kan in Damme werkzaam zijn geweest als klerk
in het havenbedrijf, mis-
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schien nog steeds in dienst van de heren van Voorne, die daar ook belangen hadden.
Tijdens het schrijven aan Der naturen bloeme is Jacob van Maerlant - zoals hij
zich ook in Vlaanderen is blijven noemen - zijn Voornse tijd nog niet vergeten,
getuige de woorden ‘In Westvorne te waren ne mach ghene ratte leven. Dat seiti diet
evet bescreven.’ [Op Westvoorne leven geen ratten. Dat zegt hij die dit geschreven
heeft.]
Hoewel niet met die grote regelmaat als gedurende de Voornse periode - we mogen
daar grofweg spreken van ‘een boek per jaar’ -, bleven ook na terugkeer in Damme
regelmatig werken van Maerlants hand verschijnen. Op Der naturen bloeme volgden
in 1271 de ruim 27.000 versregels van de Rijmbijbel, en de nog eens bijna 7000
regels Wrake van Jerusalem. Jacob van Maerlant schreef het werk in opdracht van
een helaas niet met name genoemde ‘goede vrient’. Rond 1275 voltooide Maerlant
Sinte Franciscus leven (meer dan 10.000 verzen) en hij heeft het genre van vita of
heiligenleven in ieder geval vóór 1275 minstens nog eenmaal beoefend. Dit bewijzen
de woorden in het vierde hoofdstuk van Sinte Franciscus leven. Maerlant heeft daar
kort gesproken over de heilige Clara en vervolgt dan: ‘Die hare vite gerne hoort, van
mi vint hise in Dietscher woort.’ [Wie graag naar haar levensbeschrijving luistert,
zij is door mij in het Nederlands geschreven.] Maar evenmin als van de Lapidarys
en van de Sompniarys is er van dit werk iets bewaard gebleven.
Naast het tiental gespreid in de tijd geschreven strofische gedichten, samen goed
voor zo'n 3500 versregels, moet als laatste, maar zeker niet als minste werk de Spiegel
historiael genoemd worden, de omvangrijke wereldgeschiedenis van de eerste
scheppingsdag tot aan de eigen tijd. Het werk telt 90.000 versregels van Maerlants
hand en de dichter werkte er aan van 1284 tot eind 1288. De tweede ‘partie’ [deel],
die door Jacob van Maerlant overgeslagen werd, werd berijmd door Maerlants
tijdgenoot, de dichter Philip Utenbroeke. Het voornemen de geschiedenis tot aan de
eigen tijd te berijmen heeft Jacob van Maerlant niet ten uitvoer kunnen brengen.
Toen hij met zijn beschrijving gevorderd was tot aan de tijd van de Eerste Kruistocht,
heeft de dichter het werk gestaakt. De Brabantse dichter Lodewijk van Velthem zette
het werk rond 1315 voort en voegde ook nog een vijfde partie toe, waarin hij wel de
geschiedenis tot aan de eigen tijd toe beschreef.
Maerlant droeg zijn wereldkroniek op aan Floris V, of, zoals hij hem zelf
aanspreekt, ‘grave Florens, coninc Willems sone’. Over de reden waarom de dichter
het werk aan de Spiegel historiael gestaakt heeft, bestaat geen zekerheid. Zelf zegt
hij erover dat hij moet uitrusten, maar hij spreekt onmiddellijk daarna de hoop uit
dat God het hem zal vergunnen de pen later weer op te nemen. Zo zijn we, zowel
voor informatie over Maerlants afkomst als over
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zijn levenseinde, aangewezen op het weinige dat de auteur er zelf over zegt.
Nog in de zestiende eeuw moet onder de klokkentoren van de Onze-Lieve-Vrouwe
kerk in Damme een steen hebben gelegen met daarop de informatie dat daar Jacob
van Maerlant begraven lag ‘die in het zesde jubeljaar [elk vijftigste jaar werd wel
jubeljaar genoemd] na het millennium aan dit leven werd ontrukt’. Dit zou wijzen
op een sterfjaar 1300. Maar aangezien het bij lange na niet zeker is of op de plaats
van de inmiddels verdwenen steen ook werkelijk Jacob van Maerlants graf gezocht
moest worden, mag aan deze informatie niet te veel waarde worden gehecht.

Vakmanschap en voorkeuren
Het is al enige malen geconstateerd: Jacob van Maerlant had heel wat in zijn mars.
Alleen al als basis voor het werk uit de Voornse periode heeft het onderzoek tot nu
toe niet minder dan dertig gebruikte bronnen kunnen aanwijzen. Veel van de boeken
die de Vlaamse dichter bij zijn arbeid geraadpleegd heeft, moeten exemplaren zijn
geweest die in gebruik waren bij het onderwijs. Dergelijke handschriften bevatten
gewoonlijk ontelbare aantekeningen (glossen) in de marge of tussen de regels door,
bijgeschreven door de verschillende gebruikers. In een aantal gevallen valt aan te
tonen dat Maerlant ook van die glossen in zijn voorbeeldteksten een dankbaar gebruik
heeft gemaakt om zijn publiek aanvullende informatie te geven.
De dichter stelde zich dus niet alleen tevreden met wat zijn hoofdbron hem
voorschotelde. Hij nam die informatie ook lang niet altijd in haar geheel over, maar
hield terdege rekening met het aristocratische, theologisch niet-geschoolde publiek
waarvoor hij schreef. In werken als de Rijmbijbel en Spiegel historiael blijkt hij
duidelijk ingewikkelde theologische kwesties en uitgebreide uittreksels uit het werk
van verschillende geleerden achterwege te laten. Daarentegen worden bijvoorbeeld
in de Rijmbijbel Jezus' gelijkenissen, in Maerlants hoofdbron slechts met enkele
woorden aangestipt, uitgebreid naverteld. Op enkele plaatsen voegt de dichter er nog
een expliciete les of nadere verklaring uit eigen koker aan toe. Ook in de Spiegel
historiael gaat het Maerlant vooral om het verhaal dat de geschiedenis ons te vertellen
heeft, én om de voorbeeldfunctie die daaraan gekoppeld kan worden. Juist in deze
pogingen tot het op maat snijden van informatie voor het beoogde publiek toont de
dichter zijn vakmanschap.
Wanneer we weten welke voorbeeldteksten Jacob van Maerlant op zijn schrijftafel
had liggen, en zo als het ware de bouwstenen voor zijn Middelnederlandse werk in
handen hebben, kunnen we onderzoeken hoe de dichter zijn bronnen bewerkte. Door
te vergelijken en te zien wat hij toevoegde
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en wat hij wegliet, wat hij beklemtoonde of juist een beetje verdoezelde, kunnen we
een indruk krijgen van zijn voorkeuren. Wanneer we dan Maerlant zo dicht op de
vingers kijken, komen we een aantal thema's op het spoor die als rode draden door
zijn oeuvre lopen. Een aantal daarvan is te verklaren met het oog op het publiek
waarvoor Maerlant schreef. Andere hebben wellicht te maken met zijn persoonlijke
voorkeur.
Allereerst toont Jacob van Maerlant zich in vrijwel al zijn werken gefascineerd
door het koningschap. Het blijkt al duidelijk in Alexanders geesten; zijn Spiegel
historiael presenteert de dichter als de geschiedenis van ‘allen coninghen die ooit
waren [geleefd hebben]’. De hoofdstukken over Karel de Grote in dit laatste werk
getuigen van een diepe bewondering voor deze ‘grote’ vorst. Ook andere
beroemdheden als koning Artur en zijn voorgangers en de koningszoon Hector
genieten duidelijk Maerlants sympathie.
Godfried van Bouillon, de grote held van de Eerste Kruistocht (1096-1099), is
verbonden met een tweede thema in Maerlants oeuvre: de kruistochten en alles wat
daarmee samenhangt. Wanneer de dichter te spreken komt over de moslims, die het
in zijn dagen voor het zeggen hebben in het Heilige Land, toont hij zich tegenover
hen bijzonder strijdbaar, maar ook onverzoenlijk - en in twintigste-eeuwse ogen zeer
onverdraagzaam. Van den lande van oversee (1291 ) vormt het vlammende bewijs,
maar ook op andere plaatsen zijn Maerlants bewoordingen niet mals.
Bij het lezen van Maerlants relaas over de kruistochten, maar ook in een tekst als
de Wrake van Jerusalem, springt de buitengewoon grote aandacht in het oog die de
dichter besteedt aan het beschrijven van belegerings-scènes en vooral ook zijn gedegen
kennis van zaken op het gebied van krijgstechniek en wapens. Ook in dit opzicht
zullen Maerlants teksten een uitstekende bron van informatie voor zijn beoogde
publiek hebben gevormd. In ieder geval zal het met belangstelling kennis hebben
genomen van wat de dichter hierover te melden had.
Er spreekt een grote Mariaverering uit Maerlants werk. Nu geldt dit natuurlijk
voor een belangrijk deel van de Middelnederlandse teksten die ons bewaard zijn
gebleven. Het zal bovendien ongetwijfeld een uitvloeisel zijn van Maerlants scholing
en opvoeding, en hoeft daarom niet te verwonderen. Toch lijkt het soms of de dichter
iedere mogelijkheid aangrijpt om te getuigen van zijn grenzeloze bewondering voor
de maagd Maria. Bijna al zijn werken beginnen en eindigen met een gebed tot haar,
ook wanneer daar in zijn bron geen sprake van is. De beide strofische gedichten aan
haar gewijd, de Clausule van der Bible en Van den vijf vrouden, zijn van hoog poëtisch
gehalte.
Jacob van Maerlant is in vroeger onderzoek vaak bestempeld als ‘dichter voor
volk en burgerij’. Gezien zijn opdrachtgevers zal duidelijk zijn dat deze
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theorie niet langer gehandhaafd wordt. Toch komt Maerlant op veel plaatsen in zijn
werk op voor de armen en verdrukten in de samenleving, iets dat we eveneens als
een voorkeur, een voortdurend opduikend thema in het werk kunnen beschouwen.
Het zijn echter steeds de hoge heren die hij aanspreekt, wanneer hij dit stokpaardje
berijdt. Men leze er de Wapene Martijn in deze bloemlezing maar op na. Met veel
betrokkenheid bewerkt de dichter in de Rijmbijbel de gelijkenis van de rijke man en
de arme Lazarus, om nog een ander voorbeeld van zijn medeleven met
minderbedeelden te noemen. Het lijkt zelfs alsof in het oudst bekende handschrift
van de Rijmbijbel de illuminator (vervaardiger van de miniaturen) de dichter hierbij
in zijn voorkeur volgt. Het handschrift heeft op de plaats waar deze parabel wordt
verteld, maar liefst drie miniaturen. De overige gelijkenissen in dit handschrift moeten
het stuk voor stuk zonder doen. De verleiding is groot te veronderstellen dat Jacob
van Maerlant persoonlijk betrokken is geweest bij het vervaardigen van dit afschrift
van zijn Rijmbijbel: het handschrift wordt gedateerd rond 1285 en moet vervaardigd
zijn in de buurt van Brugge. Maar zoals op zovele vragen rond Maerlant zal ook op
deze vraag wel nooit een bevredigend antwoord gegeven kunnen worden.

Invloed en betekenis
Indien er werkelijk een grafsteen van Jacob van Maerlant onder de toren van de kerk
in Damme heeft gelegen, getuigt dat toch wel van respect voor de dertiende-eeuwse
dichter, zelfs twee à drie eeuwen na zijn dood. Van bewondering getuigt ook de
kwalificatie ‘vader der Dietsche dichtten algader’, waarmee de Antwerpse dichter
Jan van Boendale Maerlant bijna een halve eeuw na diens dood aanduidt in zijn
Lekenspiegel, een boek met leefregels voor leken (niet-geestelijken). Boendale moet
Maerlants oeuvre goed gekend hebben, want ook op andere plaatsen in zijn werk
verwijst hij er herhaaldelijk naar. Ook andere dichters geven nog lang na Maerlants
overlijden blijk van bekendheid met zijn werk. Zo is het gedicht Wapene Rogier van
Jan de Weert overduidelijk geïnspireerd door Maerlants Martijns.
Van deze Martijns zijn veel afschriften bewaard gebleven, wat duidt op een grote
populariteit. Ze zijn bovendien uit het Middelnederlands vertaald, in het Frans en heel uitzonderlijk voor een werk in de volkstaal - ook in het Latijn. Een mogelijke
verklaring voor deze populariteit is de geringere omvang van de gedichten; in de
latere Middeleeuwen ging de interesse van de lezer steeds meer uit naar kortere
teksten. Toch zijn ook van een allesbehalve korte tekst als de Spiegel historiael veel
afschriften bewaard gebleven. Vaak gaat het hierbij om fragmenten, de complete
Spiegel is slechts in één,
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schitterend verlucht, handschrift overgeleverd. Nog geregeld duiken nieuwe
fragmenten op, vaak verwerkt in boekbanden van later tijd.
De bewaard gebleven afschriften van Maerlants werk zijn zeer verschillend van
uiterlijk. Er zijn prachtig geïllustreerde exemplaren bij, zoals het Spiegel
historiael-handschrift, het Brusselse Rijmbijbel-handschrift uit 1285 en een aantal
handschriften van Der naturen bloeme. Maar we kennen ook eenvoudig - en dus
goedkoop - uitgevoerde handschriften en fragmenten. Deze verschillende uiterlijke
vormen van Maerlants overgeleverde oeuvre duiden op een spreiding over vele,
verschillende publieksgroepen.
Bewonderende woorden van collega-dichters, overlevering en grote spreiding van
het werk, het heeft alles te maken met Jacob van Maerlants grote verdiensten als
auteur. Die verdiensten lagen vooral in zijn enorme belezenheid en in de manier
waarop hij kennis die tot dan toe uitsluitend in het Latijn toegankelijk was, voor een
volkstalig publiek openlegde. Ook de omvang van zijn werk is uniek; aan geen enkele
middeleeuwse dichter in de volkstaal kan een zo groot aantal versregels worden
toegeschreven. Het totale werk telt ruim 230.000 regels. Ter vergelijking: het alom
bekende, anonieme Karel ende Elegast telt er 1400, Van den vos Reynaerde 3500.
Bijna alle kennisgebieden heeft de dichter met zijn werk bestreken.
In de loop der eeuwen verdween de aandacht voor Maerlants werk; in de
negentiende eeuw kreeg hij opnieuw belangstelling. Nu werd echter vooral zijn
belang op cultuurhistorisch gebied benadrukt. Men zag hem als voorloper van de
Vlaamse beweging, als man die zijn volk strijdbaar maakte. Het literaire aspect van
zijn werk bleef hierbij onderbelicht.
Literatuurhistorici in de laatste decennia hebben oog gekregen voor het bijzondere
van Maerlants werk. Men beschouwt hem niet zo zeer als een dichter die aan een
tijdloze, klassieke norm beantwoordt, maar is toch overtuigd van het belang van zijn
werk, dat wel degelijk ook - historisch gebonden - bijzondere literaire aspecten heeft.
Nu, aan het eind van de twintigste eeuw, mag het Maerlant-onderzoek zich gelukkig
prijzen met het verschijnen van Maerlants wereld van de Leidse hoogleraar Frits van
Oostrom (zie Literatuursuggesties). Wie geïnteresseerd is geraakt in leven en werk
van de man wiens standbeeld in het centrum van Damme prijkt, vindt daar veel meer
dan in het bestek van deze inleiding kon worden gepresenteerd.
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Alexander de Grote verslaat koning Porus.
De tekst van de Utrechtse bijbel waarin deze miniatuur staat afgebeeld, is ontleend aan Maerlants
Alexander-hoofdstukken in de Spiegel historiael.
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Alexanders geesten
Een gedegen begin
‘Het es costume ende sede,
Als men iet nieuwes in ene stede
Eerstwerf vertellen hoort,
Some sijn si also verdoort,
Dat sijt lachteren, al eest goet.’

[Het is gewoonte en algemeen gebruikelijk, wanneer men ergens iets voor een eerste
keer hoort vertellen, dat sommige mensen dan zo van de wijs gebracht zijn dat ze
het afkeuren, zelfs al is het iets goeds.]
Zo begint Jacob van Maerlant kort voor 1260 de proloog van zijn eerste werk. Ook
al is het idee dat er bij voorbaat wel kritiek op zijn werk zou komen, letterlijk vertaald
uit zijn Latijnse bron en dus niet direct van toepassing op de Middelnederlandse
tekst, in een bloemlezing uit het werk van de ‘vader der Dietsche dichtren algader’
mogen zijn allereerste versregels toch niet ontbreken. En nu, zo meldt de stamvader
van de Nederlandse literatuur een kleine twintig versregels later, wil ik beginnen ‘te
scrivene Alexanders geesten’, waarmee het werk meteen zijn naam gekregen heeft.
Dat Jacob van Maerlant Alexander de Grote koos als hoofdfiguur voor zijn
eersteling hoeft ons niet te verwonderen. Want verhalen over de jonggestorven
Macedonische koning die in de vierde eeuw voor Christus met een immens leger
Perzië, Fenicië en Egypte veroverde en vervolgens doordrong tot in de Indusvallei,
waren in de Middeleeuwen bijzonder populair. Met de eerste kruistocht was zijn
levensverhaal naar het Westen gekomen en zijn wonderbaarlijke reizen naar
geheimzinnige oorden spraken sterk tot de verbeelding. Ook het dramatische feit van
zijn vroegtijdige dood door vergiftiging maakte hem tot een ware held.
Maar was Jacob van Maerlant wel helemaal alleen verantwoordelijk voor deze
keuze van de hoofdfiguur? Het is goed mogelijk dat de opdrachtgeefster van het
werk, Aleide van Avesnes, jongere zuster van koning Wil-
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lem II en vanaf 1258 voogdes over diens jonge zoon Floris V van Holland, hier ook
een vinger in de pap heeft gehad. Hoe het ook zij, het vinden van een bron met
voldoende gegevens over zijn titelheld moet voor de dichter geen probleem zijn
geweest. Hij koos hiervoor de Alexandreis van Walter van Châtillon, een Latijns
dichtwerk rond 1170 voltooid, dat in de dertiende eeuw volop in gebruik was bij het
grammatica- en retorica-onderwijs op de middeleeuwse scholen. Vanuit het onderwijs
moet deze tekst Maerlant goed bekend zijn geweest. Maar ook andere werken,
waarvan steeds kan worden aangetoond dat zij volop in omloop waren in het
onderwijs, hebben op zijn schrijftafel gelegen toen hij Alexanders geesten dichtte.
In het begin van het hierna volgende fragment wordt bij voorbeeld gewag gemaakt
van een door Julius Solinus vervaardigde wereldbeschrijving, eveneens een populair
schoolboek.
Met al deze kennis in zijn mars dichtte Maerlant vervolgens, naar eigen zeggen
in ongeveer een half jaar tijd, de meer dan 14.000 versregels over het leven van
Alexander de Grote. Even voor 1260 moet hij het voltooide werk aan zijn
beschermvrouwe hebben overhandigd. Deze voor een dertiende-eeuws dichtwerk
redelijk nauwkeurige datering is mogelijk door bepaalde toespelingen die Maerlant
in de tekst maakt op eigentijdse toestanden en personen. (Dit laatste uiteraard
onafhankelijk van zijn Latijnse voorbeeld, wat meteen duidelijk maakt dat er geen
sprake is van een slaafse vertaling, maar van een bewerking waarbij veel kansen zijn
aangegrepen om allerlei extra informatie door te geven.) Deze toespelingen nu maken
een redelijk precieze datering van het werk mogelijk.
Dat Aleide van Avesnes degene is geweest die opdracht gegeven heeft tot het
schrijven van dit verhaal, kunnen wij aflezen uit de beginletters van de tien boeken
waaruit Alexanders geesten bestaat. Ook de Latijnse Alexandreis kende deze opbouw
in tien boeken. Aan het einde van zíjn werk bewijst Walter van Châtillon alle eer
aan zijn opdrachtgever, de aartsbisschop van Reims, door erop te wijzen dat diens
naam terug te vinden is in de beginletters van de eerste tien boeken. We lezen daar
dan ook GUILLERMUS. Dit ‘letterraadseltje’ neemt Maerlant van zijn voorbeeld over
en de Middelnederlandse ‘oplossing’ voor het raadsel wordt GHEILEHIDA. Maar, zo
vermeldt de dichter erbij, om de naam van zíjn opdrachtgeefster (en dat het een vrouw
moet zijn geweest blijkt o.a. uit zijn ‘Die wille weten hare name’) te weten te komen,
hebben wij slechts ‘die eerste littere van ses bouken’ nodig. Heel lang zijn in het
Maerlant-onderzoek automatisch de eerste zes letters uit het rijtje gekozen, die de in
het Middelnederlands voorkomende naam Gheile opleveren. Maar goed beschouwd
zegt de dichter niet dat we per se die éérste zes letters moeten gebruiken. De
aanwezigheid van Aleide van Avesnes op Voorne, gecombineerd met het feit dat
haar naam uit het rijtje
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van tien samengesteld kan worden, maken haar optreden als opdrachtgeefster voor
Maerlants debuut uiterst plausibel.
Nu is het zo dat de opdrachtgever van een tekst lang niet altijd een en dezelfde
hoeft te zijn als de eerstaangesprokene. Ook in het geval van Alexanders geesten
lijkt dit zo. Er is veel voor te zeggen dat het levensverhaal van Alexander speciaal
geschreven is voor de op dat moment nog zeer jonge, vaderloze Floris V, aan wie
later ook Maerlants omvangrijke wereldgeschiedenis Spiegel historiael zou worden
opgedragen. Als er iemand was die zich zou kunnen spiegelen aan het voorbeeld van
de dappere, machtige wereldveroveraar Alexander de Grote, dan was dat wel Floris.
Binnen niet al te lange tijd zou hij immers het bewind moeten gaan voeren over het
gewest Holland en Zeeland, een niet geringe taak. In dit verband is al heel vaak
gewezen op een curieuze passage in Alexanders geesten, waar Alexander ten tonele
wordt gevoerd met een wapenschild ‘daer stont in een lyoen rampant van kelen root,
alst ware een brant. Anders was die scilt van goude.’ Maerlant beschrijft hier het
wapen van de Hollandse graven: een rode leeuw op een veld van goud. Het moge
duidelijk zijn dat Alexander in de Latijnse brontekst een ander wapenschild voert.
Niet alleen de bestemmeling zelf, maar iedere andere lezer moet genoten hebben
van de wonderbaarlijke levensbeschrijving van de klassieke Griekse held. In tien
boeken wordt achtereenvolgens verhaald van zijn geboorte (die al in raadselen is
gehuld, omdat lang niet zeker is of hij wel werkelijk een zoon is van Philippus II van
Macedonië, daar hij mogelijk verwekt is door een tovenaar in de gedaante van een
draak), van zijn leermeester Aristoteles die hem uitgebreide adviezen meegeeft op
zijn levensweg en van zijn eerste heldendaad: wraak op de man die zijn vader
verwondde. Vanuit zijn eerst veroverde stad (Athene) gaat het verder via Thebe en
vervolgens op weg naar Azië waar Alexander onder andere in Troje het graf van
Achilles bezoekt en de wens uitspreekt dat er na zijn dood ook iemand zal komen
die zijn leven zo zal beschrijven als Homerus dat deed voor Achilles. De reis voert
weer verder, naar Perzië, waar koning Darius III, Alexanders grote tegenstander,
uiteindelijk wordt verslagen, naar Egypte, waar Alexandrië gesticht wordt en naar
Lybië, waar Alexander de tempel van Ammon bezoekt en te horen krijgt dat Jupiter
zijn vader is. Zelfs Talrestis, de koningin der Amazonen, maakt haar opwachting bij
de beroemde Griek, met het verzoek haar een kind te schenken.
Het hierna gepresenteerde fragment brengt ons aan het begin van het negende
boek. Alexander bevindt zich inmiddels in India (Maerlant vertelt en passant nog
even hoe dat land er uitziet) en maakt zich op voor de strijd met koning Porus. Dat
dat geen geringe strijd zal gaan worden, blijkt al uit de beschrijving van de
gevechtsolifanten van Porus, kolossen van beesten
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met houten stellages op hun ruggen van waaruit de Indiërs de Grieken bestoken. Ook
Porus zelf is letterlijk een reusachtige tegenstander, dit in tegenstelling tot Alexander
die, anders dan zijn bijnaam doet vermoeden, maar vijf voet groot is. Na een aantal
uitvoerig beschreven gevechten komt het uiteindelijk tot een spannend tweegevecht
tussen Alexander en Porus.
Niet alleen de vechtjas Alexander komt in dit fragment uit de verf, ook de
legeraanvoerder en redenaar. Vlak voordat de nog altijd onoverwonnen Griek nóg
verder wil trekken om met eigen ogen het aards paradijs te aanschouwen, vragen
zijn mannen hem nu toch eindelijk af te zien van verdere veroveringen en aan zijn
eigen leven te denken. In gloedvolle bewoordingen legt koning Alexander uit dat
daar geen denken aan is. Hij is dan wel net genezen van een levensgevaarlijke
verwonding, maar nog is zijn rijk hem niet groot genoeg. Een lang leven is niet van
belang, het is slechts de grote naam waar het om gaat!
En zo belanden de Grieken dan, na nog verschillende wonderbaarlijke volkeren
en dieren aanschouwd - en overwonnen - te hebben, uiteindelijk aan de ‘rand van de
wereld’ bij een op een rots gebouwde gouden burcht, waar Alexander, naast een
raadselachtig aandenken als bewijs dat hij er werkelijk geweest is, ook het dringend
advies krijgt terug te keren.
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Alexanders geesten, boek IX, vs. 21-1352
[Origineel]
Nu salic tellen van Endi.
Die sonne rijst den lande bi.
Hoghe berghe hebbent bevaen
An die oostside, sonder waen
Ende ane de suutside mede.
An de noortside hout sijn stede
Een berch, es Caucasus ghenomt,
Daer menich water ute comt.
In die middel eist slecht lant.
Hets na een flume ghenant,
Heet Indus, leit in die suutside.
Hoghe berghe delent wale wide.
Daer in sijn vijfdusent steden
Ende menich dusent liede mede
Sijn, onghehoont, in elke stat.
Overwaer segghic u dat,
Dat Ganges, die ooc Phisoen heet,
Dor dat lant van Inden gheet.
Daer soe alre naust es,
Es soe wijt, des sijt ghewes,
Vierdusent voete, dat es waer.
Daer soe wijtst es daer naer
Hondert dusent, ende aldus
Scrivet Junius Solinus.
Hare water es haerde soete

[Prozavertaling]
Nu zal ik over India vertellen. Daar in de buurt komt de zon op. Hoge bergen
omsluiten het land aan de oost- en ook aan de zuidzijde. Aan de noordkant is een
gebergte gelegen met de naam Kaukasus, waar veel rivieren ontspringen. In het
midden is het land vlak. Het is genoemd naar de rivier de Indus, die in het zuiden
stroomt. Hoge bergen delen het land over een grote oppervlakte in twee stukken. Er
liggen vijfduizend steden in India en elke stad heeft vele duizenden inwoners,
werkelijk waar.
Ik vertel u naar waarheid dat de Ganges, die ook wel Fison heet, ook door India
stroomt. Op de plaats waar deze rivier op haar smalst is, is zij vierduizend voet breed,
daar kun je zeker van zijn, en op haar breedst werkelijk wel honderdduizend voet,
zo schrijft Julius Solinus. Haar water smaakt heel
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[Origineel]
Ende soe es diep hondert voete.
Si vallen in die Rode See,
Ganghes ende Indus dese twee.
Sij sijn die meeste rivieren twaren
Die dor al die werelt varen.
Si vellen bome, si storen tlant;
Waer so iet an haren cant
Comet, grote stene,
Dat voersi wech, groot ende clene.
Acesis valt in Ganges,
Dat een grote riviere es.
Si maken haerde groot baraet,
Daer hare stroom te gader gaet.
In die riviere vintmen ghemene
Gout, ghimmen ende diere stene,
Ende weerder sijn bi onsen tiden,
Dan si oit waren siden
Dat Adam ghescapen was.
Dese rijcheit, sijt seker das,
Vintmen int lant van India!
Alse Alexander quam bat na
Ende cont waert int conincrike
Dattie ghesele van erderike
Met haesten quame darewaert,
Woorden die princen al vervaert
Ende gaven hem grote ghichten:
Diere stene, die sere lichten,

[Prozavertaling]
zoet en zij is honderd voet diep. Deze twee rivieren, de Ganges en de Indus, monden
uit in de Rode Zee. Het zijn de grootste rivieren van de gehele wereld. Ze vellen
bomen, ze verwoesten het land; wat maar aan hun oever raakt, zoals grote stenen,
sleuren zij mee, of het nu groot of klein is.
De Achesis, een andere grote rivier, mondt uit in de Ganges. Waar hun stromen
samenkomen, maken zij een donderend geraas. In die rivieren vindt men gewoonlijk
goud, edelstenen en andere kostbare stenen, die vandaag de dag waardevoller zijn
dan ooit, sinds de tijd dat Adam geschapen werd. Al deze rijkdom vindt men in India!
Toen Alexander naderbij kwam en het in het koninkrijk India bekend werd dat
hij, de gesel van het aardrijk, met rasse schreden naderde, werden alle vorsten bang
en zij gaven hem grote geschenken: kostbare edelstenen
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[Origineel]
Bede borghe ende steden
Vul van lieden ende rijcheden.
Maer Porus sonder waen
Woudene allene wederstaen.
Teerst dat verhoort Macedo,
Was hi der orloghen vro,
Want hi hoopte om dien seghe
Des was hi seker alle weghe.
Ende Porus seinde hem jeghen
Boden, die hebben ghedreghen
Letteren, die aldus spraken
Tote Alexandere in waren saken:
‘Porus, die here van Endi,
Alexander, die ontbiedet di,
Om dattu sijn lant vervaers:
Peins wat hoocheiden du begaers!
Jane bestu een steerflijc man,
Twi strides du jeghen die gode dan?
Ic wille du ooc weets wie ic si:
Ic bem Porus, jeghen mi
En mach niemen ghestaen!
Bedi ghebiedic di, sonder waen,
Kere te Grieken met onneren!
Haddic mi willen daertoe keren,
Ic hadt ghewonnen wilen eer.
Maer daer en es min no meer
Vander rijcheit niet een twint,

[Prozavertaling]
die van alle kanten fonkelden en burchten en steden vol mensen en rijkdommen.
Maar Porus wilde hem, als enige, tegenstand bieden. Zodra de Macedoniër dit vernam,
verheugde hij zich op de strijd, want hij vertrouwde op de overwinning, waarvan hij
altijd zeker was.
Porus stuurde hem boodschappers tegemoet met een brief waarin stond: ‘Omdat
jij, Alexander, zijn land bedreigt, deelt Porus, heer over India, je mee: bedenk toch
wat voor hoogmoedig doel je nastreeft! Je bent toch immers ook maar een sterfelijk
mens, waarom strijd je dan tegen de goden? Ik wil dat je ook weet wie ík ben: ik ben
Porus, tegen mij kan niemand standhouden! Daarom gebied ik je: ga terug naar
Griekenland, overladen met schande! Als ik het erop had toegelegd, had ik je land
al lang geleden veroverd. Maar in jouw land is nog geen fractie van de rijkdommen
die in mijn rijk te vinden
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[Origineel]
Die men in mijn rike vint.
Bedi eist dat ic niene begare
Grieken, ende ic hebt ommare.’
Die coninc bat sinen lieden
Dat si hem niet en ontrieden
Dat Porus sprake dusdane woort,
Want hi dicke hadde ghehoort
Van Darise dies ghelike.
Doe screef hi dit: ‘Coninc rike,
Here Porus, ghi waent ons vervaren
Met woorden; neen ghi niet, te waren.
Ghi secht dat Grieken van rijcheden
Niet en ghelijct uwen steden.
Bedi mach ons bat hoghen
U lant te winne, want wi moghen
Hopen omt goet dat men vint daer.
Want ics wel lije, ende hets waer,
Men en vint in Grieken alsulc goet,
Als men in u lantscap doet.
Ende om dat wi dat wale kinnen,
Wilwi di dijn goet afwinnen.’
Doe Porus hoorde dit saluut,
Voer hi met sinen lieden uut
Ende Alexander quam hem jeghen.
Up een riviere sijn si ghesleghen
Die Ydaspes was ghenant,

[Prozavertaling]
zijn. Daarom wil ik Griekenland helemaal niet hebben. Ik verafschuw het.’
Koning Alexander drong er bij zijn mannen op aan dat zij zich niet lieten
afschrikken door Porus' woorden, omdat hij uit de mond van Darius vaak hetzelfde
had gehoord. Hij schreef terug: ‘Machtige koning Porus, u denkt ons bang te maken
met woorden, maar dat zal u niet lukken. U zegt dat Griekenland het wat rijkdom
betreft niet haalt bij uw steden. Daarom verheugen wij ons er eens te meer op uw
land te veroveren, omdat wij dan kunnen rekenen op alle schatten die daar te vinden
zijn. Want ik geef het eerlijk toe, men vindt in heel Griekenland niet zo veel schatten
als in uw land. En omdat wij dat heel goed beseffen, willen wij uw eigendommen
op u veroveren.’
Toen Porus deze boodschap las, trok hij er met zijn troepen op uit en Alexander
kwam hem tegemoet. Ze trokken naar de rivier de Hydaspes, die
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[Origineel]
Die liep dore Porus' lant.
An deen side lach Alexander,
An dander Porus ende menech ander.
Porus' here was wel bewaert
Met oliphanten al om ghescaert,
Daer hoghe torre up waren ghestaen.
Maer die hoochste sonder waen
Was daer die coninc selve up sat.
Over waer segghic u dat,
Dat hi was vijf ellen lanc.
Sine wapene waren ghemanc
Bede van selvere ende van goude.
Hi was ten besten van siere oude
Ende also vele alse hi meerre was,
Was hi coenre. Sijt seker das,
Dat int lant van India
Noch niewer verre ofte na
En was gheen man siere ghelike
Van grote ende cracht sekerlike.
Nochtan was sijn outste broeder,
Taxillis, dies was hi vroeder,
Alexandere onderdaen
Ende hadde sijn lant van hem ontfaen.
Die Grieken ontsaghen niet allene
Poruse, maer ooc ghemene
Tgrote water datter liep.

[Prozavertaling]
door Porus' land stroomde. Alexander was aan de ene oever gelegerd en Porus met
vele anderen aan de andere. Porus' leger was goed uitgerust en aan de buitenkant
verdedigd door olifanten met hoge gevechtstorens op hun rug. De koning zelf zat op
de grootste olifant. Ik zeg u naar waarheid dat hij [Porus] wel vijf el lang was. Zijn
wapens waren zowel van zilver als van goud vervaardigd. Hij was in de bloei van
zijn leven en zoveel als hij groter was [dan zijn manschappen], zoveel dapperder was
hij ook. U kunt ervan overtuigd zijn dat er nergens in India noch elders in de wijde
omtrek iemand was die even groot en sterk was.
Porus' oudste broer, Taxiles, had zich echter aan Alexander onderworpen en had
zijn land van hem in leen gekregen, dat wist Porus wel.
De Grieken waren niet alleen beducht voor Porus, maar ook voor de grote rivier
die daar stroomde. Die was ontzettend diep en een kwart mijl
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[Origineel]
Het was utermaten diep
Ende tvierendeel breet van ere milen.
Wouden die Grieken tere wilen
Jeghen Poruse varen striden,
Si moesten met scepen over liden.
Maer die viande waren
An dander side met haerre scaren,
Diese met crachte weren mochten
Wel lichte, of sise sochten.
In die riviere laghen eylande;
Daer quamen dicke die viande
Entie Grieken omme striden
Ende prijs ontfaen an beden siden,
Somwile min, somwile mee.
Nu waren met Alexandere si twee,
Die waren van ere ghedane;
Ooc waren si na minen wane
Up enen dach bede gheboren.
Elc hadde anderen vercoren,
Waest in scaden, waest in vromen.
Waer so si te stride waren comen,
Elc was neven anders side
Ende si en scieden te ghenen tide.
Nicanor hiet deen, dander Simacus.
Van buten toochden si aldus,
Wat hare herte binnen drouch.

[Prozavertaling]
breed. Wanneer de Grieken Porus ooit zouden willen aanvallen, zouden ze die rivier
per schip moeten oversteken. Maar aan de andere oever lagen de vijanden met hun
legerscharen, die zich ongetwijfeld uit alle macht zouden verdedigen wanneer de
Grieken hen zouden aanvallen.
Er lagen eilanden in de rivier, waar vaak Indiërs en Grieken kwamen om met
elkaar te vechten en om beurten en met wisselend succes, roem te behalen.
Nu waren er in het leger van Alexander twee mannen die veel op elkaar leken; ze
waren naar ik meen ook op dezelfde dag geboren. Het waren heel goede vrienden in
tijden van voor- en tegenspoed. Steeds waren ze aan elkaars zijde, waar ze ook maar
op het strijdtoneel verschenen en ze gingen nooit uiteen. De een heette Nicanor en
de ander Simachus. Door dit optreden lieten zij zien wat er in hun hart omging.
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[Origineel]
Simacus sprac ende louch:
‘Nicanor, en siestu niet
Hoe nauwen water dat verbiet
Den onverwonnen Macedo,
Die noit dor ghenen man en vlo,
Dat hi niet en dar over varen?
Wi willen doch wat doen te waren!
Weten varen in dit eylant,
Daer in es menech viant!
Wi moghen daer ghewinnen ere.
Bliven wi doot, emmermere
Salmen tellen van onsen doene.’
Nicanor sprac alstie coene:
‘Te waren, ic peinset ooc aldus.’
‘Nu varewi’ sprac Simacus
‘Met lichten wapen up die viande!’
Ende si voeren te gonen eylande
Ende met hem si vijftiene
Ende Andromacus, die siene,
Des conincs sone van Agriane.
Dus voeren die heren dane
Ende quamen in dat eylant,
Daer si vonden meneghen viant.
Teerst dat die Inden vernamen
Dattie Grieken ghinder quamen,
Waert daer een groot gheluut;

[Prozavertaling]
Simachus zei lachend: ‘Nicanor, zie je niet wat voor een smal riviertje die
onoverwinnelijke Macedoniër, die nog nooit voor iemand op de vlucht is geslagen,
nu tegenhoudt, dat hij niet durft over te steken? Daar moeten we toch wat aan doen!
Laten we naar dat eiland gaan, waar veel van onze vijanden zijn! Daar kunnen we
roem behalen. Mochten we er sneuvelen, dan zal men in ieder geval nog lang over
onze dappere daden vertellen.’ ‘Waarachtig, ik dacht er net zo over,’ antwoordde de
dappere Nicanor. ‘Laten we onze vijand met lichte wapens aanvallen,’ stelde Simacus
voor.
Zij trokken naar het eiland met de knappe Andronicus, de zoon van de koning van
Agriane en nog vijftien anderen. Zo kwamen de mannen op het eiland, waar zij
menige vijand aantroffen.
Zo gauw de Indiërs vernamen dat de Grieken eraan kwamen, ontstond er grote
opschudding;
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[Origineel]
Si traken hare sweerde uut.
Simacus was over eer.
Hi maecte meneghen thovet seer
Ende Nicanor, sijn gheselle,
Sende meneghen ter helle.
So dede Andromacus, die deghen.
Si hebber so vele versleghen,
Dat si waren doot alle
Die van Inden bi ghevalle,
Die daer waren int eylant.
Nu mochtsi keren altehant
Met groter eren ende verhoocht,
Maer die dulheit soe toocht
Dat soe hare niet en wille laten
Met ghere redene ghematen.
Doe sijt hadden al versleghen,
Quam daer noch menich meer jeghen,
Dan siere te voren hadden verdreven.
Dat moester gaen an hare leven,
Want daer en pijnde niemen te vliene.
Daer bleef Andromacus, die siene
Ende met hem si vijftiene,
Staerke ridders ende siene.
Dat Grieken langhe hevet gheclaghet.
Nu staen die andere twee versaghet
Ende vochten jeghen meneghe rote,
Die sere ghewont sijn met ghescote

[Prozavertaling]
ze trokken hun zwaarden. Simachus was als eerste aan de overkant. Hij maakte
menigeen een kopje kleiner en zijn vriend Nicanor en de heldhaftige Andronicus
stuurden er veel naar de eeuwigheid. Ze doodden alle Indiërs die zich op dat ogenblik
op het eiland bevonden.
Nu hadden ze meteen, met roem beladen, terug kunnen keren, maar dwaasheid
laat zich nu eenmaal niet door het verstand intomen. Toen ze al hun tegenstanders
hadden verslagen, kwamen er nóg meer op hen af dan ze daarvoor al hadden verjaagd.
Nu ging het om hun leven, want niemand deed moeite om te vluchten. De knappe
Andronicus sneuvelde en met hem nog de vijftien flinke, strijdbare ridders. Dat heeft
Griekenland nog lang betreurd.
Simachus en Nicanor waren bang; ze vochten tegen menige legerschaar en raakten
ernstig gewond door de pijlen van de vijand. Ze wisten niet wat
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[Origineel]
Ende sine weten wat best doen
- Want si haerde node vloen Want hare speren waren ontwee
Ende si en hadden quarele mee,
No ander wapen, danne swaert.
Si liepen ten vianden waert
Ende ghinghen houwen ende slaen,
Maer si waren sonder waen
Met quarelen so ghewont,
Sine mochten te gherre stont
Met swaerden ghenen lof verwerven.
Si saghen dat si moesten sterven.
Elc bat anderen: ‘Laet mi teerst gaen!
Ic wille vor di die doot ontfaen.’
Simacus sprac: ‘In does niet.’
Nicanor sprac: ‘Wats mi ghesciet,
Ic sal sterven vor di,
Want nemmermeer en mochte mi
Leder ghescien in ghenen daghe,
Dan of ic di sterven saghe!’
Elc woude anderen decken.
Doe scoot een van den coenen recken,
Een groot gygant, ene pike
Ende gheraecte ghenendelike,
So dat hise bede dorescoot.
Dus bleven si te samen doot
Elkerlijc in anders aerme.

[Prozavertaling]
ze het beste konden doen - omdat ze in geen geval wilden vluchten - want hun speren
waren kapot, ze hadden geen pijlen meer en geen ander wapen dan hun zwaard. Ze
liepen op de vijand af en hakten er op los, maar ze waren door alle pijlen zó verwond
dat ze met hun zwaard niets meer konden beginnen.
Ze beseften dat ze moesten sterven en elk smeekte de ander: ‘Laat mij eerst gaan!
Ik wil vóór jou sterven.’ Simachus zei: ‘Geen sprake van’ en Nicanor zei: ‘Wat er
ook gebeurt, ik wil vóór jou sterven, want er kan mij nooit iets ergers gebeuren dan
jou te zien sterven!’ Elk wilde de ander beschermen. Toen gooide een van de dappere
Indische krijgers, een boom van een vent, een lans die met zo'n kracht doel trof, dat
hij hen beiden doorboorde. Zo stierven ze in elkaars armen. Het was een tragische
gebeurtenis!
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[Origineel]
Dat was grote ontfaerme!
Dit was int upgaen vander sonnen
Dattie Grieke waren verwonnen
Ende Porus haddes groot delijt,
Wat hi sach ter selver tijt
Ende verhief sere sinen sin.
Ende hine hoopte niet te min,
Alexander, om den seghe.
Daerom peinst hi alle weghe,
Hoe hi tander lant ghewint.
Nu es daer eens conincs kint,
Hiet Ettel, ende was also
Ghedaen alse Macedo
Van linghen ende van ghedane.
Alexander dede hem doen ane
Sine wapine, in diere ghebare
Alse of hijt selve ware,
Of Porus om hem dade spien,
Dat menne ghinder mochte sien
Ende hiet dat hi dien ouver hilde,
Alse of hi recht niet en wilde
Poghen omme overvaren.
Selve voer hi wech te waren
Ende nam in siere were
Die staercste vanden here,
Omdat hi recht alstie boude
Poruse bedrieghen woude

[Prozavertaling]
Het was bij zonsopgang dat de Grieken overwonnen werden en Porus was heel
verheugd over wat hij zag en zijn gemoed zwol van trots. Alexander hoopte niettemin
nog steeds op de uiteindelijke overwinning. Hij piekerde er voortdurend over hoe
hij het land op zijn tegenstanders zou kunnen veroveren.
Nu was er in zijn leger een koningskind met de naam Ettel, die even lang was en
er net zo uitzag als Alexander. De koning liet hem zijn wapenrusting aantrekken,
zodat het net leek alsof hij het zelf was en zodat, wanneer Porus Alexander nu in de
gaten liet houden, men Ettel zou zien en zeggen dat Alexander nog op de overliggende
oever verbleef en geen pogingen deed om over te varen.
Maar zelf ging Alexander weg en nam de sterksten uit het leger met zich
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[Origineel]
Met ere cleenre gheselscepe.
Verre en wech stoeden sine scepe.
Ic wane dat hem God was mede,
Want Hi ter selver wilen dede,
Doe si tscepe wouden gaen,
Die lucht verdonkeren saen
Met enen so donkeren miste,
Cume was iemen die wiste
Wie hem sat alre naest.
Si voeren enwech met groter haest.
Dese mist soude te waren
Ander volc sere vervaren,
Waersi daert hem oncont ware.
Maer die coninc van dier scare
Hi peinsede daeromme al,
Dattet ware sijn gheval
Ende hi voer voren, ent ander here
Volchde hem met groten ghere.
Teerst dat si quamen an dander lant
Slouchsi die paerde al te hant
Ende Alexander hi voer voren.
Hem volchden ridders uutvercoren:
Tholomeus ende Aristoen,
Polidamas ende Tauroen,
Clitus, Craterus ende Amictas,
Exateus ende Perdicas,
Peusestes ende Meleager mede

[Prozavertaling]
mee, omdat hij, onversaagd als hij was, Porus wilde verrassen met een klein uitgelezen
groepje. Zijn schepen lagen ver weg. Ik denk dat God hem goedgezind was, want
precies op het moment dat zij aan boord wilden gaan, verduisterde Hij de hemel met
zo'n dichte mist dat er nauwelijks iemand wist wie er vlak naast hem zat.
Heel snel voeren zij weg. Zo'n dichte mist zou ieder ander grote angst hebben
aangejaagd, als hij in een omgeving zou zijn die hem niet bekend was. Maar Alexander
besefte dat het een gelukkig toeval voor hem was en hij voer voorop, terwijl de rest
van zijn troep hem strijdlustig volgde.
Zo gauw zij aan de overkant kwamen, spoorden zij hun paarden aan en Alexander
reed voorop. Een aantal voortreffelijke ridders volgde hem: Tholomeus en Aristoen,
Polidamas en Tauroen, Clitus, Craterus en Amictas, Exa-
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[Origineel]
Ende Lavernaet, die wonder dede.
Dit waersi die daer over waren.
Mettien quam een met ere maren
Ende telde dat al over ware
Alexander ende ware dare.
Ende dat weder waert al blide.
Porus sach an dander side
Ettel staen in die ghebare
Alse oft Alexander ware.
Doe waende hi dat men hem loghe.
Hi sach van enen berghe hoghe
Blikende comen al te hant
Alexandere, sinen viant.
Stappans satte hi ter were
Vierdusent ridders vore there
Ende hondert waghene ghebattalgiert,
Met houte wale ghevisiert,
Daer menich scutter in lach.
Maer alst quam uptien dach
Waest van dien miste luttel nat,
Die maecte die weghe glat,
Dat si cume porren mochten.
Nu hoort, hoe se die Grieken sochten:
Alexander quam ghesleghen
Haerde lichtelike daerjeghen.
Al en was sijn scare niet groot,
Men vant niewer haers ghenoot.

[Prozavertaling]
teus en Perdicas, Peusestes en ook Meleager en Lavernaet, die al vele heldendaden
verricht had. Dit waren alle ridders die hij bij zich had.
Toen kwam er iemand bij Porus met de boodschap dat Alexander al overgestoken
was en op hun oever stond. En het weer klaarde op. Porus zag aan de overkant Ettel,
net alsof Alexander daar stond en dacht dat men tegen hem had gelogen. Vanaf een
hoge berg zag hij in het geschitter van wapens zijn vijand Alexander aankomen.
Dadelijk stelde hij vierduizend ruiters op in de voorhoede en honderd strijdwagens
met slim geconstrueerde houten opbouwen waarin menig schutter verscholen lag.
Maar toen de dag aanbrak, was het nog een beetje vochtig van de nevel, die de
weg glibberig had gemaakt, zodat de Indiërs nauwelijks vooruit kwamen. Luister nu
hoe de Grieken hen aanvielen: Alexander kwam rustig op
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[Origineel]
Men riep daer ‘helpe!’ in menegher tale.
Dare was ten selven male
Van businen groot ghescal.
Men sloech daer meneghen int dal.
Deerste diere was versleghen,
Die quam Alexandere jeghen.
Dat was Wilcon, een gygant,
Ende hi sat up enen olifant,
Dies conincs Enacus' sone.
Alexander was die gone
Die noit joeste en vercoos.
Hi maecte Wilcoen liveloos
Ende stac die beeste dor de kele.
Vore hem hilden ridders vele,
Die hi alle dorereet.
Die Grieken volchden hem ghereet.
Hi sochte Porus sonder waen,
Dien hi sach van verren staen
Up enen dien meesten oliphant
Diemen noit in Inden vant,
Ghelijc oft ene borch ware.
Doe sprac hi al openbare:
‘Ic sie nu - dat si met goede! Een dinc ghelijc minen moede.
Nu moetic vechten jeghen die diere
Ende ooc jeghen die ridders fiere.’
Mettien quam hem ene mare

[Prozavertaling]
hen aanrijden. Al was zijn legereenheid niet groot, men vond nergens een gelijke.
Er werd in vele talen om hulp geroepen. Ook klonk er groot bazuingeschal en velen
werden gedood. De eerste die werd verslagen, was iemand die op Alexander inreed.
Hij heette Wilcon en was een dapper strijder en de zoon van koning Enacus, en hij
zat op een olifant. Alexander ging een gevecht van man tot man nooit uit de weg.
Hij doodde Wilcon en stak de olifant door de keel. Er kwamen veel ridders op hem
af, die hij allemaal doorstak. De Grieken volgden hem op de voet.
Alexander keek uit naar Porus, die hij in de verte zag zitten op de grootste olifant
die ooit in India gevonden was, alsof het een burcht was. Toen zei hij: ‘Ik zie nu een
vijand van mijn kaliber, als ik het zo mag zeggen. Nu moet ik zowel tegen dieren als
tegen dappere ridders strijden.’
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[Origineel]
Dat sijn volc beringhet ware
Van Poruse ende van den sinen.
Doe reet hi darewaert met pinen.
Hem volchde Polidamas
Ende Aristoen, die coene was.
Aristoen slouch Rubicoene
Mettien swaerde, alstie coene
Ende hi maecte daerde root.
Candaceus waende enen stoot
Doen jeghen Polidamase.
Glaucus stackene jeghen de blase
Met enen wel staerken spere.
Dus bleven de Inden sonder were
Entie Grieken hebben dorvaren
Teerste here met haerre scaren,
So dat hem twivelen begonde.
Porus hiet ter selver stonde
Die olifante mettien torren
Jeghen dat Griexe here porren.
Maer dat sijn traghe diere,
Sine moghen in gere maniere
Vlien no volghen also wel
Alse een peert, die sijn so snel.
Die Grieken wachten hem daerjeghen;
Alsi de Inden hadden gheslegen,
Ontreden si haren slaghen.

[Prozavertaling]
Op dat moment bereikte hem het bericht dat zijn manschappen omsingeld waren
door de mannen van Porus. Verontrust reed hij er naar toe. Polidamas en de dappere
Aristoen volgden hem. Aristoen doodde Rubicoen manhaftig met het zwaard, zodat
zijn bloed de aarde rood kleurde. Cancadeus wilde Polidamas een steek toebrengen,
maar Glaucus stak hem dwars door zijn blaas met een stevige speer. Zo verloren de
Indiërs hun voorste verdediging en de Grieken brachten hun eerste legerschare in
verwarring door er dwars doorheen te rijden, waardoor de Indiërs onzeker werden.
Op dat ogenblik gaf Porus het bevel de olifanten met de gevechtstorens op hun
rug naar het Griekse leger toe te drijven. Maar olifanten zijn logge dieren, ze kunnen
lang niet zo goed wenden en keren als snelle paarden. De Grieken waren op hun
hoede; toen ze de Indiërs hadden aangevallen, trokken zij zich even terug buiten hun
bereik. Daarna vielen ze hen weer aan.
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[Origineel]
Dus ghinghen se de Grieken jaghen.
Die Inden scoten grote scichte
Ende worpen grote stene gedichte,
Maer die Grieken, dies ghelooft,
Hilden targen over thooft,
So dat sijs bleven sonder scade.
Die Inden woordens te rade,
Om dat si waren in vare,
Dat si braken hare scare,
Want sine wisten wat doen.
Die Grieken volchden ende si vloen.
Nochtan versamese Porus echt
Ende ghebiet dat men vecht.
Hi sette dolifante voren
Met wreden oghen, met langhen oren,
So dat die Grieken waren versaghet.
Ende hare briescen hevet ghejaghet
Der Grieken peerde, dat si vlien,
Nochtan dat si niet en sien
Dan si hoorden dat ghescal.
Dus vloen die Grieken welna al.
Dit hevet Alexander versien
Ende riep: ‘Wat duvele doet u vlien?
Sidi moede nu van slane?
Waer sidi van Agriane
Ende ghi heren van Tracia?

[Prozavertaling]
De Indiërs schoten grote pijlen af en wierpen onophoudelijk flinke stenen, maar de
Grieken hielden hun schilden boven hun hoofd, zodat ze ongedeerd bleven. De Indiërs
besloten hun slagorde te verbreken, omdat ze bang waren en niet wisten wat ze
moesten doen. De Grieken achtervolgden hen en ze sloegen op de vlucht. Maar Porus
verzamelde zijn troepen weer en gaf bevel dat ze zouden terugvechten. Hij haalde
de ontzagwekkende olifanten met hun grote oren naar voren, waardoor de Grieken
doodsbang werden. Het gebrul van de olifanten maakte dat de Griekse paarden op
hol sloegen, terwijl ze die olifanten niet eens zagen en alleen maar hun getrompetter
hoorden. Bijna alle Grieken sloegen op de vlucht.
Dit zag Alexander en hij schreeuwde: ‘Voor welke duivels gaan jullie ervandoor?
Ben je nu al moe van de strijd? Waar zijn jullie, Agrianiërs en heren van Thracië?
Perzen, kom hier! Hebben jullie soms nog nooit zulke dieren gezien? Vooruit,
verwond hun poten zo dat ze ter aarde storten!’
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[Origineel]
Ghi Percen, comt bat na!
En saechdi dusdaen dier noit eer?
Gaet! Maect hem die been so seer
Dat si ter eerden neder vallen!’
Die Grieken keerden weder met allen
Ende vergaten alle de doot.
Ic wane men daer meneghen scoot;
Si wonden beesten ende man.
So eernstelike ghinghen si an,
Datse die beesten traden doot.
Doe was die strijt staerc ende groot.
Twivel was daer menichfoude,
Wie dien seghe hebben soude.
Dier Inden bleven vele doot,
Dier Grieken scade ooc es groot.
Si riepen om aexen ende baerden
Ende si spronghen vanden paerden
Ende si ginghen dolifante houwen
In hare been. Doe mochtmen scouwen
Die ridderen deghenlike slaen.
Met rechte moghen sijs prijs ontfaen!
Dus woorden si ghewont met spieten
Ende met bilen; si en constens ghenieten,
Hen vel al, man ende olifant.
Tander volc vlo al te hant,
Die van wonden mochten ontvlien

[Prozavertaling]
Alle Grieken keerden terug en vergaten hun angst voor de dood. Ze schoten er heel
wat neer en verwondden zowel dieren als mensen. Ze vielen zo heftig aan dat ze de
dieren doodtrapten.
Het was een geweldige strijd en het bleef lang onzeker wie er zou winnen. Er
sneuvelden veel Indiërs, maar ook aan Griekse zijde waren de verliezen groot. Men
riep om strijdbijlen, sprong van de paarden en hakte de olifanten in de poten. Je kon
de ridders manhaftig zien strijden. Terecht moeten zij hierom geprezen worden! Zij
raakten gewond door speren en bijlen; ze waren er niet tegen bestand en sneuvelden
allen, zowel mensen als olifanten. Diegene van de vijand die nog niet zo ernstig
gewond was dat hij niet meer kon vluchten, ging er vandoor en ze lieten hun heer in
de steek, alsof ze vluchtten van een zinkend schip.
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[Origineel]
Ende lieten haren here mettien
Allene, recht in diere ghebare
Alse oft een scip in dier see ware.
Hi stont up enen tor allene
Ende hi waerp vele stene.
Men scoot na hem al omtrent,
So dat hi bloede als een rent.
Hi hadde neghen doregaende wonden.
Sijn menre sach ten selven stonden
Sere ghewont sinen here.
Hi slouch den olifant so sere,
Dattie beeste sere vlo.
Doe dat versach Macedo,
Volchde hi hem met groter haest.
Doe hi Poruse was naest,
Scoot Porus up hem enen spiet.
Daer af quam hem groot verdriet,
Want hi gheraecte sijn Bucifal
- Het was weert die werelt al Ende scoot dore mettier vaert.
Doe sterven soude dedele paert,
Boghet sine knien met groter weerde
Ende sette dien coninc uptie eerde,
Om dattene quetsen niet en soude.
Dat paert was weert boven allen goude
Entie beste dinc, die ie ghewan

[Prozavertaling]
Porus stond alleen op een gevechtstoren en wierp een massa stenen. Van alle kanten
werd er op hem geschoten, zodat hij bloedde als een rund. Hij had wel negen heel
diepe wonden. Op dat moment zag Porus' olifantenmenner dat zijn heer ernstig
gewond was. Hij dreef Porus' olifant zo hard aan dat het dier ervandoor ging.
Toen de Macedoniër dat zag, volgde hij Porus snel. Toen hij bij hem in de buurt
kwam, gooide Porus een speer op hem af. Dat was heel droevig voor Alexander,
want die speer trof zijn paard Busifal dat hem alle schatten van de wereld waard was
en veroorzaakte een diepe wond. Toen het edele dier voelde dat het ging sterven,
zakte het door de knieën en zette de koning op de grond, opdat die niet gewond zou
raken bij zijn val.
Dat paard was kostbaarder dan al het goud ter wereld en het beste rij-
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[Origineel]
Alexander, dedele man.
Die coninc dede maken waerde
Dor die ere van sinen paerde
Daerna ene stat van groten prise
Ende dedese heten Bucifallise.
Daer dede hi sijn oors begraven
Eerlike met groter haven,
Want en woude in sinen tiden
Noit anderen man laten riden,
Sonder allene dien coninc.
Doe ghesciede dese dinc,
Volchde Poruse in tander here
Taxilles mede na met gere,
Die coninc was ende Porus' broeder,
Sijns vader kint ende siere moeder
Ende riep: ‘Broeder, gif up dijn rike
Dien edelsten van eertrike!’
Al was Porus sere ghewont,
Nochtan kendi ter selver stont
Sijns broeder stemme ende seide:
‘Bestu Taxilles? Met leide!
Du heves mijn lant ende mi ooc doot,
Dattu sonder wederstoot
Dijn goet up gaves ende dijn lant.’
Ende hi hilt in sine hant
Enen spiet staerc ende groot
Ende scoot sinen broeder doot

[Prozavertaling]
dier dat de edele Alexander ooit bezeten had. Ter ere van zijn paard stichtte de koning
op die plaats een schitterende stad die hij Bucephala liet noemen. Daar liet hij zijn
paard luisterrijk begraven, omdat het bij zijn leven nooit iemand anders op zijn rug
had geduld dan koning Alexander.
Terwijl dit alles gebeurde, ging in het vijandelijke leger koning Taxiles, Porus'
volle broer, naar Porus toe en drong er bij hem op aan: ‘Broer, lever je rijk toch over
aan de edelste man van de wereld!’ Ook al was Porus ernstig gewond, hij herkende
onmiddellijk de stem van zijn broer en zei: ‘Ben jij het, Taxiles, met je onaangename
praatjes? Je stort mijn rijk en mijzelf in het verderf, omdat je zo zonder slag of stoot
je land en je bezittingen hebt opgegeven.’ Hij had een grote stevige speer, stak zijn
broer daarmee dood en vluchtte onmiddellijk weg.
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[Origineel]
Ende hi vlo enwech al te hant.
Ne ware sijn olifant
Was so menichfout ghewont,
Dat hi viel in corter stont
Ende waerp sinen here te voet.
Doe waerp hi met groter spoet
Sijn tekijn af ende vlo.
Sine herte waes onvro.
Doe hadde die coninc een ander paert
Ende quam ghevloen mettier vaert
Ende Porus was ontfaren.
Doe waert hi te rade te waren
Dat men twintich daghe vrede
Houden soude up sekerhede
Ende men daerbinnen graven soude
Die doot waren, of men woude
Ende men gansde die ghewonde.
Dit sweren si bede terre stonde.
Hierbinnen peinsde Alexander
Dat hi allene, ende gheen ander,
Tenen campe beroupen soude
Dien coninc Poruse alstie boude.
‘Here stout, edel man Porus,’
Dit sprac hi in sine letteren dus,
‘Di ontbiet Alexander
Dat hi allene, ende gheen ander,
Jeghen hem enen camp vechten wilde,

[Prozavertaling]
Maar zijn olifant was zo ernstig gewond dat het dier al gauw neerviel en zijn heer
op de grond gooide. Toen wierp Porus snel alles af waaraan men hem zou kunnen
herkennen en vluchtte. Het was hem droef te moede.
Inmiddels had Alexander een ander paard en hij kwam haastig aangereden, maar
Porus was verdwenen. Alexander vatte het plan op elkaar te beloven twintig dagen
lang een wapenstilstand in acht te nemen, zodat men in die tijd desgewenst de doden
kon begraven en de gewonden genezen. Dit beloofden zij elkaar.
Ondertussen vatte Alexander het plan op Porus persoonlijk tot een tweegevecht
uit te dagen. ‘Dappere heer, edele Porus,’ zo schreef hij. ‘Ik, Alexander, vraag je
hierbij met mij persoonlijk een gevecht met speer en schild aan
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[Origineel]
Bede met spere ende met scilde.
Want wat prise of wat eren
Moghen princen ende heren
In eneghen stride belopen,
Daert die aerme liede becopen?
Welc onser dat daer blivet doot,
Ic wille dat sonder wederstoot
Sijn volc blive anderen onderdaen.’
Dit woude Porus gheerne bestaen,
Want hi meercte wel das,
Dat hi twee ellen langher was
Dan Alexander, ende hi waes blide.
Ende si sworen dit in elke side.
In dien tiden dede Porus spien,
Want hi gheerne hadde ghesien
Alexandere dien here.
Bedi so dedijs meerken sere,
So dat Alexander wiste.
Doe ghinc hi maken hem met liste
Tote Poruse, dien edelen man
Ende dede andere cleder an.
Hi ghinc in dier Inden scare
Alse of hi een wijncoper ware.
Ende Porus hi meercte das,
Hi sach wel dat een wijncoper was.
Doe groete Porus dien coninc

[Prozavertaling]
te gaan. Want wat voor prijs of eer kunnen hoge heren eigenlijk nog in enige strijd
behalen, wanneer arme drommels dat met hun leven moeten bekopen? De onderdanen
van diegene van ons die daarbij sneuvelt, moeten dan onvoorwaardelijk onderhorig
aan de ander worden.’
Dit wilde Porus graag aannemen, want hij zag wel dat hij twee el langer was dan
Alexander en hij verkneukelde zich daarover. Zo kwamen zij tot wederzijdse
overeenstemming.
Ondertussen liet Porus spioneren in het kamp van Alexander, want hij wilde koning
Alexander graag een keer zien. Maar omdat hij dat heel opvallend deed, kwam
Alexander erachter. Hij begaf zich op zijn beurt op listige wijze naar de edele Porus:
hij trok andere kleren aan, ging het kamp van de Indiërs binnen en gaf zich uit voor
wijnhandelaar. Porus merkte hem op en
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[Origineel]
Ende hi seide dese dinc:
‘Waer es dijn here, wat doet hi?
Of van wat ouden dat hi si?’
Doe antwoordi in corter stont:
‘Dat willic u doen cont.
Die coninc sit na sine maniere
In siere tenten bi enen viere,
Alse de oude liede plien.’
Porus antwoorde mettien,
Want hi was blide derre tale:
‘Twi en merket hi dan wale
Mine joghet ende sine oude?
Hoe wanet hi met ghewoude
Mine slaghe wederstaen?’
‘Here, ic seggu sonder waen
Dat sijn doen mi es oncont.’
Porus seide ter selver stont:
‘Woutu draghen dinen here
Dit saluut, ic sal di ere
Daeromme haerde vele doen.’
Doe swoer die edele baroen
Dat Alexander soude sien
Wat so hem daerna soude ghescien.
Mettien heefti orlof ghenomen
Ende es te sinen lieden comen.
Hierbinnen es die dach comen,

[Prozavertaling]
zag dat hij een wijnhandelaar was. Hij groette Alexander en vroeg: ‘Waar is je
meester? Wat doet hij op het moment? En hoe oud is hij eigenlijk?’ Alexander
antwoordde: ‘Dat zal ik u vertellen. De koning zit net als altijd in zijn tent bij het
vuur, zoals alle oude mensen doen.’ Porus was verheugd om die woorden en vroeg
weer: ‘Waarom houdt hij geen rekening met mijn jeugd en zijn eigen ouderdom?
Hoe denkt hij tegen mij te zijn opgewassen?’ ‘Heer, ik ben echt niet op de hoogte
van zijn doen en laten.’ Daarop zei Porus: ‘Als je je heer dit bericht wilt overbrengen,
zal ik je daarvoor heel dankbaar zijn.’ Toen zwoer Porus dat Alexander nog wel zou
merken wat er allemaal nog met hem ging gebeuren. Hierop nam Alexander afscheid
en ging terug naar zijn mannen.
Toen brak de dag aan waarop het gevecht was vastgesteld. Alexander
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Daer die camp up es ghenomen.
Si waren coninclike versiert.
Dicke hebben si visiert,
Wat tekine Alexander drouch.
Ander wapen haddi ghenouch:
Halsberch, curie, cousen van stale
Ende al dat coninc sit wale
Ende een sweert van goeder snede.
Ooc hadde die here mede
Enen spiet, die hem up minne
Talrestis gaf, die coninghinne
Ende enen knijf van Andene.
Ander wapen en woudi enghene.
Porus, die grote staerke man,
Hi hadde drie halsberghe an
Ende een curie van metale
Ende twee paer cousen van stale
Ende van yvore enen witten scilt,
Daer stont in van sabel een wilt
Dier ende heet een olifant.
Hi hadde in sine rechter hant
Ene colve van latoene.
Een swaert hadde die deghen coene,
Dat was wel sesse voete lanc
Ende enen knijf, die was ghemanc
Van goude te samen ende van stale.
Si quamen ghewaerneret wale
Ter stat, dare sijt bespraken

[Prozavertaling]
en Porus waren koninklijk getooid. Lang beraadslaagden ze wat voor
onderscheidingsteken Alexander zou dragen. Hij was volledig uitgerust: harnas,
kolder van leer en stalen scheenplaten, alles wat bij een koning past, tot een
vlijmscherp zwaard toe. Hij droeg ook nog een speer die de Amazonekoningin
Talrestis hem als bewijs van genegenheid gegeven had en een mes van Andeens ijzer
[mogelijk afkomstig uit Andenne in Oost-Vlaanderen]. Andere wapens wilde hij niet
dragen.
De grote sterke Porus droeg wel drie maliënkolders en nog een kolder van metaal,
twee paar stalen scheenplaten en hij had een wit schild van ivoor waarop in het zwart
een wild dier, een olifant, stond. In zijn rechterhand droeg hij een knuppel met een
koperen punt. De dappere held had een
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Te vechtene om die hoghe saken
Up oorsse van prise ghereden.
Teerst dat si quamen tiere steden
Beten die heren te voet,
Want in dien ghebode stoet
Van Ercules, dien wigant,
Die alre eerst dien strijt vant,
Dat men te voete vochte int crijt.
Nu gaet hier up enen strijt.
Alexander trac sijn swaert
Ende ghinc te Poruse waert,
Om dat hi dien camp beriep.
Porus jeghen hem liep.
Si sloughen coninclike slaghe.
Ic segghe u dat al sonder saghe
Dat Alexander hem gheliet,
Alse of hi scermen en conde niet,
Want hi gheerne ondervonde
Wat Porus an scermen conde,
Dies hi selve meester was.
Die coninc Porus mercte das,
Dat hi niet en decte thooft;
Hi wanet hem hebben gheclooft.
Een adamant diere ende goet
Up Alexanders helm stoet.
Daer up gaf Porus enen slach.
Die steen die daer up lach,
Dede tswaert breken ontwee.

[Prozavertaling]
zwaard dat wel zes voet lang was en een mes van goud vermengd met staal. Zo
uitgerust voor de strijd, op voortreffelijke paarden, kwamen zij aan op de plaats waar
zij afgesproken hadden het belangrijke gevecht te voeren.
Zo gauw ze op die plek aankwamen, stegen ze af, want in de regels van de
heldhaftige Hercules, die als eerste het tweegevecht beoefende, staat dat men te voet
in het strijdperk moet treden. Toen nam het gevecht een aanvang.
Alexander trok zijn zwaard en liep op Porus af, omdat hij de uitdager was. Porus
kwam hem tegemoet. Ze deelden slagen uit zoals het koningen betaamt. Alexander
deed net alsof hij niet kon schermen, want hij wilde er graag achter komen wat Porus
verstond van de kunst waarin hijzelf nu juist
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Doch was dien coninc so wee,
Dat hi booch up sine knien.
Alse die Grieken dat versien,
Waren si in soorghen groot:
Si waenden dat hi ware doot.
Ende Porus liet ligghen tswaert
Ende vinc ter colven waert.
Alexander waert vergraemt,
Want dies slaghes hi hem scaemt
Ende slouch Poruse, alse hi wilde,
Den enen oort van sinen scilde
Ende sine twee halsberghe dore
Ende maecte ene wide score;
Maer die derde bleef gheheel.
Porus versaechde hem een deel,
Alse hi dien slach besief.
Alexander hi verhief
Anderwerven sinen brant
Ende slouch met willegher hant
Ter selver stede, alstie vrie,
Dor den halsberch entie curie,
Dat hem trode bloet uut ran.
Daer twifelde menich man
An dies conincs Porus' side.

[Prozavertaling]
een meester was. Koning Porus bemerkte dat Alexander zijn hoofd niet beschermde;
hij dacht hem het hoofd te kunnen doorklieven. Nu was er op Alexanders helm een
mooie, kostbare diamant bevestigd. Daar gaf Porus een klap op, maar de steen deed
het zwaard in tweeën breken. De klap deed de koning niettemin toch zo'n pijn dat
hij door de knieën zakte. Toen de Grieken dat zagen, maakten zij zich ernstig bezorgd:
ze dachten dat Alexander dood was.
Porus liet het zwaard liggen en greep naar zijn knuppel. Alexander werd nijdig,
want hij schaamde zich over die klap van zoëven en hij sloeg met een weloverwogen
slag een hoek van Porus' schild af en stak hem dwars door twee van zijn
maliënkolders, waar hij een grote scheur in maakte; de derde bleef heel. Porus werd
behoorlijk bang, toen hij de uitwerking van die slag bemerkte. Alexander hief
nogmaals zijn zwaard en sloeg met geoefende hand op dezelfde plek door de
maliënkolder en de metalen kolder daaron-
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Ooc was daer menich Griec blide.
Ende alse Porus sach sijn bloet,
Quam hem weder saen sijn moet,
Alstien coenen lieden pliet.
Hi dede bughen alse een riet
Alexander vor sine hande.
Hi slouch up dies scildes rande,
Die ghemaect was van ebene.
Ens houts maniere el neghene
Die ghedoghen mochte die slaghe,
Die Porus slouch in dien daghe,
Het en ware ghespleten tsticken.
Hi dreef Alexandere dicken
Om dien rinc in ghenen daghe.
Hi ruste onder ghone slaghe,
Want hi slouch node, hi en waenden wonden.
Doe verscaemdi hem tien stonden.
Hi waenden wonden in dien voet,
Daer Porus vore hem stoet.
Hi slouch up enen steen tehant,
So dat hem sijn swaert ontwant
Ende verloost bi onghevalle.
Doe twifelden die Grieken alle.
Porus vinc te Alexanders sweerde

[Prozavertaling]
der, zodat het bloed er onderuit spoot. Nu heerste er grote onzekerheid in het kamp
van koning Porus en waren de Grieken op hun beurt blij.
Toen Porus zijn eigen bloed zag, hervond hij weldra zijn moed, zoals dat nu
eenmaal gaat bij dappere lieden. Hij liet Alexander als een rietstengel onder zijn
handen buigen en sloeg op de rand van zijn schild, dat gemaakt was van ebbenhout.
Er bestaat geen andere houtsoort die de slagen die Porus uitdeelde, had kunnen
opvangen zonder in stukken te splijten.
Porus dreef Alexander voortdurend het strijdperk rond. Alexander deed het wat
rustiger aan onder al die meppen en sloeg maar af en toe terug, wanneer hij dacht
Porus werkelijk te kunnen verwonden. Toen begon hij zich toch een beetje te schamen.
Hij probeerde Porus in diens voet te treffen, maar sloeg op een steen, zodat zijn
zwaard hem uit de handen glipte en hij het door stom toeval verloor. Toen zongen
de Grieken weer een toontje lager.
Porus ging op Alexanders zwaard af en trapte het op de grond in stuk-
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Ende tart ontwee in die eerde.
Hi sprac: ‘Vrient, nu bestu doot.
Nochtan, dine doocht es so groot,
Wiltu, ic sal di leven laten
Ende kere weder diere straten
Met dinen lieden te lande!’
Hi antwoorde: ‘Het ware scande!
Groot wigant, es dat dijn waen
Dat ic can wesen onderdaen
Iemene die noit was gheboren?
Wat bestu boven mi te voren?
In gheve om dijn dreghen niet.’
Mettien trac hi enen spiet
Die binnen stac in sinen scilde.
Porus was siere slaghe milde
Ende Alexander was ghestade.
Doe sprac Porus: ‘Dit es scade
Dat hier bliven sal upt gras
Die miltste coninc die noit was.’
Doe songhen die Indenheren.
Porus soude hem ommekeren
Ende sach al omtrent
Ende hoorde na hare parlement.
Mettien verhief Alexander den spiet
Ende en liets om sijn dreghen niet,
Hi en scoot Poruse int fondament.

[Prozavertaling]
ken. Hij zei: ‘Vriend, nu ben je ten dode opgeschreven. Maar je bent zo'n deugdzaam
mens, dus als je wilt, zal ik je in leven laten, zodat je met je mensen terug naar je
eigen land kunt gaan.’ Maar Alexander antwoordde: ‘Dat zou een grote schande zijn!
Dappere strijder, denk je nu heus dat ik ook maar aan iemand ter wereld onderworpen
zou willen zijn? Wat ben jij eigenlijk meer dan ik? Ik ben niet bang voor je
dreigementen!’ En met die woorden trok hij een speer te voorschijn die hij achter
zijn schild verborgen had gehouden.
Porus was wederom niet zuinig met zijn klappen, terwijl Alexander het juist kalm
aan deed. Toen zei Porus: ‘Het is toch wel jammer dat de edelste koning aller tijden
hier nu op het punt staat te sneuvelen.’ De Indiërs juichten. Porus wilde zich omkeren,
keek achterom en luisterde naar hun gejoel. Precies op dat moment tilde Alexander
zijn speer op, hij trok zich niets van
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Hi sturte neder als een rent.
Doe Porus ghevellet was,
Waren die Inden drouve das.
Si wouden Alexandere slaen.
Doe ghinc Macedo hoghe staen
Ende bat datmenne hoorde.
Hi seide tote hem dese woorde:
‘Waerbi vochtwi desen camp
Dan bedi: wie dien ramp
Van ons twee daer in ghecreghe,
Sijn volc soude alleweghe
Dien anderen sijn onderdaen?
Dit was om uwe ghesonde ghedaen.
Begheerdi ooc terre tijt
Jeghen mi te hebbene strijt,
Gheliker wijs dat ic verwan
Poruse, dien groten man,
Bi avonturen ende bi ghevalle,
So weerdi verwonnen alle.’
Dit seide hi, ende also saen
Woorden si hem onderdaen.
Ghelijc haren gherechten here
Swoersi hem trouwe emmermere.
Nu waende Alexander des,
Dat Porus versceden es.
Doe sach hi hem die oghen ontoen.

[Prozavertaling]
Porus' dreigementen aan, maar stak hem voluit in de onderkant van zijn rug. Porus
stortte neer als een geslacht rund.
Toen Porus verslagen was, waren de Indiërs bedroefd. Ze maakten aanstalten
Alexander aan te vallen. Toen ging de Macedoniër op een verhoging staan en vroeg
de mensen naar hem te luisteren. Hij sprak de volgende woorden: ‘Waarom anders
hebben Porus en ik dit gevecht gevoerd dan hierom: het volk van hem die zou
verliezen, zou de ander volledig onderhorig moeten worden. Dat is alleen maar
gedaan in jullie belang. Wanneer jullie nu toch tegen mij willen strijden, dan zal ik
jullie allemaal verslaan, net zoals ik het geluk heb gehad de grote Porus te verslaan.’
Dit alles zei hij en hierna onderwierpen de Indiërs zich aan hem. Ze zwoeren hem
voor altijd trouw, als hun wettige heer.
Alexander dacht dat Porus dood was, maar toen zag hij hoe deze zijn
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Sciere verghinc dien edelen baroen
Al die gramscap ende nijt.
Doe sprac hi ter selver tijt:
‘Hoe waerstu oit so verwoet,
Porus, dattu dinen moet
Dorstes verheven jeghen mi,
Sint dat die mare quam te di
Van minen conincliken daden?’
Porus antwoorde met staden:
‘Ic sal antwoorden hier of,
Eist dattu mi gheves orlof.
Vor desen strijt, vor desen scamp
So ne ontsach ic niemens camp.
Ic waende niemen in eertrike
Gheweest en hadde mine ghelike,
Doe ic was staerc ende ghesont
Ende dijn gheluc mi was oncont.
Nu weetic dattu staerker sijs,
Maer na di hebbic den prijs
Boven alle die nu leven.
Bedi en wille di niet verheven,
Al hebbic verloren vele.
Ic bem di gheset tenen bispele:
Al was ic staerc, staerker ic vant
Hoe mochti salech sijn becant,
Die heeft, dat hem te staden staet,

[Prozavertaling]
ogen opende. Alle toorn en woede vloeiden uit de edele man weg en hij zei: ‘Hoe
kon je toch ooit zo dwaas zijn, Porus, je zo hoogmoedig tegenover mij te gedragen,
nadat je toch de geruchten over mijn koninklijke daden had vernomen?’ Porus
antwoordde bedaard: ‘Als je het me toestaat, zal ik hierop antwoorden. Voordat wij
deze strijd begonnen, voor mijn smadelijke nederlaag, was ik voor niemand bang.
Toen ik nog sterk en gezond was en nog niet op de hoogte van jouw voorspoed, dacht
ik dat er niemand op aarde zou zijn die net zo sterk was als ik. Nu weet ik dat jij
sterker bent, maar ná jou verdien ik die eer, meer dan iemand anders ter wereld. Doe
daarom niet hoogmoedig, ook al heb ik nu veel verloren. Laat mij een voorbeeld
voor je zijn: ook al was ik sterk, ik kwam iemand tegen die nog sterker was. Hoe
kan iemand gelukkig genoemd worden die wel heeft wat hem van pas komt,
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Hine hebbe daerup hi hem verlaet
Dat hem niet en mach ontgaen?
Ooc es beter sonder waen
Niet clemmen, danne vallen van hoghen.
Vrecke liede die ghedoghen
Van verliesene meer aermoede,
Dan si ghenoechte hebben van goede.
Ghemate di, bi minen rade!
Daventure es onghestade.’
Macedo hadde wonder das,
Na dien dat Porus verwonnen was,
Dat hi alse een verwinre sprac.
Hi dede hem doen groot ghemac
Ende gansen sine wonden.
Hi gaf hem weder tiere stonde
Al dat lant dat sijn was eer
Ende daertoe vele meer
Gaf hi hem van hem te lene,
Bede borghe ende stene
Ende hi waert Alexanders man.
Doe Porus merken began
Dat Alexander so hovesch was,
Was hi sere verhoghet das.
Hi gaf hem den verborghen scat
Dien sine voorders hadden ghehat
Ende maecte al dat here rike.

[Prozavertaling]
als hij er niet tevens zeker van is dat het hem niet kan ontvallen? Je kunt ook maar
beter niet klimmen dan van grote hoogte naar beneden vallen. Gierigaards lijden
meer aan wat ze verliezen dan dat ze plezier hebben van hun bezit. Ik raad je aan:
wees bescheiden! Het Lot is wispelturig.’
Alexander verwonderde zich erover dat Porus als een overwinnaar sprak, terwijl
hij toch juist een nederlaag had geleden. Hij liet hem goed verzorgen en zijn wonden
verbinden. Ook gaf hij hem al zijn vroegere land terug en hij gaf hem nog veel meer
in leen, zowel burchten als kastelen en Porus werd zijn vazal.
Toen Porus bemerkte dat Alexander zo hoofs was, verheugde hij zich daar zeer
over. Hij schonk hem de geheime schat van zijn voorouders en maakte Alexanders
hele leger rijk. Zo werd Porus een trouwe vriend. Alle oos-
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Dus waert hi vrient ghestadelike.
Al die coninghe van Orienten
Quamen in dier Grieken tenten.
Si gaven borghe ende lant
Alexandere in die hant.
In dien dat hi was in Indi,
Was een coninghinne daerbi
In Etyopen, hiet Candacis,
Daer menech swart moor in is,
Die sinde up minne ende up houde
Van utermaten finen goude
Alexandere hondert sticke
Voets lanc ende voets dicke
Ende enen halven voet breet.
Ooc sinde soe hem ghereet
Vijfhondert more sonder baert.
Ooc sinde soe an derre vaert
Amons crone, die beter was
Dan noit enghene, daer ic af las
Ende tiene malen vol van stenen
Dat men en vant beter enghene
Ende vierdalfhondert elpendiere
Ende ses paerduse, beesten fiere.
- Van den paerduse ende den liebaert
Es ghewonnen die lupaert. Soe seinde hem tachtich espentine
Ende daertoe dor den wille sine
Seinde soe hem panteren viere

[Prozavertaling]
terse koningen kwamen naar het kamp van de Grieken en schonken Alexander
kastelen en land.
Toen Alexander in India was, leefde er daar in de buurt, in Ethiopië, waar veel
negers wonen, een koningin met de naam Candacis. Zij stuurde Alexander als bewijs
van genegenheid en welwillendheid honderd staven van het zuiverste goud, een voet
lang, een voet hoog en een halve voet breed. Zij stuurde hem bovendien vijfhonderd
nog baardeloze moren, samen met de kroon van Ammon, de mooiste die er op de
hele wereld bestond, overvloedig bezet met edelstenen van de beste soort,
driehonderdvijftig olifanten en zes luipaarden, statige dieren. - De luipaard is een
kruising tussen de panter en de leeuw. - Ook stuurde zij hem tachtig neushoorns en
daarbij op
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Ende daertoe van wreder maniere,
Haerde groot, twintich honde.
Ooc seinde soe hem tiere stonde
Driehondert vreseliker stiere
------- - - die waren in bande
Ende hout van haers selves lande,
Vijftien hondert edelre roeden,
Die an ebeensche bome stoeden.
Dese ghichten ontfinc die here
Ende dankes hare met groter ere.
Nu es Alexander blide
Dat hi binnen so corten tide
Porus' conincrike wan.
Hi maecte hem enweghe al dat hi can,
Om te besiene cortelike
Dat oosteinde van eertrike.
Maer die stede van Subdraken
Woude hare ter were maken
Ende Alexander hi beleide
Die stat al omme uptie fosseide.
Die Grieken laghen an dene side,
An dandere Porus, goet te stride,
Exateus lach an die derde.
Men ghinc ghinder striden herde.
Binnen was Abysari,
Een edel coninc ende een vri.
Alexander woudese winnen met crachte.

[Prozavertaling]
zijn verzoek vier panters, twintig heel grote, woeste honden, driehonderd gevaarlijke
stieren aan een leiband en hout uit haar land: vijftienhonderd kostbare takken die
van ebbenbomen kwamen. Al deze geschenken ontving Alexander en hij dankte haar
er hartelijk voor.
Alexander was blij dat hij Porus' rijk in zo'n korte tijd had veroverd. Hij trok verder,
zo snel als hij kon, om zo spoedig mogelijk het oosteinde van het aardrijk te gaan
bezoeken. Maar de stad Subdracen maakte zich op voor de verdediging en Alexander
belegerde de stad van alle kanten buiten de grachten. De Grieken lagen aan de ene
kant, de troepen van Porus aan de andere en Exateus aan de derde. Er werd hevig
gestreden. In de stad bevond zich Abisares, een edele, hooggeboren koning.
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[Origineel]
Men deder meneghen hort onsachte;
Nochtan wassoe vast ter cure.
Hi liet lederen draghen ten mure
Ende was die eerste diere up clam.
Sere verbolghen ende gram
Ghinc hi up dien mure staen,
Die hoghe was sonder waen.
Men scoot up hem menech quareel,
Men waerp daer meneghen steen gheheel
Van den toren nederwaert,
Maer niemen volchde an die vaert.
Doe hadsijs alle scande groot,
Want hi na ghevaen was, ofte doot
Ende liepen al ten mure.
Daer ghevel quade aventure,
Want die lederen braken ontwee.
Daer hadde menech prince wee,
Die van hoghen neder vel.
Dit was dien coninc een quaet spel,
Die allene stoet uptien mure,
Daer hem sijn leven waert te sure.
Hi was ghescoten so met stenen
Ende met quarele menech enen,
Dat hi vermoeit was van slaghen.
Doe dat sine liede saghen,
Riepsi: ‘Here, sprinct achter saen!

[Prozavertaling]
Alexander wilde de stad met alle geweld veroveren en er vielen rake klappen, maar
de stad hield krachtig stand. Alexander liet ladders tegen de muren zetten en klom
er zelf als eerste op. Hij ging zeer boos en verbolgen op de hoge muur staan. Er
werden massa's pijlen op hem afgeschoten en vanuit de toren werden er stenen
gegooid, maar geen van zijn mannen kwam hem achterna. Dat was beschamend,
want Alexander was bijna gevangengenomen en gedood. Daarom klommen ze toch
allemaal de muur op. Dat liep slecht af, want de ladders braken doormidden. Menigeen
raakte gewond door de val van grote hoogte. Dit was een grote tegenvaller voor
koning Alexander, die in zijn eentje op de muur stond en zijn leven op het spel zette.
Hij werd zo bekogeld met stenen en beschoten met pijlen dat hij uitgeput raakte.
Toen zijn mannen dat zagen, riepen ze: ‘Heer, spring naar beneden!
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[Origineel]
Wi sullen u sachte ontfaen!’
Hi seide: ‘En magh ghescien!
Soudic minen viant vlien?’
Doe hi hadde gheseit dat woort,
Spranc hi neder in die poort
Onder al sine viande.
Hi hadde liever doot dan scande.
Dit was een wonderlike daet:
Eer hem enech toeverlaet
Ofte soccours mochte comen,
Mochti wesen up ghenomen
Ofte ghesleghen al te sticken.
Maer daventure, die hem dicken
Hadde ghedaen menech ere,
Die halp hem nu ter wilen mere,
Want soe nam sijns goeden goom.
Daer stont een groot lauwerboom
Ghelijc ocht ware dore sinen wille.
Daerane ghinc hi staen al stille;
Men mochten niet van achter slaen.
Mettien scilde heefti ontfaen
Meneghen slach ende meneghen steen.
Daer en was so coene engheen,
Die sinen swaerde ghenaken dorste.
Daer vacht over dien edelen vorste
Sijn hoghe name ende daventure.

[Prozavertaling]
Wij zullen u opvangen!’ Maar hij antwoordde: ‘Geen denken aan! Denk je dat ik
voor de vijand op de vlucht ga?’ En met die woorden sprong hij van de muur af de
stad in, midden tussen zijn vijanden. Hij was liever dood dan laf.
Dit was een dappere daad, want nog voor hem op enigerlei wijze hulp of versterking
zou kunnen bereiken, had hij misschien al gevangen genomen kunnen zijn of in
stukken gehakt. Maar het Lot, dat hem vaak goedgunstig was geweest, kwam hem
ook nu weer te hulp en zorgde voor hem. Er stond daar een grote laurierboom, precies
alsof die er voor hem was neergezet. Daar ging hij tegenaan staan; zo kon men hem
van achteren niet raken. Menige stoot en menige steen weerde hij af met zijn schild.
Er was niemand zo dapper dat hij in de buurt van zijn zwaard waagde te komen. Zijn
grote naam
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[Origineel]
Sijn scilt waert ghescoten dure
Ende sijn helm ghescoort te sticken.
Over sine knien booch hi dicke,
Want hi ghequetst was van dien spronghe.
Die edele coninc entie jonghe
Mochte qualike ghestaen.
Alsene iemen woude slaen
Die jeghen hem strijts begheerde,
Dien slouch hi so mettien sweerde,
Dat hi vor sine voete lach.
Aldus blever uptien dach
Die staercste twee van al Subdraken.
Niemen en woude hem meer ghenaken
Die ghene dinc saghen ghescien.
Hi weerde hem up sine knien
Ende slouch harentare
Ghelijc oft een tyger ware.
Mettien scoot een groot gygant
Up hem een spere al te hant
Dat voer in sine rechter side
Ende maecte ene wonde wide,
Daer bloets so vele ute ran,
Dattie coninc cranken began.
Hi waende wale tspere uutwinnen,
Maer dat yser blever binnen.
Hi rustem onder dien lauwerboom.
Dies nam die man goeden goom,

[Prozavertaling]
én het Lot waren in het voordeel van de edele vorst. Zijn schild werd doorschoten
en zijn helm werd in stukken geslagen. Hij zakte vaak door zijn knieën, omdat hij
zich bezeerd had bij de sprong. De edele jonge koning kon nauwelijks blijven staan.
Wanneer iemand de strijd met hem wilde aangaan, gaf hij die zo'n houw met zijn
zwaard dat hij voor zijn voeten neerviel. Zo sneuvelden die dag de twee sterkste
inwoners van heel Subdracen. Niemand die dat had zien gebeuren, waagde zich nog
in Alexanders buurt. Op zijn knieën verdedigde hij zich en haalde als een tijger uit
naar alle kanten.
Toen gooide een reus van een kerel een speer op hem af, die in zijn rechterzijde
drong en daar een grote wond veroorzaakte, waar zoveel bloed uitstroomde dat de
koning begon te verzwakken. Hij wilde de speer uit de wond trekken, maar de punt
bleef zitten. Alexander ging op de grond zitten
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[Origineel]
Diene metten spere scoot;
Hi waende dat hi ware doot,
Want sijn swaert daer bi hem lach.
Hi waende hebben groot bejach
An sconincs diere ghewaden.
Die coninc sprac met staden,
Teerst dat hine tasten besief:
‘Vlie enweghe, onreine dief!
En kinstu Alexandere niet?’
Dit sprac hi ende mettien hi tiet
Sijn sweert ende stac tien tiden
Dien gygant dor sine siden,
So dat hi vel up die aerde.
Die coninc sprac: ‘Vare diere vaerde
Ter hellen! Wes mijn bode daer
Dat icker come vechten hier naer,
Eer ic sterve!’ Doe hi dit sprac,
Woude hi staen, maer hem stac
Dat yser so, dat hi mettien
Neder seech up sine knien
Ende vraechde of ieman ware
Die vechten woude; quame dare!
Bindien dattie coninc vacht
Hadde tebroken met siere cracht
Die here Peucestes een wiket.
Ic wane dat hi niene let,
Hine liep met baren swaerde

[Prozavertaling]
onder de laurierboom en dit zag de man die de speer op hem had afgegooid. Hij dacht
dat hij dood was, omdat zijn zwaard naast hem lag en meende Alexanders kostbare
kleding buit te kunnen maken. Maar zo gauw Alexander voelde dat de man hem
betastte, zei hij fel: ‘Ga weg, smerige dief! Je kent Alexander zeker nog niet?’ En
met die woorden greep hij zijn zwaard en stak de man in zijn zij, zodat hij neerstortte.
De koning zei: ‘Loop naar de hel! Ga maar vertellen dat ik dáár voor mijn dood ook
nog kom vechten!’ Toen hij dit gezegd had, wilde hij opstaan, maar de speerpunt
deed hem zo zeer dat hij meteen weer op zijn knieën viel en vroeg of er nog iemand
was die wilde vechten. Die moest dan maar opkomen!
Tijdens Alexanders gevecht had Peucestas met geweld een kleine deur in de grote
stadspoort opengebroken. Hij verloor geen tijd, maar liep met
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[Origineel]
Tote daer die coninc lach up daerde.
Teerste dattene die coninc sach,
Seech hi neder in onmacht
In sinen scilt sere ghewont.
Timeus quam ooc ter stont
Ende Aristoen ende Lavernaet;
Dit waren ridders van hogher daet.
Si wederstonden meneghen Inde.
Ic wane noit man en kinde
So lettel liede die so sere
Vochten over haren here,
Tote dat Timeus waert ghevelt.
Peucestes waert ooc met ghewelt
Int hooft ghewont ende Lavernaet.
Die waren Alexanders toeverlaet,
Nu ligghen si vor sine voete.
Aristoen doet vele ghemoete,
Maer hi was so sere ghewont,
Dat hi qualike teser stont
Dien coninc bescermen mochte,
Want men hem te sere versochte.
Doe quam buten ene mare
Dat Alexander versleghen ware.
Die mare hadde ander volc vervaert
Ende dit liep al ten mure waert.
Daer en ontsach niemen die doot,

[Prozavertaling]
ontbloot zwaard naar de plaats waar Alexander op de grond lag. Zo gauw de koning
hem zag aankomen, zakte hij door zijn verwondingen bewusteloos neer op zijn schild.
Tegelijkertijd kwam Timeus er aan en Aristoen en Lavernaet, allen dappere ridders.
Ze boden menig Indiër het hoofd en ik denk dat er nooit mannen zijn geweest die zo
dapper voor hun heer gestreden hebben als zij, tot het moment waarop Timeus
neergeslagen werd. Peucestas en Lavernaet werden beiden ernstig aan het hoofd
gewond. Zij die steeds Alexanders steun en toeverlaat waren geweest, lagen nu voor
zijn voeten. Aristoen wilde nog meerdere keren aanvallen, maar hij was zo ernstig
gewond dat hij de koning niet meer kon beschermen; ze hadden hem te stevig te
pakken gehad.
Toen verspreidde zich buiten de muren het gerucht dat Alexander gesneuveld was.
Zo'n bericht zou anderen beangstigd hebben, maar Alexan-

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

59

[Origineel]
Het liep al, cleene ende groot,
Percen, Grieken, Porus' here.
Si tebraken met groten ghere
Bede met haken ende met barden
Dien staerken mure entien harden;
Si maecten ene strate wijt.
Wat so si vonden terre tijt,
Waest man of wijf, jonc of out,
Si sloughent al doot met ghewout,
Om te wrekene haren here.
Si ne spaerden min no mere
Alse langhe, alsi vonden te slane.
Abysari pijnde hem tontgane,
Die crone in Subdraken drouch,
Die wile dat men tfolc al slouch.
Die ridderen namen Alexandere thant
Ende leidene up dies scildes rant.
Si droughene in sijn pauwelioen.
Doe was daer een sijn baroen,
Sijn ersatre Cristobolus.
Hi sach sinen here ghewont aldus
Met enen wederhaecten strale
Ende dat ment niet en mochte wale
Ute bringhen sonder sniden.
Ooc ontsach hi hem tien tiden
Dat hi te vele soude bloeden

[Prozavertaling]
ders mannen stormden op de muur af. Niemand was nu nog bang voor de dood; ze
rukten allen op, de Perzen, de Grieken en het leger van Porus. Vol vuur sloopten ze
met haken en strijdbijlen de hoge stevige muur. Zo maakten ze er een grote bres in.
Wie ook maar op hun weg kwam, of het nu een man of een vrouw was, jong of oud,
sloegen ze met geweld dood, om hun heer te wreken. Ze spaarden niemand, zolang
ze nog mensen aantroffen die ze konden neerhakken. Abisares, de koning van
Subdracen, probeerde te ontsnappen, terwijl zijn volk vermoord werd.
De ridders tilden Alexander op, legden hem op zijn schild en droegen hem naar
zijn tent. Daar was een van zijn adviseurs, zijn lijfarts Critobulus. Die zag hoe zijn
heer gewond was door een speerpunt met weerhaken en hij zag ook dat die er niet
uitgehaald kon worden zonder te snijden. Hij was bang dat Alexander te veel bloed
zou verliezen en dat hij niet zou kunnen
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[Origineel]
Ende hijs hem niet en mochte hoeden
Ghenase hi qualic sinen here,
Hi ne verlore lijf ende ere.
Dit mercte wale Macedo
Dat hi was int herte haerde onvro,
Alse of hi in twivel ware.
Hi sprac: ‘Christobole, com hare!
Of ic niet en mach ontsneven,
Twi laetstu mi so lange leven
In die smerte van der wonde?
En ontsiestu niet die sonde?
Du moghes corten doch mijn leet.’
Cristobolus sprac ghereet:
‘Coninc here, laetti houden,
Oftu dijn leven wilt behouden,
Want men moet dine wonde widen,
Verporrestu iet an dinen sniden,
Het mochte an dijn leven gaen.’
Alexander antwoorde saen:
‘Cristobole, tware recht onnere
Dat men enen edelen here,
Enen coninc, binden soude,
Ofte houden met ghewoude.
Een coninc sal sijn tallen stonden
Quite ende vri ende onghebonden.
Doe dattu wilt, ic swighe al stille.’

[Prozavertaling]
voorkomen dat hij, als hij zijn heer niet kon genezen, zijn leven én zijn eer zou
verliezen. De grote Griek merkte wel dat zijn geneesheer bezorgd was en dat hij
aarzelde hoe te handelen. Hij zei: ‘Critobulus, kom hier! Als ik toch ten dode
opgeschreven ben, waarom laat je me dan nog zo lang in leven met deze vreselijke
pijn? Ben je niet bang voor zulk laakbaar gedrag? Je kunt toch een eind aan mijn
lijden maken?’ Critobulus antwoordde zonder aarzelen: ‘Heer, wanneer u in leven
wilt blijven, moet u toestaan dat wij u stevig vasthouden, want we moeten de wond
groter maken en als u dan maar even zou bewegen als ik erin snijd, zou dat u het
leven kunnen kosten.’ Alexander antwoordde daarop: ‘Critobulus, het zou toch een
schande zijn als men een heer, een koning nog wel, zou vastbinden of met geweld
vasthouden? Een koning moet te allen tijde vrij en ongebonden zijn. Doe wat je wilt,
ik geef
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[Origineel]
Cristobolus dede sinen wille.
Noch hine wiscede noch en green.
Maer doe hi ghenesen sceen
Ende dyser was ute ghewonnen,
Quam dat bloet so na gheronnen,
Dat die here viel in onmacht.
Doe riepen de heren met groter cracht
Dat Alexander ware doot.
Daer was rouwe ende jammer groot.
Niet eer en ende dat gheluut,
Vor dat Cristobolus een cruut
Ter wonden dede, dat was goet
Ende hi stelpte dat bloet.
Doe ruste de coninc ende sliep.
Mettien men in die tente riep:
‘Alexander es an die bate!’
Tfolc was blide utermaten
Ende ghinghen eten ende drinken
Ende lieten haren rouwe sinken,
Ende die coninc hi ghenas.
Teerst dat hi ghenesen was
Ende cume was beloken
Die wonde, so hevet hi ghesproken
Te vaerne int inde van eertrike,
Want hi woude haestelike
Dwinghen tfolc te sinen handen,

[Prozavertaling]
geen kik!’ Critobulus deed wat hij van plan was en Alexander verroerde zich
inderdaad niet en gaf geen kik. Maar toen het leek alsof de operatie voorbij was en
de speerpunt uit de wond was getrokken, kwam er zo'n stroom bloed uit dat Alexander
in onmacht viel. Toen riep iedereen luidkeels dat hij dood was. Er heerste grote
verslagenheid en het geweeklaag stopte pas, toen Critobulus een heilzaam kruid op
de wond deed en het bloeden stelpte. Toen viel de koning in slaap en men riep in de
tent: ‘Alexander is aan de beterende hand!’
De mannen waren vreselijk blij, ze gingen eten en drinken en vergaten hun verdriet.
De koning genas en zo gauw hij hersteld was en de wond nog maar nauwelijks dicht
was, sprak hij van zijn plannen om naar het einde van het aardrijk te gaan. Want hij
wilde het volk dat op de eilanden bij het

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

62

[Origineel]
Dat wonet in dien eylanden
Die ligghen bi den paradise.
Abisari gherede sine spise,
Doe hi versoent was jeghen hem.
Taxilles quam tote hem,
Die coninc van Alabodine,
Die gherede hem die scepe sine
Ende Porus van Endi
Was hem tallen tiden bi.
Teerst dat die Grieken vernamen,
Ghinghen si alle te samen
Toten coninc in die sale.
Craterus sprac: ‘Hore onse tale,
Hoochste coninc! Dijn overmoet
Ende dine doghet, al es soe goet,
Wat inde saller af comende sijn?
Al ware al die werelt dijn,
Nochtan ware soe di al te clene;
Du en weets mate enghene.
Al en achtstu up dijns selves leven,
Dine vriende sijn di beneven,
Peins om hare leven doch!
Dor dinen wille willen wi noch
Jeghen al die werelt striden;
Dor dinen wille willen wi liden
Over die vreselike see
Ende alle diere, dat es mee,

[Prozavertaling]
paradijs woont, nu snel onderwerpen. Abisares voorzag hem van proviand, toen hij
eenmaal met hem verzoend was. Taxiles, de koning van Alabodine, rustte zijn schepen
voor hem uit en ook Porus van India bleef trouw bij hem.
Toen de Grieken dit alles hoorden, gingen ze naar de koning toe. Craterus sprak:
‘Heer, luister naar onze woorden. Uw stoutmoedigheid en uw dapperheid, hoe groot
ook, waar zullen die toe leiden? Zelfs als u de hele wereld zou bezitten, zou die u
nog te klein zijn; u weet geen maat te houden. Al geeft u niet om uw eigen leven, u
hebt toch uw vrienden in de buurt. Denk toch om hun leven! Om uwentwil zullen
we tegen de hele wereld vechten; om uwentwil zullen we de gevaarlijke zee
oversteken en alle wilde dieren zullen wij op onze reizen trotseren; wij deinzen
nergens voor terug, wanneer u toch maar wat meer op uzelf zou willen passen. Welke
god zal
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[Origineel]
Willen wi dore di dorvaren,
Enghene vrese willen wi sparen,
Woutstu doch di selven wachten.
Wat gode sal ons bemachten?
Hoe langhe sullen wi sijn ghesont,
Daer wi souken talre stont
Nieuwe vrese ende nieuwen anxt?
Alse daventure alre lanxt
Met enen man ghewesen hevet,
Hoe saen dat soene beghevet!
Hoe mochstu ghedurech sijn?
Wie mach bescermen dleven dijn
In dese werelt? Want soe es loos.
Twi weerpstu di selven altoos
In grote vrese om clene ghewin?
En mercstu niet in dinen sin
Dat enen man sacht sijn moet,
Hevet hi na pine groot goet?
Wacht di selven entie dine!
Laet ons vor di doen die pine!
Scuwe vrese sonder ere!
Wat eren mach hebben een here
Dat hi enen knecht verbit?
Hi es ries, die sijn lijf verslit
Sonder ere ende sonder prijs.’
Craterus sprac in diere wijs
Ende Tholomeus ende al dandere

[Prozavertaling]
ons bij dit alles beschermen? Hoe lang blijven wij nog in leven, als wij steeds maar
weer nieuwe gevaren blijven opzoeken? Als het Lot iemand al te lang goedgezind
geweest is, hoe snel kan het hem dan ook niet in de steek laten. Waarom zou het u
altijd zo voor de wind blijven gaan? Wie zal uw leven hier op aarde beschermen?
Want het Lot is onbetrouwbaar. Waarom stort u zichzelf steeds maar weer in grote
gevaren, terwijl u er maar zo weinig mee wint? Begrijpt u niet dat iemand zich
tevreden voelt, wanneer hij veel heeft verworven na grote inspanningen? Pas toch
op uzelf en op uw mensen! Laat ons voor u het gevaar trotseren. Hoed u voor
gevaarlijke situaties waaraan geen eer te behalen valt! Wat voor eer valt er voor een
heer te behalen als hij zijn mannen steeds weer moet smeken zich met hem in de
strijd te begeven? Wie zijn leven oneervol verspeelt, is een grote dwaas.’ Dit waren
Craterus' woor-
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[Origineel]
Baden hier omme Alexandere.
Craterus' woort ende sine tale
Bequamen Alexandere wale
Ende sprac: ‘Danc hebbet dies,
Dat ghi meer vreest mijn verlies,
Dan uwes selfs, lieve heren!
Ic weet u groten danc der eren,
Want sint dat ic eerst crone drouch,
Hebdi mi ghedient ghenouch.
Maer mi es anders dan u es.
Sijt des seker ende ghewes
Dat ic orloghen niene begheve,
Also langhe alse ic leve;
Ende ic bem noch jonc van jaren.
Ic en beghere niet te waren
Langhe lijf, maer grote name;
Die es allene mi bequame.
Onedel volc set sinen moet
Om langhe leven ende om goet,
Maer ic bem der werelt here,
Dies en achtics min no mere.
Ic telle de seghen ende niet de jare
Entie ghichte, die mi tote hare
Daventure heeft ghegheven.
Tellic tgoet al van minen leven,

[Prozavertaling]
den en Tholomeus en alle anderen smeekten Alexander ernaar te luisteren.
Craterus' woorden vielen bij Alexander in goede aarde en hij zei: ‘Mannen, ik
dank jullie dat je meer vreest voor mijn leven dan voor dat van jezelf. Ik dank jullie
allen voor de eer mij bewezen, want vanaf het moment dat ik koning werd, hebben
jullie mij steeds voortreffelijk gediend. Maar het is met mij anders gesteld dan met
jullie. Je kunt ervan verzekerd zijn dat ik nooit zal ophouden met oorlogvoeren, zo
lang als ik leef. Ik ben nog jong en ik hoef geen lang leven, maar wil wel een grote
naam verwerven; dat is het enige dat belangrijk voor mij is. Onedele mensen zijn
erop uit lang te leven en veel bezit te vergaren. Maar ik ben de heerser over de wereld,
daarom hecht ik daar geen waarde aan. Ik tel de overwinningen en niet de jaren, en
ik tel de geschenken die het Lot mij tot nu toe heeft gegeven. Als ik kijk naar alles
wat ik in mijn leven verworven heb, heb ik goed beschouwd al een lang
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[Origineel]
So hebbic ghelevet langhe.
Europen es in minen bedwanghe,
Asien ic wan met ghenende.
Nu bem ic bi der werelt ende
Ende soe es mi vele te clene!
Alsicse bedwonghen hebbe allene,
Dan sal ic u daerna toghen
Een ander werelt vor uwe oghen.
Die staerke man maecht al verwinnen.
Antipodes suldi bekinnen,
Daer de sonne west up staet
Ende oost ooc te hove gaet.
Alst hier es dach, eest daer nacht.
Ontsechdi mi ooc uwe cracht,
Volcs en mach mi niet ghebreken:
Waer ic doe mijn tekijn up steken,
Alt volc sal mijn eghin sijn.
Onedel volc, dul alse swijn,
Sal ic maken edel ende vroet.
Eist dat ghi minen wille doet,
Datti nature hevet verholen
Ende bedect in nauwen holen
Suldi sien, sidi so coene.
Dit begheric te voldoene
Ende in desen enden mijn leven,

[Prozavertaling]
leven achter de rug. Ik heb Europa in mijn macht en door mijn dapperheid heb ik
Azië veroverd. Nu ben ik dan aan het einde van de wereld en ze is me inderdaad nog
veel te klein! Als ik de wereld in mijn eentje heb veroverd, zal ik jullie daarna een
andere wereld laten zien. Een sterk man kan alles overwinnen. Jullie zullen het rijk
van de Antipoden leren kennen, waar de zon in het westen opgaat en in het oosten
ondergaat. Als het bij ons dag is, is het daar nacht. Ook al weigeren jullie mij jullie
hulp, het zal me niet aan manschappen ontbreken: waar ik mijn banier ook maar
vertoon, zal het gehele volk zich aan mij onderwerpen. Onedele mensen, dom als
zwijnen, zal ik edel en wijs maken. Wanneer jullie doen wat ik wil, zullen jullie alles
wat de natuur verborgen heeft en verstopt op ontoegankelijke plaatsen, kunnen
aanschouwen, als je durft. Dit alles wil ik nog ten uitvoer brengen en dan wil ik
sterven als het Lot het mij zal vergunnen.’
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[Origineel]
Wilt mi da venture gheven.'
Dus indi sine tale ter vaert
Ende bat die heren te scepe waert.
Si seiden dat sijt gheerne daden,
Na dien dat hijt hem dorste raden.
Nu varen si ter see waert.
Porus gherede hem die vaert
Al tote daert wilen dorevacht
Ercules met siere cracht
Ende Liber Baccus mede.
Alsi quamen terre stede,
Vondsi haerre tweer pale
Van goude ghemaket wale.
Want elkerlijc van desen heelden
Hadde ghegoten na hem twee beelden,
Die waren vijftien voete lanc,
Daer einde haerre beder bedwanc,
Derre tweer deghene vermeten.
Alexander hi woude weten
Weder si waren hol of vul;
Datmenne en hilde over dul,
Dedise boren dore tien stonden
Ende doe hise vul hadde vonden,
Dedi die gate vullen met goude
Ende voer voort met ghewoude
Om te soukene selsiene dinc.

[Prozavertaling]
Zo besloot hij zijn woorden en hij vroeg zijn mannen zich naar de schepen te begeven.
Die zeiden dat ze graag met hem mee wilden gaan, omdat hij het hun bevolen had.
Zij voeren de zee op. Porus leidde de reis naar de plaats waar Hercules en ook
Liber Bacchus ooit gestreden hebben. Toen ze daar aankwamen, zagen ze hun beider
schitterende gouden zuilen: want elk van deze helden had twee beelden van vijftien
voet hoog naar zijn eigen evenbeeld laten plaatsen op de plek tot waar hun
heerschappij zich had uitgestrekt. Alexander wilde weten of die zuilen hol of massief
waren; hoewel men hem voor gek verklaarde, liet hij er gaten in boren en toen hij
gezien had dat de zuilen massief waren, liet hij die gaten weer opvullen met goud
en trok weer verder op zoek naar meer wonderen.
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[Origineel]
Doe en vant die jonghelinc
El niet dan berghe, bossce ende velde
Ende olifante, die met ghewelde
Daer waren, ende wrede serpente,
Die men vint in Oriente.
Van danen voer hi ter Oostersee,
Om te siene wonders mee,
Want hi hoort ghewagen des
Dat noit Liber Baccus noch Ercules
Die see en prouveden aldaer,
Want soe so donker es vorwaer.
Aldus woude dedele vorste
Doen dat noit man doen en dorste.
Teerst dattie wint was west
Ent hem dochte wesen best,
Voeren de heren vanden lande
Harentare souken viande;
Ende het was hem allen oncont.
Doch quamen si na der selver stont
Bi drie weken an een lant
Dat Argere es ghenant,
Daer die berghe noch in sijn
Allegader selverijn.
Daer vonden si volc, heet Lemnes,
Dat algader sonder hovet es.
Gheborstelt sijn si alse swijn.

[Prozavertaling]
Hij trof niets anders aan dan bergen, bossen en velden en olifanten, die daar het rijk
alleen hadden en gevaarlijke slangen, zoals je die in het Oosten kunt aantreffen. Van
daar voer hij verder naar de Oostelijke Oceaan om nog meer wonderen te
aanschouwen, want hij had horen vertellen dat noch Liber Bacchus noch Hercules
die zee ooit hadden durven bevaren, omdat het water zo donker is. De edele vorst
wilde dingen doen die nog nooit iemand gewaagd had.
Zo gauw de wind uit het westen kwam en zij dachten dat het het goede moment
was, vertrokken ze, overal op zoek naar tegenstanders en het gebied waar zij doorheen
reisden was hun totaal onbekend. Na drie weken varen kwamen ze aan in Argyra,
een land waar de bergen helemaal van zilver zijn. Daar troffen ze een volk zonder
hoofd aan, met de naam Lemnes,
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[Origineel]
Daer vant ooc voghele die deghen fijn,
Die achter alse leuwen waren
Ende voren ghedaen alstie aren.
Derre sloughen si vele doot.
Daerna vant hi een eylant groot
Dat Crisa nu es ghenant.
Daer vondsi guldene berghe int lant
Ende coatricen ende ooc draken,
Derre si meneghen dorstaken.
Si dwonghen de Ichthiofagiten,
Liede die wel vessce verbiten.
Daerna quaemsi in een lant
Daer die liede in sijn ghenant
In Griexer tale Gymnosofisten,
Die vele wijsheiden wisten
- Dats in Dietsce ‘nakede vroede.’ Teerst dat se Macedo, die goede,
Sach, sprac hi ghelijc den milden
Dat si baden dat si wilden,
Dat gave hi hem sonder wedertale.
‘Ghef ons ewelec leven!’
Hi seide: ‘Hoe mochtic dat ghegheven?
Ic bem selve een steerflec man.’
Dander sprac: ‘Twi doestu dan
Dus vele quaets? Du heves scande!
Wat jaghestu dus achter lande?’
Van daer voer hi in Tambrobane.

[Prozavertaling]
met borstelige haren als varkens. De dappere held zag er ook vogels die er van
achteren uitzagen als een leeuw en van voren als een arend. Ze doodden veel van die
vogels. Daarna ontdekte hij een groot eiland, dat tegenwoordig Crisa heet. Daar
zagen ze gouden bergen en krokodillen en draken, waarvan ze er ook weer heel wat
doodden. Ze versloegen de Ichthyofagen, mensen die leven van vis en daarna kwamen
ze in een land, waar een zeer wijs volk woont dat in het Grieks Gymnosofisten heet
- in het Nederlands is dit ‘naakte wijzen’. Zo gauw Alexander deze mensen zag, zei
hij dat hij hun onvoorwaardelijk alles zou geven wat ze maar wilden. ‘Geef ons dan
het eeuwige leven!’ zeiden ze. ‘Hoe zou ik dat kunnen?’ antwoordde Alexander. ‘Ik
ben zelf ook maar een sterfelijk mens.’ En men antwoordde hem: ‘Waarom doe je
dan zoveel kwaad? Schaam je! Waar ben je toch allemaal op uit?’
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[Origineel]
Dats een eylant na minen wane,
Talre beste van eertrike.
Daer was in een coninc rike,
Die Alexandere gaf sijn lant
Ghewillike in die hant.
Daerin sijn tiene edele stede
Ende meneghe rijcheit mede
Ende beesten, die sere biten;
Diere stene, margariten,
Carbonkele met crisoprassen
Die in ghenen lande en wassen.
Doe si danen ghesceden waren,
Quamen die Grieken ghevaren
In der Macrobienen lant.
Daer vonden si meneghen gigant,
Want si sijn twalef ellen lanc.
Die hadde hi saen in sijn bedwanc.
Si waren so mesraect,
Dat si waenden, tware ghemaect
Tfolc van ysere ende van stale;
Dus waren si bedroghen wale.
In dat lant es een fonteine,
So claer es soe ende so reine,
Dattet scemert also clare
Alse oft van olie ware,
Wat so men daer mede dwaet.
Nu es Alexanders raet

[Prozavertaling]
Vandaar voer hij naar Taprobana. Dat is volgens mij het rijkste eiland van de wereld.
Er leefde een rijke koning die zijn land vrijwillig aan Alexander overgaf. Het land
telt tien steden, veel rijkdommen en veel wilde dieren. Men vindt er kostbare
edelstenen, parels, karbonkels en agaten die nergens anders gevonden worden. Nadat
ze daar weer vertrokken waren, kwamen de Grieken in het rijk der Macrobieën. Daar
troffen zij veel reuzen aan, want de mensen worden daar wel twaalf el lang. Dit volk
had Alexander algauw veroverd. De Macrobieën waren zo in de war dat ze dachten
dat de Griekse soldaten van ijzer en staal waren; daarom kwamen ze bedrogen uit.
In dit land bevindt zich een bron die zo helder en schoon is dat alles wat je erin wast,
glanst alsof het geolied is. Hierna maakte Alexander zich op om weer verder te
trekken, op zoek naar andere oorden.
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[Origineel]
En weghe te varene al te hant
Om te soukene ander lant.
Nu sijn die Grieken up die see,
Om te soukene lants mee.
Si voeren, ende si en wisten waer.
Want si quamen dicke daer,
Daer grote deemsterheide was.
Ten jonxten gaf die aventure das,
Dat si van verren saghen staen
Ghelijc alse ene borch ghedaen,
Die hem algader guldin dochte.
Na dien dat iet gheweten mochte,
So waest dat eertsce paradijs,
Dat volmaect es in alre wijs.
Die vierine mure dochtem van goude.
Hi voer daerwaert alstie boude,
Alexander entie sine,
Die het winnen wouden met pine.
Nu sijn si an die roche comen.
Na dien dat sijt hebben vernomen,
So dunket hem al sonder waen
Tote boven up die wolken slaen.
Alexander hilt stille ene stonde
Ghinder met sinen dragmonde;
Hi peinsde wat hi beste dade.
Doe hi was in desen rade,
Riep een man van boven neder:
‘Alexander!’ Hi antwoorde weder:

[Prozavertaling]
De Grieken voeren over de zee, op zoek naar andere gebieden. Ze wisten niet waar
ze heen voeren, want ze kwamen vaak op plaatsen waar grote duisternis heerste.
Eindelijk zagen zij in de verte een burcht, die hun geheel en al van goud leek te zijn.
Dat was bij mijn weten het aards paradijs, dat in ieder opzicht volmaakt is. De muren
leken Alexander van goud en omdat hij hem met geweld wilde veroveren, voer hij
ernaar toe met zijn mannen. Ze kwamen aan bij de rots waarop de burcht lag. Toen
ze hem bekeken, leek het hun wel dat die tot boven de wolken reikte. Alexander liet
zijn schip voor anker gaan en bedacht wat hij het beste zou kunnen doen. En terwijl
hij dat deed, riep er iemand van boven uit het kasteel: ‘Alexander!’ ‘Weet iemand
daarboven soms van mijn bestaan en kent men mijn naam? Wie is
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[Origineel]
‘Weetmen daer boven iet van mi,
Dat ic Alexander si?
Wie es daer? Wes es dit lant?’
Dander seide al te hant:
‘Dit lant es des selves heren,
Die di met so groter eren
Al die werelt heeft ghegheven
- In sijn ghewout es ooc dijn leven Entien du wilen comen saghes
Up dijn bedde, daer du laghes,
Doe hi di gaf in dijn bedwanc
Al dier werelt ommeganc.’
Alexander antwoorde weder:
‘Wat wildi mi werpen neder
Tenen lijteken dat ic hier was?
So machmen mi gheloven das.’
Hi seinde hem hare enen steen
- Men vint siere ghelike en gheen
In algader eerderike: ‘Dit es dijn tseins sekerlike
Van den eertscen paradise.
Nu doe wale alstie wise
Ende lech al dijn souken neder
Ende vare ten ghemenen lande weder!
Daer saltu ondervinden saen,
Hoe dijn leven sal vergaen.’
Doe trac hi thovet bindien mure.
Recht na dese aventure

[Prozavertaling]
daar? Van wie is dit land?’ En het antwoord luidde: ‘Dit land is van dezelfde heer
die jou de gehele wereld in je macht heeft gegeven. Ook jouw leven ligt in zijn
handen. Deze man is dezelfde die jij vroeger hebt zien verschijnen, toen je eens op
je bed lag en die jou toen de hele wereld in je macht heeft gegeven.’ Alexander vroeg:
‘Wilt u iets naar beneden gooien als teken dat ik hier geweest ben, zodat men mij
tenminste zal geloven?’ De man die gesproken had, gooide toen een steen naar
beneden zoals er op de hele wereld geen tweede te vinden is: ‘Dit is het bewijs dat
je in het aardse paradijs bent geweest. Maar wees nu verstandig, staak je zoeken en
keer terug naar de bewoonde wereld. Daar zul je spoedig merken hoe het je verder
zal vergaan!’ Toen verdween het hoofd van de man binnen de muur.
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[Origineel]
Keerde Alexander te lande
Ende hi hadde in sine hande
Ghonen wonderliken steen,
Die clare alstie sonne sceen.
Hi wouch meer, alse ic hore segghen,
Dan alt ghewichte datmen legghen
Mochte daerjeghen in ene scale.
Nochtan verwouchene wale
Also groot eerden als een siere.
Dit was een vremde maniere!
Hoe sine voorme was ghedaen
Dat willic u doen verstaen:
Hi was ghevoormet alse eens menscen oghe.
- Ecclesiastes cant wel toghen -.
Dat hi die rijcheit neder wouch,
Wat so menre jeghen drouch
Ende also luttel eerden alse een siere
- Dit was een wonderlike maniere Hem neder wouch, dat es bedi:
Also langhe alse Alexander si
An den vleesce ende leven moet,
So en es die rijcheit niet so goet,
Van alder werelt diemen vint;
Ooc es dit waerlike bekint
Also God wille dat ghesciet
Entie aventure ghebiet

[Prozavertaling]
Onmiddellijk na dit avontuur keerde Alexander terug met die wonderbaarlijke steen
bij zich, die straalde als de zon. Ik heb horen vertellen dat hij opwoog tegen wat dan
ook, maar aan de andere kant kon het kleinste zandkorreltje de weegschaal naar de
andere kant laten doorslaan. Dit was een wonderbaarlijk iets! Ik zal u vertellen hoe
hij er uitzag: hij had de vorm van een mensenoog. - Het boek Prediker kan dit
verklaren -. Dat hij opwoog tegen alle rijkdommen, wat men er ook maar tegenover
op de weegschaal legde, maar aan de andere kant nog minder woog dan een
zandkorreltje - dit was een groot wonder! - heeft de volgende betekenis: zolang
Alexander blijft leven, zullen alle rijkdommen die in de wereld te vinden zijn, niet
zo waardevol zijn als hij. Maar het betekent ook, als God het wil en als het Lot gebiedt
dat de mens moet sterven, dan is een korreltje aarde even veel waard,
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[Origineel]
Dattie mensce steerven moet,
Een clene stucke eerden es so goet
Alse die mensce ende beter vele.
Niemen en versta dit in spele!
Dit was betekent bi den stene.
Dit en was loghene enghene.
Eer dese tijt quam, hier te voren
So en was noit man gheboren,
Die die oosteylande dorste besouken.
Hier es deinde vanden neghenden bouke.

[Prozavertaling]
en nog veel meer, dan die mens. Laat niemand hier te licht over denken! Dit was de
betekenis van die steen, werkelijk waar. En vóór deze tijd was er nog nooit iemand
geweest die de eilanden in het Oosten had durven bezoeken.
Hier eindigt het negende boek.
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Het graalgezelschap ten tijde van Jozef van Arimathea. Miniatuur in een vroeg veertiende-eeuws
handschrift met een Franse prozatekst.
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Historie van den Grale
Van ronde tafels en stoelen die leegbleven
Onmiddellijk zal bij het lezen van de eerste versregels van Jacob van Maerlants
tweede, rond 1261 voltooide dichtwerk en bij het bekijken van de hierna
gepresenteerde fragmenten opvallen, hoezeer de spelling en daarmee het woordbeeld
verschilt van dat van Alexanders geesten: ‘Desse historie van den grale dichte ick to
eren hern Alabrechte, den heer van Vorne wal myt rechte,’ zo begint de Historie van
den Grale. Het enige, bijna volledige, afschrift dat van Maerlants tweede werk
bewaard is gebleven, is namelijk geschreven in een Middelnederduits dialect en stamt
uit de omgeving van Westfalen.
De Historie van den Grale, gevolgd door de geschiedenis van de jonge koning
Artur en diens voorouders en van de tovenaar Merlijn, is geschreven in opdracht van
Albrecht, heer van Voorne en raadsman van Floris V, en telt iets meer dan 10.000
verzen. De gegevens voor zijn verhaal vond Maerlant ditmaal niet in het Latijn, maar
in het Oudfrans. In die taal was rond 1200 door de Bourgondische dichter Robert de
Boron een Joseph d'Arimathie gedicht, ook wel Le Roman de l'Estoire dou Graal
genoemd, waarvan niet lang na het ontstaan een prozaversie is vervaardigd. Dat het
deze prozaversie is geweest die rond 1260 op het eiland Voorne weer in
Middelnederlandse verzen is omgezet, blijkt uit de woorden van de Middelnederlandse
dichter, wanneer hij vertelt bij wie hij zijn stof gevonden heeft: ‘mijn her Robrecht
van Barioen, de [die] in dat Walsch [Frans] screyff al dit doen, unde sonder rime’,
zonder rijm dus.
Wat is nu precies die Graal? In Le conte du Graal, een Oudfranse Arturroman,
ziet ridder Perceval, de held van het verhaal, tijdens zijn verblijf op de Graalburcht
hoe daar tijdens een maaltijd een mysterieuze, helder licht uitstralende schaal wordt
rondgedragen. Deze schaal bevat een hostie die de oude koning van de Graalburcht
in leven houdt. Dit is echter niet de symbolische betekenis die in de Oudfranse
brontekst - voor het eerst - en bijgevolg ook in Maerlants Historie van den Grale aan
de Graal gegeven wordt. In deze teksten krijgt de schotel namelijk nog een andere
betekenis. De Middelnederlandse dichter legt het zijn publiek heel nadrukkelijk uit
(we lezen
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het in het eerste fragment): ‘Dus was de Grael dat selve vat [schotel] dar God [Jezus]
Zijn leste mael ut at.’ Een boek over zo'n belangrijk voorwerp moet wel daarnaar
genoemd worden, en daarom zal mijn werk de titel Historie van den Grale krijgen,
concludeert Maerlant.
Voor een goed begrip van het eerste tekstfragment is het nodig iets te weten over
wat voorafging. Na een gedeelte waarin verteld wordt over Jezus' komst op aarde
om de mensen van hun zonden te verlossen, introduceert de dichter de hoofdfiguur
van het verhaal, Jozef van Arimathea, een soldaat van Pilatus, die in stilte volgeling
van Jezus is. Daarna volgen de gebeurtenissen rond het Laatste Avondmaal op Witte
Donderdag, het verraad van Judas, die Jezus verkocht voor ‘dertich penninge’ en de
gevangenneming en kruisiging. (We zullen er in het tweede Rijmbijbel-fragment nog
uitgebreid over kunnen lezen.)
Na de kruisiging wendt Jozef van Arimathea zich tot Pilatus om toestemming te
krijgen het lichaam van Jezus van het kruis af te nemen. Bij deze gebeurtenis
overhandigt Pilatus hem de schotel die Jezus gebruikt had tijdens het Laatste
Avondmaal. Pilatus hield die liever niet in zijn bezit uit angst verdacht te worden
van sympathiseren met Jezus. Na Jezus' begrafenis wordt Jozef gevangengenomen
door joodse soldaten. In dit tekstgedeelte gaat Maerlant overigens herhaaldelijk in
discussie met zijn Franse bron; hij wil wel weergeven wat die zegt, maar lijkt het er
toch eigenlijk niet mee eens te zijn. Zo vermeldt het Oudfrans bijvoorbeeld dat Jozef
uit zijn kerker bevrijd wordt door Vespasianus, wat zou betekenen dat hij er
tweeënveertig jaar vertoefd zou hebben! De verrezen Christus bezoekt Jozef in zijn
gevangenis om hem de schotel terug te geven die hem bij zijn gevangenneming was
afgenomen. We moeten er ons maar niet over verwonderen hoe het allemaal kan,
aldus Maerlant, want Jezus kan immers alles; met behulp van onder andere de Vulgaat
en - Latijnse - historische bronnen probeert de dichter zo getrouw mogelijk verder
te vertellen.
In het Nederrijnse handschrift ontbreken op deze plaats twee bladen, maar in het
Oudfrans staat te lezen hoe Jozef met zijn zuster Enygeus (Eugenie in het fragment),
haar man Bron en enkele christelijke volgelingen naar een afgelegen streek trekt.
Hier wacht hun een tijd vol ellende. Het gezelschap wordt geplaagd door hongersnood
en wanhopig stelt men Jozef de vraag waar dit alles toch aan te danken is. Jozef bidt
tot de schotel en een stem geeft hem antwoord. Jozefs volgelingen blijken alle
narigheid aan zichzelf te wijten te hebben: een deel van hen leidt een zondig leven.
Maar er is een manier om de zondaars van de ware christenen te onderscheiden. Om
antwoord te krijgen op zijn vraag moet Jozef, naar het voorbeeld van de tafel waaraan
Christus at, een tweede tafel oprichten.
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Bron en zijn vrouw Eugenie krijgen twaalf kinderen. Alain, de jongste, wijdt
vooralsnog zijn leven geheel aan God en krijgt de opdracht met zijn familie naar het
westen te trekken om daar over Christus te prediken. Een afstammeling van deze
Alain zal de derde bezitter van de Graal worden, die, tot de tijd dat deze geboren is,
bewaard zal worden door Bron. Ook Petrus en Bron trekken naar het westen, waarna
Maerlant de Historie van den Grale besluit met de belofte de verdere lotgevallen
van de Graal te verhalen, zo gauw hij daarover meer in het Frans gevonden heeft.
Voor het moment ‘endet dat eirste boeck’ en begint ‘dat boek van Merlijne’,
letterlijk bij het begin, bij de verwekking van Merlijn. Uit woede over het feit dat
Christus bij Zijn kruisdood vele zielen uit de hel verlost heeft, hebben de duivels het
plan opgevat een kind geboren te laten worden uit de gemeenschap van een duivel
en een maagd. Dit kind nu is Merlijn, al bij zijn geboorte stevig behaard en in staat
te spreken. Merlijn bezit de duivelse macht alles te weten wat er in het verleden
gebeurd is en heeft daarnaast van God de gave gekregen in de toekomst te zien. Dit
maakt hem tot raadsheer van de Britse koning Vortigern en diens overwinnaars, de
broers Uter en Pendragoen. Pendragoen sneuvelt in een strijd tegen de Saksen op de
vlakte van Salisbury en na zijn dood gaat zijn broer Uter naast zijn eigen naam die
van zijn broer voeren. Deze Uter Pendragoen zal vader worden van een kind met de
naam Artur.
Het tweede tekstfragment vangt aan op het moment dat Merlijn Uter Pendragoen
herinnert aan zijn belofte een gedenkteken voor zijn gestorven broer op te richten.
Wanneer dit gebeurd is - er wordt een monument opgericht dat tegenwoordig de
naam Stonehenge draagt - adviseert de tovenaar zijn heer het voorbeeld van Jozef
van Arimathea te volgen en een ronde tafel te laten vervaardigen, waaraan een
uitgelezen gezelschap ridders (de tafelronde) zal kunnen plaatsnemen. Ook aan deze
tafel zal echter één plaats onbezet blijven en weer zal iemand proberen op die lege
plaats te gaan zitten.
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Historie van den Grale, 1e fragment, vs. 645-1032
[Origineel]
‘Nu zaltu gedenken mede
Der tafelen dar Ick to sat.
Dor de ere do Ick dar uppe ad,
So zaltu ene ander tafele zetten;
Unde ropet Broen sunder letten,
Dinen zwager, de een guet man is,
Unde zine kinder, des zijt gewis,
Sin guet, unde oek ander mede
Sal he winnen hijr ter stede,
De men guet zal bekennen.
Sech em dat he ga myt mynnen
Dar du em wisest een riveer
Unde vange enen visch wal schijr
Unde dat he brenge den eirsten visch.
Als he en wech is, gerede dinen disch,
Unde decke ene unde nym dit vat
Unde in midden der tafelen zette dat
Unde decke dat mit enen clede.
Dan so nym den visch gerede
Unde legge ene den va te bij.
Dan rope dijn volck, waer dat sijn,
Unde zech ze zulen weten saen
We van em allen hevet mysdaen.

[Prozavertaling]
‘Nu moet je ook denken aan de tafel waaraan Ik zat. Om te gedenken dat Ik daaraan
at, moet je een tweede tafel oprichten. Roep dan zonder talmen Bron, je zwager, die
een goed mens is, en wees ervan overtuigd dat ook zijn kinderen goede mensen zijn;
en hij zal nog meer kinderen verwekken van wie men zal inzien dat zij goed zijn.
Zeg hem dat hij naar een rivier moet gaan die jij hem zult wijzen en dat hij daar
een vis moet vangen, en dat hij de eerste vis die hij vangt moet meebrengen. Als hij
weg is, maak dan je tafel klaar, dek hem, neem deze schaal, zet die midden op de
tafel en bedek hem met een doek. Pak dan de vis en leg hem naast de schaal.
Roep vervolgens je mensen bijeen, waar zij zich ook bevinden en zeg dat zij weldra
zullen weten wie van hen allen heeft gezondigd. Dan moet je
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Dan zaltu in Mynen namen zitten,
Alzo als Ick up de Witten
Donredage ter tafelen zat.
Nym Broen unde merke dat
We em dar achter trecken zal.
Als dat volck is geseten al,
Sal daer bliven een idele stat
Unde de zal beduden dat,
Dat Judaes zine stat verloes.
De stat zal idel bliven altoes,
Tote dat Broens zone hevet een kint,
De de stat mit rechte wint.
Unde alze dan Broen geseten is,
So do dan kundich dinen volke des,
Wat manne dat he is, de gone
De an den Vader unde an den Zone
Gelovet unde an den Hilgen Geest;
Unde de dan gedaen hevet meest,
Dat Ick myt dij myt Mynen monde
Em geboet, he come ter stonde
Unde zitte unde neme de gracie
To der tafelen sonder tribulacie.’
Recht alze em onze Here zecht,
Dede Joseph, unde anders nicht:
He zat to der tafelen unde Broen
Unde alzo heet he den anderen doen.

[Prozavertaling]
in Mijn naam aan tafel gaan, net zoals Ik dat op Witte Donderdag heb gedaan. Wijs
Bron zijn plaats en let er goed op wie van de aanwezigen zich dan zal terugtrekken.
Als iedereen gezeten is, zal er een lege plaats overblijven en die symboliseert dat
Judas zijn plaats verloren heeft. Die plek zal altijd onbezet blijven, totdat Brons zoon
een kind zal hebben dat die plaats met recht zal mogen innemen.
Als Bron gezeten is, maak dan aan je mensen bekend dat eenieder die gelooft in
de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en die naar beste weten heeft gehandeld
in de geest zoals Ik hem dat, via jou, heb voorgehouden, moet komen en gaan zitten
om zonder vrees de genade van de tafel aan te nemen.’
Jozef deed precies zoals onze Heer hem had opgedragen: hij ging aan tafel zitten,
samen met Bron, en hij gebood de anderen dat ook te doen. Er
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Een groet deel zat dar neder,
Mer vele meer kierde daer weder,
De to der tafelen nicht en quamen.
Do ze vervullet was alte zamen,
- Sonder de stat de idel bleef,
Dar ick ju to voren aff screef,
De tuschen Broen unde Josepe was,
De zo idel bleeff wal manigen dach Do de lude de dar zeten
To Josephus tafelen unde eten,
Vernemen der groten soticheit
Unde ze worden vervullet gereit
Van al dat er herte wolde
Unde hadden al vergeten bolde
Der anderen, de dar nicht en zeten.
Do sprack een van den de dar eten
Tot den genen de daer stonden.
He vragede em off ze icht konden
Gevoelen des se hadden daer.
Se zegeden: ‘Neen wij, nicht een haer.’
Peter hiet he, de des vragede.
Wo wal em des woerdes behagede!
He zegede do: ‘Nu moge gij verstaen,
Dat gij de zonde hebbet gedaen,
Dar gij Josepe umbe vraget.’
Gar ovele em dat woert behaget.

[Prozavertaling]
ging toen een groot aantal mensen zitten, maar nog veel meer draaiden zich om en
kwamen niet aan tafel.
Toen de tafel helemaal bezet was - met uitzondering van de plaats tussen Jozef en
Bron, zoals ik u hiervoor al vertelde, die nog lange tijd leeg zou blijven - ervoeren
de mensen die daar aan Jozefs tafel zaten te eten, een grote zielenvreugde en zij
werden weldra voorzien van alles wat hun hart begeerde. Ze vergaten al snel de
anderen, die niet mee aanzaten.
Toen richtte een van de mensen die aan tafel zaten zich tot degenen die waren
blijven staan en hij vroeg hun of zij misschien iets gewaar werden van wat zij daar
aan tafel voelden. ‘Nee, helemaal niets,’ was het antwoord. Degene die de vraag
gesteld had, heette Petrus en dit antwoord beviel hem uitstekend. Toen zei hij: ‘Nu
zien jullie wel in dat júllie gezondigd hebben en heb je een antwoord op de vraag
die je Jozef gesteld hebt.’ Die woorden kwa-
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Se schaemden em unde gengen uet.
Er eyn mende noch overluet
Noch wal gebeteren zijn leven
Unde de gene is noch dar gebleven;
He en wolde nergen gaen.
Do de denst was al gedaen,
Do hiet Joseph daer elken bi namen,
Dat ze dar alle dage quamen
Ombe de gracie to ontfane.
Do gengen ze alle gader dane,
Dar de ander lude waren.
Dus kende Joseph de sondaren
Bij der krafft van onsen Heer
Unde dit was noch myn noch meer
Dat van den vate de eirste provinge.
Dit zin doch wonderlike dinge!
Unde weelcke tijt dat was de getijde
Gengen ze dar in alle wal blide;
Unde de gene de dar in nicht quemen,
Vrageden wat ze dar vernemen.
Se zegeden: ‘Dat en mach tonge vertellen,
Noch herte gedichten noch verspellen
Onse grote blijtscap, dat is waer,
De wile dat wij sitten daer.
Unde alze wij op staen duredet alzoe
Tote des anderen morgens vroe.’

[Prozavertaling]
men hard aan. Ze schaamden zich en gingen naar buiten. Eén van hen was er vast
van overtuigd zijn leven te kunnen beteren en die is nog gebleven. Hij wilde niet
gaan.
Toen de maaltijd afgelopen was, zei Jozef hun ieder afzonderlijk dat ze daar elke
dag bijeen moesten komen om de genade van God te ontvangen. Toen gingen ze
allemaal weg, terug naar de anderen. Zo leerde Jozef de zondaren kennen, door de
Almacht van onze Heer, en dit was nog maar een eerste bewijs van de kracht van de
Graal. Dit zijn toch wonderbaarlijke zaken!
En iedere keer dat er een dienst was, gingen zij allen heel verheugd naar binnen,
en degenen die niet mee naar binnen gingen, vroegen wat de anderen dan wel gewaar
werden. Ze antwoordden: ‘Geen tong kan het vertellen, en geen ziel kan de enorme
blijdschap beschrijven die wij ervaren als wij daar zitten. En wanneer we zijn
opgestaan, duurt die blijdschap nog voort tot de
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Se vrageden: ‘Wannen mach dat ju komen
Da gracie, de men genomen
Noch vul prisen nicht en kan?’
Peter sprach, de guede man:
‘De Here gevet ons gevoech,
De Josepe ut den kerkener droech.’
Se zegeden: ‘Wat mach zijn dat vat?
Wij en zegen nye to voren dat.’
Peter sprack: ‘Dat hevet verscheden
De geselscap van ons beden,
Want dat en laet in zijn covent
En genen, sonder ungeschent;
Dat moget ir nu wal bekennen.
Men zeget wat gij voeldet van binnen
Do Joseph ju dar in sitten hiet.’
Unde zegeden ze en wistens niet.
De gene zegede: ‘Gij moget mede
Merken wal we sunde dede,
Dar wij de pine aff ontfaen.’
De ander zegede: ‘Wij moten gaen
Unde rumen dat lant gelijk keytiven,
Mer waer late wij ju bliven?
Wat zole wij zeggen, off men ons vraget?’
‘Segget dat gij ons achterst zaget
Unde lijet mede in der genaden

[Prozavertaling]
volgende morgen vroeg.’ ‘Van waar komt u die genade, die niet te beschrijven of
genoeg te prijzen is?’ vroegen zij en de goede Petrus antwoordde: ‘De Heer, door
Wie Jozef uit zijn kerker bevrijd is, schenkt ons die genade.’ ‘Wat is dat toch voor
schaal? Wij hebben hem nog nooit eerder gezien,’ vroegen zij weer, waarop Petrus
antwoordde: ‘Die schaal heeft ons gezelschap in tweeën verdeeld, want hij laat
niemand in zijn omgeving toe die niet vrij van zonden is. Dat mag jullie nu wel
duidelijk zijn. Maar vertel eens wat jullie voelden, in je hart, toen Jozef jullie zei aan
tafel te gaan zitten?’ Zij zeiden dat ze het niet wisten en Petrus zei: ‘Jullie kunnen
nu duidelijk zien wie er gezondigd hebben, waardoor wij nu allemaal hebben moeten
lijden,’ en de anderen antwoordden: ‘Wij moeten gaan en het land als rampzaligen
verlaten. Maar wat doen we verder met u? Wat moeten wij zeggen als men ons iets
vraagt?’ ‘Zeg dan dat u ons voor het laatst gezien hebt en ons hebt ach-
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Der Drivoldicheit, de ons beraden
Unde helpen zal ut alre scult
Unde in den geloven dat Joseph holt.’
De quade zegeden: ‘Wij gaen onser strate.
Wat moge wij zeggen van den vate?
Wo zole wij dat heten waer wij gaen?’
He zegede: ‘Dat vat, dar wij aff ontfaen
Hebben gracie unde glorie
Unde dat wij leven sunder vernoije,
Dar wij aff eten dat zoete mael,
Dat sal van genaden hieten de Grael,
Dat het den genen so wal bereit
De em in sine geselscap meit.
So grote blijtscap hebbe wij to dische
Dat ons to mode is alze vische,
De in ener groten vloet saen
Des menschen handen zint ontgaen.’
De quade segeden: ‘Myt rechte unde wale
Hevet dat den namen van den Grale;
Dus zole wij dat hieten waer wij gaen.’
Unde de dar bleven, sonder waen,
Segeden Josepe dat hiete also.
Des was Joseph harde vro
Unde welcke tijt dat tercie tijt was,
So plegen de guede das

[Prozavertaling]
tergelaten in de genade van de Drievuldigheid die ons zal beschermen en blijven
verlossen van alle zonde, en in het geloof van Jozef.’ De zondaars zeiden: ‘Wij gaan
weg. Wat moeten we vertellen over de schaal? Hoe moeten we hem noemen, daar
waar we naartoe gaan?’ Petrus antwoordde: ‘Die schaal, waarvan wij genade hebben
ontvangen en het feit dat wij leven zonder verdriet, die schaal waaruit wij het zoete
maal eten, zal de “Graal van genade” heten, omdat hij zo goed zorgt voor eenieder
die hij in zijn omgeving toelaat. Wij ervaren zo'n enorme vreugde gedurende de
maaltijd, dat wij ons voelen als vissen die in het water aan mensenhanden ontkomen
zijn!’ De zondaars zeiden: ‘De schaal draagt de naam van Graal met recht; zo zullen
wij hem noemen, daar waar we nu naartoe gaan.’
En de mensen die achterbleven, zeiden tegen Jozef dat de schaal zo heette. Daarover
was Jozef bijzonder verheugd; en iedere keer dat het tijd was
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Dat ze dan segeden sunder hale:
‘Ga wij to den denste van den Grale.’
Dus was de Grael dat selve vat
Dar God Zijn leste mael ut at,
Vor dat He Zine pine doegede,
Dar He ons allen mede verhoegede;
Unde hijr ombe zo hetet alto male
Dit boek de Historie van den Grale.

Van Moyses unde van der ydeler stat de tuschen Josep unde Brone
was
Do den tijden dat ze verscheden,
De quade vanden gueden luden,
Was dar een de Moyses hiet,
Unde he en wolde altoes niet
Dat geselscap laten vanden Grale.
He was geraket in zine tale
Unde to der werlt harde vroet
Unde van buten scheen he goet.
He zegede: ‘Ick ne schede nicht hen,
Want ik in den willen bin
To wesene mit desen volke goet,
Dat Got mit Zijnre genaden voed.’
He weende unde dreef mysbaer,
Alze off dat em wal leet waer

[Prozavertaling]
voor de dienst, zeiden de uitverkorenen nadrukkelijk: ‘Laten we naar de dienst van
de Graal gaan.’ Zo was de Graal dus dezelfde schaal als die waaruit Jezus Zijn laatste
maaltijd at, voordat Zijn lijden begon, waarmee Hij ons allen verlost heeft. En om
deze reden heet dit boek de Historie van de Graal.

Over Mozes en de lege plaats tussen Jozef en Bron
Toen ze uiteen gingen, de uitverkorenen en de zondaars, was er nog een man, die
Mozes heette en die het Graalgezelschap absoluut niet wilde verlaten. Hij was goed
van de tongriem gesneden, heel verstandig en leek uiterlijk een goed mens. Hij zei:
‘Ik ga hier niet weg, want ik wil in het gezelschap blijven van deze goede mensen,
die God met Zijn genade voedt.’ Hij weende en maakte
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Unde bleff dar myt Josepes luden;
Unde de anderen do dannen schieden.
Welke tijt dat he der eynen zach,
Riep he umber: ‘Owi, owach!
Soete vrent, bidde vor my,
Dat my Joseph genedich zij,
Dat ik de gracie hebben moete,
De ju aldus zere is zoete.’
Dit riep he in den gebeer
Offt et em in erenste weer.
So lange bat he des den luden,
Dat ze em dar up berieden
To biddene Josepe umbe Moyses,
So zere ontfarmede em des.
Se nemen Moyses myt em allen
Unde gengen tote Josepe vallen
Unde genade bidden alto zamen.
Josepe wonderde waer ombe ze quamen
Unde zegede: ‘Zegget wat gij begert.’
Se zegeden: ‘Hoert here, herwert:
Eyn groet deel van onsen luden,
De met ons van den joden schieden,
Sint gegaen erre strate
Seder dat wij van dinen vate
De gracie eirst werff ontfengen.
Nu is hijr een, in waren dingen,

[Prozavertaling]
misbaar, alsof hij veel verdriet had en hij bleef bij Jozefs mensen; de anderen
vertrokken.
Iedere keer wanneer hij een van hen zag, riep hij: ‘Ach toch, lieve vriend, bid voor
mij dat Jozef mij genadig zal zijn en dat ik de genade zal ontvangen die voor jullie
zo zoet is!’ Dat riep hij op een manier alsof hij het meende. Hij vroeg dit zo vaak
dat de mensen zich voornamen bij Jozef een goed woordje voor hem te doen, zo'n
medelijden hadden ze met hem. Zij namen Mozes mee en vielen op hun knieën voor
Jozef om met elkaar genade voor hem af te smeken.
Jozef vroeg zich af waarom ze gekomen waren en zei: ‘Zeg wat jullie willen.’ Ze
zeiden: ‘Luister heer, een groot deel van onze mensen die samen met ons bij de joden
vandaan zijn gegaan, is vertrokken nadat wij voor de eerste keer de genade van uw
Graal ontvingen. Nu is er hier nog een, die
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De hetet Moyses, als wij scouwen,
Den zere zine sunden rouwen.
He en wille ons nu nicht laten,
He biddet ons allen utermaten,
Dat dijn covent tot dij gae
Unde bidde dat he mede ontfae
De gracie de ons gevet dijn vat.
Here, nu bidde wij ju alle dat,
Dat dit dijn wille mote wesen.’
Josep antworde tot desen:
‘De gracie en is nicht mijn,
Mer de Hemelsche Trechtijn
Gevet ze em, daert Em donket goet:
Dat daer den genen, de eren moet
To den dogeden zetten altoes.
Mer is desse in dat herte loes
Unde he em buten maket scone,
So vruchte ick dat he my hone.
Hijr ombe bin ick een deel gevreest,
Mer he hoent em zelven meest,
Is dat he ons wil bedregen.’
‘Neen,’ zegeden ze, ‘kan desse man liegen,
So ne gelove wij man nummer meer;
Mer doet dat dor God, lieve heer,
Unde laet ene in der genaden wesen.’
Joseph sprack: ‘Provet an desen
Off he zulck zij als he ons toent,

[Prozavertaling]
Mozes heet en die heel veel berouw heeft van zijn zonden. Hij wil niet bij ons
weggaan en smeekt ons steeds weer naar u toe te gaan om te vragen of hij ook de
genade die uw Graal ons schenkt, zal mogen ontvangen. Heer, nu smeken wij u
allemaal of u dat wilt toestaan.’ Jozef antwoordde hun: ‘Het geven van genade is
niet aan mij, maar de Hemelse Gerechtigheid schenkt die aan wie het Hem goeddunkt:
aan degenen die altijd een deugdzaam leven leiden; maar als deze man in zijn hart
vals is en zich alleen maar goed voordoet, dan vrees ik dat hij mij misleidt. Daarom
ben ik een beetje bang, maar als hij ons wil bedriegen, benadeelt hij zichzelf het
meest.’ ‘Nee,’ zeiden zij, ‘als déze man liegt, geloven wij nooit meer iemand; maar
doe het om Gods wil, heer, en laat hem de genade deelachtig worden.’ Toen zei
Jozef: ‘Beproef deze man of hij is zoals hij zich aan ons voordoet, zodat hij zichzelf
geen
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Dat he em zelven nicht en hoent.
Ick zal vor em unde vor ju
Onsen Heren bidden nu.’
Sine gesellen unde Moyses
Segeden: ‘Here, God loen ju des!’
Vor de schotele, de men het den Grael,
Dar God ut at Zijn leste mael,
Genck Joseph allene staen;
To der eerden zeech he neder zaen,
Up ellenbogen unde op kneen
Unde bat onsen Heren myt dien,
Dat He em dar makede openbaer
Offte Moyses alzolich waer,
Alze he buten togede wale.
Do sprack van den Hilgen Grale
Eyne stemme unde zegede:
‘Nu is komen de waerheide
Dar Ick ju aff zegede hijr to voren.
Du zalt zeen de stede koren
De tuschen Broen is unde dij.
Umbe Moyses biddes du Mij:
Menestu dat he is zulck man
Als he buten togen kan?
Gij unde uwe gesellen gaet
Ter taffelen zitten, dat is Mijn raet,
Wan dat is tercie tijt.
Doet Moyses komen dar gij zijt

[Prozavertaling]
schade zal berokkenen. Ik zal nu voor hem en voor jullie tot onze Heer gaan bidden.’
Mozes en zijn metgezellen zeiden: ‘Heer, moge God u hiervoor lonen!’
Jozef ging alleen voor de schaal staan die men de Graal noemt en waaruit Jezus
Zijn laatste maaltijd at; hij boog zich neer op knieën en ellebogen en vroeg onze Heer
of Hij hem wilde openbaren of Mozes werkelijk was zoals hij zich van buiten
voordeed. Toen klonk er een stem uit de Heilige Graal, die zei: ‘Nu is het uur van
de waarheid gekomen, waarover Ik je al verteld heb. Je zult zien dat de plaats tussen
jou en Bron gekozen wordt. Je bidt tot Mij om wille van Mozes: denk je dat hij
werkelijk zo'n mens is als hij voorgeeft te zijn? Hier volgt Mijn raad: ga met je
metgezellen aan tafel zitten, wanneer het tijd is voor de dienst. Laat Mozes bij jullie
komen en zeg
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Unde zegget offt he mynnet alre meest
De gracie van den Hilgen Gheest,
Gelijck dat gij hebbet verstaen,
So ga he dan zitten zunder waen
In de idele stede beneven dij.
Dar zalstu zeen wal wat he zij.’
Alzo alzet em onse Here hiet,
Dede Joseph, unde anders niet.
He quam weder to zinen gesellen
Unde zegede: ‘Moget gij mij vertellen
Off Moyses is zulck van binnen
Dat he de gracie mach gewinnen,
Nyeman en mach ze em ontseggen.
Mer will he ons to voren leggen
Ander sake dan al waer,
Dat zal em selven wesen zwaer.’
Se zegeden dit to Moyses alzo.
He antworde dar unde was vro:
‘Ick ne ontsee lude noch stille
Ne gene dinge de Joseph wille.
Ick wene wal weerdich zijn dar off.’
Se zegeden: ‘Du hevest den orloff;
Se dat du doest zinen wille.’
He zegede he en lietes lude noch stille.
Mit em weren ze alle blide
Unde gengen do to den getijde,

[Prozavertaling]
hem dat hij, wanneer hij echt zo verlangt naar de genade van de Heilige Geest, zoals
jullie dat begrepen hebben, dat hij dan zonder vrees op de lege plaats naast je moet
gaan zitten. Dan zul je zien wie hij werkelijk is.’
Jozef deed precies zoals onze Heer hem had opgedragen. Hij keerde terug naar
zijn metgezellen en zei: ‘Als jullie me kunnen zeggen of Mozes werkelijk zo is dat
hij de genade kan krijgen, dan kan niemand hem die weigeren. Maar als hij ons iets
anders vertelt dan de volledige waarheid, dan zal dat hem duur komen te staan.’ Dit
vertelden ze aan Mozes. Deze was blij en antwoordde: ‘Ik ben totaal niet bang voor
wat Jozef wil. Ik geloof vast dat ik de genade waardig ben.’ Zij zeiden: ‘Je hebt zijn
toestemming. Zie er op toe dat je doet wat Jozef wil.’ Mozes zei dat hij dat op geen
enkele wijze zou nalaten.
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Al daer men diende van den Grale.
Joseph sprack ten zelven male:
‘Moyses, du zalst nicht genaken
Eneger dinck off eneger zaken
Dar du aff onwerdich zijs,
Want du ne machst in gener wijs
Nyeman honen alzo wel
Alze dij zelven, bistu fel.
Se dat du zijst alzo goet
Alze dit volck.’ Want in zinen moet
Moyses sprack: ‘Off ick goet bin,
So ne late mij God nummer hin
Van ju scheiden.’ ‘Nu komet voert,’
Sprack Joseph. ‘Zegestu waer woert,
Dat zule wij alle nu wal zien.’
Joseph sat neder myt dien
To der taffelen unde zijn zwager Broen
Unde alzo begonden de anderen doen,
Elkerlijck op zine stat
Dar he plach to zittene vor dat.
Unde alze ze weren geseten daer,
Stont Moyses unde hadde vaer.
De tafele genck he al omtrent,
He ne zach onder al dat covent
En gene stat to zinen done
Dan tuschen Joseph unde Brone.

[Prozavertaling]
De mensen verheugden zich allen met hem en begaven zich vervolgens naar de dienst
van de Graal. Jozef sprak: ‘Mozes, je zult helemaal niets deelachtig worden dat je
niet waardig bent, want wanneer je slechte bedoelingen hebt, zul je niemand anders
dan jezelf daarmee schaden. Zorg ervoor dat je net zo goed bent als al deze mensen.’
En Mozes antwoordde: ‘Als ik een goed mens ben, zal God mij nooit meer bij u
vandaan laten gaan.’ ‘Kom nu,’ zei Jozef, ‘we zullen nu allemaal zien of je de
waarheid spreekt.’ Met deze woorden ging Jozef aan tafel zitten, samen met zijn
zwager Bron en alle anderen, ieder op de plaats waar hij altijd zat.
Toen ze allen gezeten waren, stond Mozes daar nog en hij was bang. Hij liep
helemaal om de tafel heen, maar zag nergens anders een plaats waar hij kon gaan
zitten dan tussen Jozef en Bron.
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Ton eirsten dat he was zitten gaen,
Dar sanck he neder alzo saen,
Men mochte nicht gemerken dat,
Dat he to der stede ie sat.
Unde Joseph was to ungemake
Unde de anderen van der sake
Unde haddens alle groten toern,
Dat Moyses dus was verloern.
Alze de denst was gedaen
Unde ze op weren gestaen,
Sprack in groten rouwen unde leide
Een de hiet Peter, unde zeide
Tot Josepe: ‘Wij zint to ongemake.
Wij bidden ju, here, ombe eyne zake
Dor Eme, dar wij an geloven,
Dat is onse Here van hijr boven,
Dat gij ons zegget sonder sparn
Waer Moyses nu is gevaern.’
Joseph sprack: ‘Des en wetick niet,
Mer ick bidde Em De dat al be ziet,
Off dat Zijn wille nu zij,
Dat He dat doch vertoge my.’
Joseph quam to den Hilgen Grale
Otmodelike unde rechte wale
Kneede he neder unde zere bat:
‘Here God, De in maniger stat
Manege schone miracule tones
Dar Du Dijn volck mede verschones;

[Prozavertaling]
Zo gauw hij daar ging zitten, zonk hij zó snel naar beneden dat niemand van de
aanwezigen kon zeggen of hij wel ooit op die plaats gezeten had.
Jozef en alle anderen waren ongerust en terneergeslagen, omdat Mozes zo
verdwenen was. Toen de dienst voorbij was en zij waren opgestaan, wendde Petrus
zich tot Jozef en hij zei diep bedroefd: ‘Wij zijn ongerust en wij vragen u, heer, om
de wil van God in de hemel, in Wie wij geloven, dat u ons naar waarheid vertelt waar
Mozes gebleven is.’ Jozef antwoordde: ‘Ik weet het niet, maar ik zal Hem Die alles
ziet vragen of Hij het mij wil laten zien.’
Jozef ging heel eerbiedig naar de Heilige Graal, knielde neer en bad vurig: ‘Here
God, die zoveel wonderen verricht waarmee U Uw volk bevoordeelt, alles wat U
doet, Heer, is goed, want U hebt waarachtig vlees en bloed
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[Origineel]
Al dat Du doest, Here, dat is goet,
Want Du ware vlesch unde bloet
Ontfengest an Sancta Marien,
Unde wij des ock wal gelijen
Dat ze, maget, van Ju genas,
Unde Gij gehengen wolden das
Dor ons to dogene manich leet,
Unde Gij to mij quemen gereet,
Unde my voerden in myne stat,
Unde my mede geloveden dat,
Wat dat ick Ju bede hijr voren,
Dat Gij my des solden gehoren.
Umbe dese zaken so bid ick Ju,
Dat Gij rechte desen laster nu
Van my doet van dessen wane
Unde Gij my brenget de waerheit ane
Waer desse man gebleven zij,
Alzo dat dat volck an mij,
De myt my de gracie ontfaen,
De waerheit mogen verstaen.’
Binnen den dat Joseph lach op der eerde
Antworde em de stemme weerde:
‘Joseph, dat Ick vor zegede,
Dat is nu worden waerheide.
Do du de tafele makedes eirst
Dine wijsheit is dar bij gemeert,
Want de stat de idel was,
De bedudet dat Judaes

[Prozavertaling]
ontvangen van de Heilige Maria, en wij geloven dat zij als maagd van U beviel, en
dat U omwille van ons zoveel pijn heeft willen lijden; en U kwam tot mij en bracht
mij naar deze plaats en U beloofde mij dat U naar al mijn gebeden zou luisteren; om
dit alles, Heer, bid ik U nu dat U de zorgen van de twijfel van mij wegneemt, en dat
U mij de waarheid zegt over waar Mozes gebleven is, zodat iedereen die met mij
Uw genade ontvangt, van mij die waarheid kan vernemen.’
Terwijl Jozef geknield lag, antwoordde de dierbare stem hem: ‘Jozef, dat wat Ik
voorspeld heb, is nu werkelijkheid geworden. Al dadelijk toen jij voor de eerste maal
de tafel gereed maakte, wist je dit alles, want de plaats die onbezet was, symboliseert
dat Judas zijn erfdeel en zijn recht op die plaats
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Sijn erve verloes unde zine stat.
Doch zegede Ick dij to voren dat,
Dat de stat zolde idel staen
Tot den vierden, sonder waen,
Van Eugenien unde Brone,
De zal zijn weert van dessen done,
De in desser stat sal wesen
Unde negene ander na desen
Geset sal zijn in desser eer.
Unde dar du ombe vragest so zeer,
De bij dij zat, Ick salt dij tellen:
Alze enwech gengen zine gesellen
So en bleef he umbe nicht el
Dan he dij wolde honen wel;
Want he nye gelovede niet,
Dat gij levet sonder verdriet.
Hijr ombe genek he alzo liegen
Ombe dat he dij wolde bedriegen
Unde is versonken in abisse.
Van em, des zijt wal gewisse,
Ne werdet number meer tale gemaket
Eer de gene to em geraket
De dese stat vervullen sal
Unde he ene vint in dat deipe dal.
Want he sal leven sunder macht
Tote den, dat dit is to gebracht.
Dus eret onse Here sine steden.’

[Prozavertaling]
verloren heeft. Maar Ik heb je toen gezegd dat die plek leeg zou blijven tot er een
man zal zijn uit de vierde generatie van het nageslacht van Eugenie en Bron, die
waardig zal zijn deze plaats in te nemen, en na hem zal geen ander deze eer nog te
beurt vallen. En omdat je nu zo dringend vraagt naar Mozes, die naast je zat, zal Ik
je alles vertellen: toen zijn metgezellen vertrokken, is Mozes gebleven om geen
andere reden dan om jou te bedriegen, want hij heeft nooit geloofd dat jij zonder
smart leeft. Daarom, en omdat hij jou wilde misleiden, ging hij leugens vertellen en
is hij verzonken in de hel. Er zal, wees daar zeker van, nooit meer over hem gesproken
worden, totdat degene die de onbezette plaats zal gaan innemen bij hem zal komen
en hem zal vinden in het diepe dal van de hel. Want Mozes zal tot op het moment
dat dit alles volbracht is, geen kracht hebben. Zo eert onze Heer zijn plaats.’
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Historie van den Grale, 2e fragment, vs. 6810-7320
[Origineel]
Do geschiede op eynen dach
Dat de koninck in rasten sat
Unde Merlijn zegede: ‘Nu zegge my dat:
Waer ombe ne doestu cleyne noch groet
To dinen broder, de is doet
Unde licht gegraven to Salesbire?’
De koninck zegede: ‘Nu visiere
Dat du willest unde laet my horen.’
Merlijn zegede: ‘Du heves gesworen
Unde gelovet oeck zelven mede,
Dat wij zolden to der stede
Sulk teiken zetten zonder waen,
Dat nomber meer ne zolde vergaen.
Loze dinen eet, ick loze mijn woert.’
Uter Pandragoen antwort:
‘Sech dinen willen, ich en do des nicht node.’
Merlijn sprack: ‘Ick wil, bij Gode,
Dat gij in Irlant nu zendet
Ombe grote steyne de men dar vindet,
Unde doet ze brengen myt ballingen.
Men kan ze nicht zo groet gebrengen
Ick en zal ze wal alleyne op richten.
Sendet en wech, ick vare myt den knechten.’
De koninch Uter Pandragoen
Hiet al zinen willen doen

[Prozavertaling]
Toen gebeurde het op een dag, dat koning Uter Pendragoen rustig op zijn troon zat
en Merlijn tot hem zei: ‘Vertel mij eens, waarom doet u helemaal niets meer voor
uw broer Uter, die dood is en begraven ligt in Salisbury?’ De koning antwoordde:
‘Bedenk wat je wilt en laat het mij horen.’ ‘U hebt gezworen en zelf beloofd,’ zei
Merlijn, ‘dat wij op de plaats waar hij begraven ligt een gedenkteken zouden oprichten
dat nooit zou vergaan. Kom uw eed na, dan zal ik mijn belofte ook inlossen.’ Uter
Pendragoen antwoordde toen: ‘Zeg wat je wilt; ik zal het graag doen.’ Hierop sprak
Merlijn: ‘Ik wil dat u mensen naar Ierland stuurt om van die grote stenen te halen
die daar te vinden zijn en dat u ze door ballingen hierheen laat brengen; ze kunnen
ze niet zo groot meebrengen of ik kan ze wel in mijn eentje overeind zetten. Stuur
uw mensen naar Ierland; ik ga met hen mee.’
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[Origineel]
Unde dede dar vele schepe varen.
Unde als ze ginder komen waren,
Togede em Merlijn grote steyne
Unde zegede: ‘Dit zin ze de ick meyne,
De gij in Engelant zolt voren.’
Se zegeden alle unde zworen
Dat de werlt gemeyne
Nicht verborden de steyne.
‘Wy en voren er nicht, wat des geschiet.’
Merlijn zegede: ‘Zo is dat ombe niet
Unde dat gij zijt komen in dit lant.’
Se keerden weder alto hant
Unde zegeden den koninch, eren heer,
Se meynden dat nembermeer
Man gedede dat Merlijn hiet.
De koninch zegede: ‘Dat en zegget niet
Eer dat Merlijn komen zij.’
Schire dar na zo quam he;
De koninch telde em gereet
Wat de schiplude hadden geseit.
‘Coninch’, zegede he, ‘na den dat ze
My breken truwe, so heb ich my
Van mynen gelove gequijt.’
Do dede Merlijn in corter tijt
De groten steyne brengen

[Prozavertaling]
Koning Uter Pendragoen gaf bevel dat alles wat Merlijn wilde, moest gebeuren en
hij stuurde veel schepen naar Ierland. Toen ze daar aangekomen waren, wees Merlijn
hun de grote stenen met de woorden: ‘Dit zijn de stenen die ik bedoel en die jullie
naar Engeland moeten brengen.’ Iedereen was het er roerend over eens dat niets ter
wereld die stenen in beweging zou kunnen krijgen. ‘Wij brengen ze niet weg, wat
er ook gebeurt.’ Toen zei Merlijn: ‘Dan zijn jullie voor niets naar dit land gekomen.’
Ze keerden meteen terug en vertelden de koning, hun heer, dat ze dachten dat
niemand ooit zou kunnen doen wat Merlijn had opgedragen. De koning antwoordde
daarop: ‘Zeg dat niet voordat Merlijn terug is!’ Spoedig daarna kwam Merlijn terug
aan het hof en de koning vertelde hem prompt wat de zeelui hadden gezegd. ‘Heer,’
zei Merlijn, ‘zij hebben hun belofte verbroken, maar ik heb die van mij gehouden.’

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

95

[Origineel]
Mit liste, zonder ander dingen,
In dat dal van Salesbire.
Dar leide he den koninch schire
Unde ock vele ziner lude
To siene wat daer geschiede.
Unde do se zegen de steyne,
Se zegeden dat de werlt gemeyne
De steyne nicht verporren mochte;
Em hadde wonder we ze dar brochte,
Want neman hadde ze zeen komen.
Merlijn sprack: ‘Dat zolde ju vromen,
Mochte gij de steyne doen gestaen,
Dat weren de schoensten sonder waen,
De men iergen mochte vinden.
Nu wil ick myne tale eynden.’
Do zegede Uter Pandragoen:
‘Dit ne mochte neman doen
Dan Got zelven.’ Unde Merlijn seide:
‘Nu gaet en wech unde rumet de heide;
Ick wil quijten myn geloff.
Ick hebbe gedaen daer men off
Alzo lange sal spreken sonder waen,
Alze desse werlt sal staen.’
Do richte Merlijn gene steyne
Unde dede dar to dinck ne geyne

[Prozavertaling]
Toen vervoerde Merlijn, met niets anders dan zijn toverkracht, de grote stenen in
korte tijd naar het dal van Salisbury. Hij bracht de koning en veel van zijn onderdanen
naar de plaats waar de stenen lagen, om te zien wat er gebeurd was, en toen ze de
stenen zagen, zeiden ze dat niets ter wereld ze van hun plaats had kunnen krijgen;
ze vroegen zich af wie ze daar gebracht had, want niemand had ze daar zien
aankomen. Merlijn zei: ‘Het zou u tot eer strekken als u die stenen overeind kon
zetten, want het zijn ongetwijfeld de mooiste die ook maar ergens te vinden zijn.
Maar nu houd ik op met praten.’ ‘Dat kan toch alleen God zelf,’ was het antwoord
van Uter Pendragoen, waarop Merlijn zei: ‘Ga nu allemaal weg, verlaat dit veld. Ik
wil mijn belofte inlossen. Ik heb iets gedaan waarover men ongetwijfeld nog zal
blijven spreken, zolang de wereld zal bestaan.’
Toen zette Merlijn die stenen overeind met niet anders dan zijn verbor-
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[Origineel]
Dan zine bedeckeden art.
Do genck he to den koninge wart,
Den he mynde unde deynde wal.
Op eyne tijt zo gevel
Dat Merlijn was wal zeker das,
Dat em de koninch holt was,
Unde he em wal geloven zolde
Van al dat he em zeggen wolde.
Do gevel in eynen tijde
Dat he ene riep an eyne zijde
Unde zegede: ‘Ick wil my ondecken nu
Van neuwen rade kegen ju:
Gij zijt een jonck man unde eyn neuwe
Unde al dit koninchrike is uwe,
Unde hebbet alzo vele in uwe hant
Als enich koninch doet zijn lant.
Hijr ombe zegge ick ju een dinck:
Gedenket ju icht, dat Angijs genck
Bij nachte allene omb uwen doet,
Unde ick lozede ju ut der noet?
Hijr ombe donket my guet recht,
Dat gij my gelovet echt.’
‘Ick do gerne’, sprack de koninch,
‘Want ick gelove dij, alre dinch
Dat du my hetes, wil ick doen.’
‘Twaren, here Uter Pandragoen,

[Prozavertaling]
gen krachten. Daarna ging hij naar de koning terug, van wie hij veel hield en die hij
voorbeeldig diende.
Op een dag dat Merlijn er zeker van was dat de koning hem goedgezind was en
vast en zeker met alles zou instemmen wat hij hem zou zeggen, nam hij hem terzijde
en zei: ‘Ik wil eens met u praten over een nieuw plan: u bent een jonge, moderne
koning; dit gehele koninkrijk is van u en u hebt net zoveel macht als welke koning
dan ook. Daarom wil ik u dit zeggen: herinnert u zich nog dat Angijs op een nacht
heeft geprobeerd u te doden, en dat ik u toen gered heb? Het lijkt me dus dat u mij
toch wel kunt vertrouwen?’ ‘Ja zeker,’, zei de koning, ‘ik beloof je, alles wat jij mij
opdraagt, zal ik doen.’ ‘Wel, heer Uter Pendragoen,’ zei Merlijn, ‘het ziet er goed
voor u uit, in ernst. Wat ik u wil voorstellen zal u totaal niet schaden en er is geen
makkelijker
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[Origineel]
De vrome is uwe zonder scheren;
Dat zal ju harde luttel deren
Dat ick ju zal to voren brengen,
Unde gij en moget in genen dingen
So lichte gewynnen dat hemelrike.’
He zegede: ‘Ick zal dat doen sekerlike,
Al zoldet my werden to ongemake.’
Merlijn sprack: ‘Dat is eyne sake
De vromde schint, ick zalt dij zeggen,
En wult du dat neman to voren leggen.
Ick wille dat de eer unde de vrome
Alto male ju dar aff kome.’
De koninck sprach: ‘Dat en is geen man
De dat van my geweten kan.’
Merlijn sprack: ‘Nu provet hijr in,
Dat my hijr aff den groten zin
De duvel gevet unde anders niet,
Dat ick weet al dat geschiet.
Mer God, De alle dinck mach geven,
Hevet my gegeven dar beneven
Dat ick weet dat gescheen sal.
Hijr bij bin ick ontfonden al
Den duvele unde der hellen to,
Want ick oren willen nicht en do.
Wete gij wannen mij kornet de macht
De ick hebbe vor geacht

[Prozavertaling]
manier om de hemel te verdienen.’ ‘Ik zal het zeker doen, zelfs al zou het iets
moeilijks zijn,’ zo luidde het antwoord van de koning. ‘Het lijkt een vreemde zaak,’
zei Merlijn, ‘en ik zal het u vertellen als u er met niemand over spreekt; ik wil namelijk
dat alle lof en eer ú toe zullen komen.’ ‘Niemand zal er van mij iets over horen’,
beloofde de koning.
‘U moet begrijpen,’ vervolgde Merlijn zijn verhaal, ‘dat mijn gave om alles te
weten wat er gebeurd is, mij geschonken wordt door niemand minder dan de duivel.
Maar daarnaast heeft God, Die alles vermag, mij bovendien de gave geschonken dat
ik ook alles weet wat er in de toekomst nog gebeuren zal. Hierdoor ben ik zowel aan
de duivel als aan de hel ontsnapt, omdat ik niet doe wat zij graag willen. Weet u waar
de macht vandaan komt waarmee ik u van tevoren alles kan vertellen wat God
gebieden zal? En
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Ju to zeggene wat God gebiet?
Unde als gij dat wetet, en latet niet
Gij en doen onses Heren wille.
Nu hoert mij unde zwiget stille:
God quam dor onsen wille her
Omb to verlosene den sonder.
He sprak to der tafelen dar He sat
Mit Sinen jongeren unde at:
“Mij hevet verraden uwer een.”
Alz dat waer was unde wal scheen,
De sculdege he genck henen saen.
Do onse Here was verdaen
An den cruce, dor onsen wille,
Do dede Ene aff eyn ridder stille,
De onsen Heren hadde leeff.
He was gehangen als een deeff
An den cruce, dor onse zonden;
He verrees in korten stonden
Unde de ridder die Ene aff dede,
Voer wonen in ene woeste stede,
Unde zine mage unde zine lude,
Tote dat eme ene plage geschiede
Unde van honger groet mysval.
Do clageden ze dat den ridder al.
Do bat he Gode, dat He vertogede
Dat zijn volc dat leet gedogede.

[Prozavertaling]
wanneer u dat weet, moet u niet nalaten te doen wat onze Heer wil. Zwijg nu en
luister naar mijn woorden: omwille van ons, om de zondaren te verlossen, is Jezus
op aarde gekomen. Aan de tafel waaraan Hij met Zijn discipelen heeft gegeten, sprak
Hij de woorden: “Een van u heeft Mij verraden.” Omdat dat de waarheid was, is de
schuldige gauw vertrokken.
Toen onze Heer omwille van ons aan het kruis gestorven was, heeft een ridder die
onze Heer liefhad, Hem heimelijk van het kruis gehaald. Jezus was als een dief aan
het kruis genageld, om onze zonden. Spoedig daarna is Hij opgestaan en de ridder
die Hem van het kruis had afgehaald, is met zijn familie en zijn knechten gaan wonen
op een onherbergzame plek, totdat het onheil hen overviel en zij getroffen werden
door een hongersnood. Toen begon iedereen bij hem te klagen en vroeg hij aan God
of Hij hem wilde openbaren waarom zijn mensen al dat leed moesten verdragen.
Toen heeft onze
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Do geboet em onse Here,
Dat he makede, in der ere
Der tafelen dar He to sat,
Eyne ander unde zette dar op Zijn vat,
Unde deckede dat myt eynen clede cleyne
Al omb und ombe, sonder alleyne
An eyne zijde de kegen em weer.
Dar zolde he kennen bij de schaer
De behoerden to der goeder straten.
De gene de to der tafelen saten,
Hadden oren wille dar mede.
Dar was altoes ene ydele stede;
Dar was de stat betekent mede
Dar Judaes em selven ut dede,
Want he track em selven achter
Unde verriet Gode, des hadde he laster.
Echter zole gij weten hijr naer,
Dat de apostele koren daer
Eynen de der stat werdich was,
Dat is van Triere Mathias.
Here, dit zin tafelen twe,
De concorderen myn noch me
Over eyn onder em beiden.
Alle de lude de er lijff leiden
Mit Josepes tafelen to elken male
Geven em den namen vanden Grale.

[Prozavertaling]
Heer die ridder bevolen een tafel op te richten, ter ere van de tafel waaraan Hij die
laatste maal had gezeten, en op die tafel Zijn schaal te zetten en die te bedekken met
een kleine doek, aan alle kanten behalve aan de kant die naar hem toegekeerd was.
Op die manier zou hij die mensen kunnen onderscheiden die zonder zonden waren.
De mensen die daar aan tafel zaten, kregen toen alles wat zij wensten. Er bleef
altijd één lege plaats; die symboliseerde de plaats waarvan Judas was weggelopen,
want hij sloop weg en verried Jezus, waarvoor hij overladen werd met schande. Maar
nu moet u weten dat de apostelen hierna iemand hebben gekozen die deze plaats wel
waardig was en dat was Mathias van Trier.
Heer, dit nu zijn twee tafels die min of meer met elkaar overeenstemmen. De
mensen die zich steeds opnieuw aan Jozefs tafel voedden, noemden die schaal de
Graal.
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[Origineel]
Gelovet gij my van dessen saken,
Gij doet de tafelen maken,
In de ere der Drevoldicheit.
Unde ick gelove ju ock gereit,
Dat ju grote ere dar aff zal komen
Unde dat zal ju to der zielen vromen.
Ock sal in uwen tijden geschien
Groet wonder, dar gij to zolt zeen;
Unde ick ju helpen wil, her koninck.
Dat sal oek wesen een dinck,
Daer vele talen aff zal gaen,
Want grote gracie zullen ze ontfaen
De daer aff wal spreken konnen.
Unde de den Grael hebben gewonnen,
Unde de den ock holden twaren,
Sin to den westenwert gevaren,
Alzo als dat onse Here geboet.
Unde een ander geselscap groet,
De nicht en weten van den vate,
Gaen westwert de rechten strate.
Gelove gij des mij, gij zolt doen maken
Dor desse dinck al ander saken;
Do gij dit, gij werdes vro.’
Merlijn sprack den koninge so
Unde dat duchte den koninge goet:

[Prozavertaling]
Wanneer u dit alles van mij aanneemt, laat u ter ere van de Drievuldigheid een tafel
maken. Dan beloof ik u dat u daardoor veel eer te beurt zal vallen en dat het uw
zielenheil te stade zal komen. Ook zal er tijdens uw leven een groot wonder
geschieden, waarvan u getuige zult zijn en daar wil ik u bij helpen, heer koning. Het
zal bovendien iets zijn waarover veel gesproken zal worden, omdat wie er op de
juiste manier over zal kunnen spreken, grote genade ten deel zal vallen. De mensen
die indertijd de Graal in hun bezit hebben gekregen, zijn naar het westen getrokken,
zoals onze Heer hun dat geboden had. Maar ook een grote groep andere mensen, die
niets weten van de Graal, trekt naar het westen. Als u mij gelooft, moet u omwille
van dit alles een nieuwe tafel laten maken; wanneer u dat zult doen, zult u daardoor
gelukkig worden.’ Dit alles zei Merlijn tegen de koning en zijn woorden klonken
hem goed in de oren. ‘Ik wil dat graag doen. Ik wil alles doen wat
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[Origineel]
‘Mij is leef dat men dit doet.
Ick wil al dat wil onse Here.’
De koninck sprack to Merline mere:
‘Ick legge den last al op dij;
Du ne mogest nicht geheten mij,
Ick ne wille dat al gader doen.’
Dat sprack Uter Pandragoen
Unde liet em al gewerden das,
Des Merlijn wal blijde was.
Fier wart Merline dat herte binnen.
He sprak: ‘Here, helpet bekennen
Waer men best do desse dinck.’
‘Dar ju dat best donket’, sprack de koninck,
‘Unde dar du er Gode mede best betalest.’
Merlin sprack: ‘To Caredol in Walsch,
Dar zole gij to Pinxsten hoven.
Weset dar blide, men sal ju loven,
Unde gevet dar schone gifften.
Ick ga vor, de dat sal dichten;
Gevet mij tymberman unde lude
De dat doen dat ick gebiede.’
Dat dede de koninck alto hant
Unde ontboet in al zijn lant,
Dat he to Caredol, zonder sage,
Hoff wolde holden in pinxste dage.

[Prozavertaling]
onze Heer verlangt.’ Uter Pendragoen zei tot Merlijn: ‘Ik draag die taak aan jou op;
je kunt me niets bevelen, of ik zal het volledig ten uitvoer brengen.’
Dit waren Uter Pendragoens woorden en hij liet Merlijn geheel en al zijn gang
gaan, waar deze erg blij om was. Zijn hart zwol van trots en hij zei: ‘Heer, help mij
eens bedenken waar we dit alles het beste zouden kunnen doen?’ ‘Op een plaats waar
het jou het beste lijkt,’ luidde het antwoord, ‘en ook op een plaats waar wij God er
het best mee dienen.’ ‘Dat is Kardoel, in Wales,’ bedacht Merlijn, ‘daar moet u met
Pinksteren hofdag houden. Wees daar goedgunstig en geef mooie geschenken; men
zal er u om prijzen. Ik ga vast vooruit om alles te regelen; geef mij timmerlieden
mee en anderen die doen wat ik hun zeg.’
Dit deed de koning meteen en in het hele land liet hij bekend maken dat hij met
Pinksteren te Kardoel hof zou houden. Merlijn bracht in die stad
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[Origineel]
Unde Merlijn visierde in de poert
Dat to der tafelronden behoert.
Unde de koninck quam dar corteleke,
Vor Pinxsten in de eirste weke,
Unde vragede Merline wat he doet.
‘Wal’, sprak he, ‘dat is al gespoet.’
Mit den mochte men ginder scouwen
Ritter komen unde vrouwen.
Do vragede Uter Pandragoen:
‘Wat lude zaltu daer sitten doen
To derre tafelen?’ ‘Dat zolt gij zeen
Morgen,’ sprack Merlijn mittien,
‘Dat gij nicht en wanet gescieden:
Ick sal nemen in corten tijden
Vijfftich ridder zekerlike,
De besten van alle desen rike.
Alze se to der tafelen zin geseten,
Se en zolen em nicht vermeten
Weder to kierene to eren hove.
Dat zolen zijn ridders van love.
Als gij de ydele stede ziet,
Ne verget der tafelen niet
Dar desse was gemaket naer.’
Aldus dede Merlijn daer,
Als he hijr zegede overluet.

[Prozavertaling]
alles in gereedheid wat nodig was voor het vervaardigen van de ronde tafel. Spoedig
daarna, in de week voor Pinksteren, arriveerde de koning en vroeg Merlijn hoe het
was. ‘Goed,’ zei deze, ‘alles is gebeurd.’
Op dat moment kon je in de verte ridders en jonkvrouwen zien aankomen en Uter
Pendragoen vroeg: ‘Wie zul je aan de tafel laten plaatsnemen?’ ‘Dat zult u morgen
zien,’ antwoordde Merlijn, ‘u zult iets zien waarvan u niet wist dat het bestond: ik
zal wel vijftig ridders uitkiezen, de dappersten van het hele rijk. Als ze eenmaal aan
de tafel zitten, zullen ze niet weer naar hun eigen hoven terug willen keren. Het zullen
voortreffelijke ridders zijn. Wanneer u de lege plaats zult zien, vergeet dan niet de
tafel die deze tot voorbeeld gediend heeft.’
En Merlijn deed zoals hij gezegd had. De volgende dag koos hij één voor
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Des andern dages koes he ut
Vijfftich ridder alle bij namen,
Unde bat em dat ze sitten quamen
Tote gener tafelen unde aten.
Se zegeden: ‘Gerne utermaten.’
Merlijn, de vele wijsheit konde,
Genck al ombe de tafelronde,
De den koninch riep dar to mede
Unde wijsede em de idele stede.
He sach ze unde manich ander man,
Mer neman en wiste wat dar an
Gelach, al sach he ze wal idel staen,
Dan Merlijn, al sonder waen.
Dat werck hadde Merlijn voldaen.
Den koninch hiet he eten gaen.
‘Ick en do des nicht’, zegede he, ‘lieve vrent,
Eer dessen heren is vol dient.’
Unde do men hadde voldient den heren,
Do ginck de koninch eten myt eren.
Al de achte dage hilt he hoff
Unde gaff vele, des hadde he loff,
Beide heren unde vrouwen,
Genoech, des moge gij mij getrouwen.
Do de heren dannen schieden,
Vragede de koninck den luden

[Prozavertaling]
één vijftig ridders uit en nodigde hen uit om aan de tafel te komen eten. ‘Heel graag,’
zeiden zij en Merlijn, die heel wijs was, liep om de ronde tafel heen, riep vervolgens
de koning en toonde hem de lege plaats. De koning en vele anderen zagen die wél,
maar niemand anders dan Merlijn kende de betekenis ervan.
Merlijns werk was voltooid en hij zei tegen de koning dat hij kon gaan eten. Die
antwoordde: ‘Vriend, dat doe ik pas als deze heren allemaal bediend zijn.’ En pas
toen de ridders allemaal bediend waren, ging de koning ook eten.
Uter Pendragoen hield acht volle dagen hof en gaf veel geschenken, zowel aan
ridders als aan jonkvrouwen, waarvoor men hem in hoge mate prees, dat kunt u van
mij aannemen. Toen iedereen weer vertrok, vroeg de koning
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De to Merlijns tafelen zeten
Wes dat ze em vormeten.
‘Here’, zegeden ze, ‘onser alre wille
Dat is hijr to blivene stille.
Wij en willen nicht henen schieden,
Wij en mogen to Pinxsten gereden
Hijr to sine to tercie tide,
Unde hijr dan to wesene blide.
Wij willen ontbieden onse masseniede
Unde leven hijr alze guede lude.’
‘Is dit ju wille?’, sprack de koninck.
‘Ja’, spreken ze, ‘weerliker dinck.
Ons wondert wat dat beduden mach,
Unde onser en geen ne anderen sach,
Unde elc den andern nu dus mynt
Off he weer sijns selves kint.
Dat en do de doet wij en schieden niet!’
Als de koninck dat gesiet,
Hiet he dat men em dede eer
Als off he dat zelven weer unde meer.
Bij Merlijns sinne, de vele konde,
Was gemaket de tafelronde
Unde de hoff schiede al to male.
De koninck sprack desse tale:
‘Merlijn, du dedes mij verstaen
Waer bij gelove ick des sonder waen,

[Prozavertaling]
aan de mannen die aan Merlijns tafel zaten, wat hun plan was. ‘Heer,’ antwoordden
zij, ‘wij willen allemaal rustig hier blijven; wij willen niet weggaan, als dat zou
betekenen dat we dan niet hier zouden kunnen zijn, iedere keer wanneer het tijd is
voor een dienst, om hier gelukkig zijn. Wij willen onze familie en ons gevolg hierheen
laten komen en hier als goede mensen blijven wonen.’ ‘Wilt u dat werkelijk?’ vroeg
de koning. ‘Ja zeker,’ luidde het antwoord. ‘Wij vragen ons af wat dit alles te
betekenen heeft; wij hadden elkaar tot vandaag nog nooit eerder gezien, en nu hebben
wij elkaar lief, zoals een vader zijn eigen kind. Alleen de dood kan ons nog scheiden!’
Toen de koning dit alles merkte, droeg hij zijn onderdanen op deze ridders net zoveel,
of zelfs meer te eren als zij het hem deden. En zo werd op Merlijns aanraden de
tafelronde gesticht en ging het hof uiteen.
De koning zei: ‘Merlijn, je hebt mij gezegd, en ik geloof je zonder meer,
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Dat dit Gode doch bequeme sy
Desse tafele, wiste ick doch bij dij
Wat bedudet desse idele stede.
Ick zolde gerne vragen mede
We dat dar ynne sitten sal.’
Merlijn zegede: ‘Ick zegget dij al.
In dinen tij den en wirt ze niet
Vervullet, wat dat des geschiet.
He en is gewonnen noch geboren
De to der stede is verkoren.
Unde dat sal wesen, gelove des my,
In des koninges tijden na dij.
Unde de vervullet desse stat,
He sal ock vervullen dat,
Dat to den Grale idel is bleven;
Unde de den Grale sin beneven
Ne zegen de stat vervullet ne.
Voert zo bid ick ock mere dij,
Dat du holdes in dese poert
Dinen hoff. Nu hoert voert:
Dine getijde zaltu hijr doen
Unde alle dine hoge baroen
Ere de tafele de hijr staet.’
He zegede: ‘Ick do dinen raet.’
‘Here’, sprak Merlijn, ‘ick moet gaen;
Du ne ziest my nicht zonder waen,

[Prozavertaling]
dat deze tafel God welgevallig is; ik zou graag van je horen wat die lege plaats te
betekenen heeft. En ik zou je ook graag willen vragen wie die plaats zal innemen.’
Merlijn antwoordde: ‘Ik zal het u allemaal vertellen. Die plek zal bij uw leven nog
niet bezet worden, wat er ook gebeurt. Degene die uitverkoren is om die plaats in te
nemen, is nog niet verwekt, laat staan geboren. Dat zal pas gebeuren tijdens de
regering van uw opvolger. En hij die die plaats zal innemen, zal ook datgene voltooien
dat met betrekking tot de Graal nog niet gedaan is. De mensen van het
Graalgezelschap zijn er ook nooit getuige van geweest dat die lege plaats werd bezet.
Maar ik wil u nu nog vragen uw hof in deze stad te vestigen. En luister verder: u
moet hier de belangrijkste feestdagen vieren en al uw hooggeplaatste raadslieden
moeten deze tafel in ere houden.’ ‘Ik zal alles doen wat je me adviseert,’ was het
antwoord van de koning. ‘Ik moet nu gaan, heer,’ kondigde Merlijn aan, ‘en u
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In langer tijt.’ ‘War zaltu dan?’
Antworde do de edele man.
‘Ick hebbe hijr myne feeste genomen,
En zaltu hijr nicht weder komen?’
He zegede: ‘Ick en wil hijr nicht hoven.
Ick wil dat ze des geloven,
De gene de dar zolen to zeen
Wat saken dat hijr zal geschien,
Dat ick hijr zelve nicht en bin.’
Aldus scheide he do van em.
Unde Merlijn geck dar Blasijs was,
Unde zegede em de waerheit das,
Wo de tafele was geschicht.
Lange beide he, zeget dat gedicht;
Meer dan dre jaer, als ick dat vernam,
Was dat eer Merlijn weder quam.
Unde vele de Merlijn wolden niden,
Quemen do in corten tijden
Tote Caredole in den hove
Mit menegen van love,
Unde vrageden ombe de idele stat,
Wat beduden mochte dat,
Unde waer ombe dat sete geen groet man:
De tafele weer vervullet dan.
De koninck sprak: ‘Merlijn my seide

[Prozavertaling]
zult mij lange tijd niet terug zien.’ ‘Waar ga je dan naar toe?’, vroeg Uter Pendragoen.
‘Ik heb net besloten hier mijn feesten te vieren en dan zul jij hier niet meer
terugkomen?’ ‘Ik kan hier niet blijven,’ legde Merlijn uit. ‘Ik wil dat de mensen die
getuige zullen zijn van wat er hier gaat gebeuren, denken dat ik hier niet aanwezig
ben.’ En met deze woorden verliet hij Uter Pendragoen.
Merlijn ging naar Blasius [de biechtvader van zijn moeder] en vertelde hem hoe
de tafelronde was opgericht. De geschiedenis verhaalt dat hij daar lang verbleef: er
gingen meer dan drie jaar overheen, voordat hij terugkwam, naar ik gehoord heb.
Veel mensen die Merlijn wilden zwartmaken, kwamen al gauw naar het hof in
Kardoel, waaronder menig roemrijk man. Ze vroegen naar de betekenis van de lege
plaats. Waarom zat daar geen groot man? Dan zou het gezelschap toch compleet
zijn? ‘Merlijn heeft me daarover veel wonderbaar-
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Dar aff wonder unde vremdicheide:
Dat ze onvervullet bleve
Alzo lange als ick leve,
Unde de dar to zal zijn gekoren,
Dat he noch nicht en is geboren.’
Se zegeden dat ne weer niet,
Unde he loge als een bose diet:
‘Gij zijd zelven alzo groet
Alze ieman de na ju komen moet.
Unde gij hebbet in uwen lande binnen
Alzo guede lude, wil gij dat bekennen,
Alze de to der tafelen eten.’
He zegede: ‘Ick en dar my des nicht vormeten
Van al dat gij my zegget hijr aff.’
‘Nu en doge gij nicht een kaff,
Gij ne provet de idele stede.’
He zegede dat he des nicht en dede:
‘Ick vruchte Merlijns ovelen moet.’
‘Wij ne willen nicht dat gij dat doet;
Gij zegget dat Merlijn al weet
Wat talen dat van em geet.
Is dat waer, zo weet he wale
Dat wij van em nu hebben tale.
Moyet em dat icht, wo zo dat gaet,
He komet, want he ze nicht proven laet.

[Prozavertaling]
lijks verteld,’ antwoordde de koning. ‘Hij zei dat die plaats leeg zou blijven zolang
als ik leef en dat degene die uitverkoren is om daar te zitten nog niet eens geboren
is.’
Ze zeiden dat dat niet waar kon zijn en dat Merlijn een leugenachtige kerel was.
‘U bent zelf immers net zo groot als iemand die na u zal komen en u weet dat er in
uw rijk nog wel meer zulke goede mensen leven als zij die nu aan de tafel zitten.’
‘Wat jullie daar allemaal zeggen, durf ik niet zo stellig te beweren,’ antwoordde de
koning. ‘U bent geen knip voor uw neus waard, als u die lege plaats niet eens laat
uitproberen.’ Maar de koning zei dat hij dat niet zou doen: ‘Ik vrees voor Merlijns
toorn!’ ‘Dat hoeft u volgens ons niet te doen,’ was het antwoord. ‘U zegt dat Merlijn
alles weet wat er maar over hem gezegd wordt. Als dat zo is, weet hij nu ook dat wij
op dit moment over hem spreken. En als het hem werkelijk ook maar enige zorg zou
baren, zou hij wel hierheen komen, wat er ook gebeurt, omdat hij die plaats niet wil
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Unde ombe zine logentlike tale
Wille wij dat proven wale.
Gevet ons orloff, gij moget zeen
Wat dar aff mach gescheen.’
De koninck zegede: ‘Mer dat ick vruchte,
Dat em Merlijn toernen mochte,
Ick en dede zo gerne gene dinck.’
Do zegeden ze weder: ‘Her koninck,
Levet Merlijn, he en lat des nicht gescheen.
Latet ons proven, gij moget zeen.’
‘To Pinxsten’, zegede he, ‘doet alzo.’
Se dankeden em unde weren vro.
In groter hope weren ze das
Tote den dat Pinxsten was.
Unde Merlijn, de dat wal wiste ter kur,
Telde Blasise de aventur
Unde wat ze nu zolden bestaen.
Dar ombe en wolde he dar nicht gaen,
Ombe dat ze proven wolden de stede.
He sprak: ‘My is liever mede,
Dat ze proven nu de quade
Dan ieman goeders dar an mysdade.
Queme ick dar oek, dat men my solde
Tijen, dat ick dat benemen wolde.
Se ne zolen geloven niet,
Eer ze zeen wat dar geschiet.

[Prozavertaling]
laten uitproberen. Maar omdat hij zo'n leugenaar is, willen wij die plaats eens
proberen. Geef ons toch toestemming, dan kunt u zien wat er gebeurt.’
‘Het is alleen maar dat ik vrees voor Merlijns woede,’ zei Uter Pendragoen, ‘anders
deed ik niets liever.’ En weer zeiden ze: ‘Heer, als Merlijn nog in leven is, zal hij
het echt niet laten gebeuren. Laat het ons toch proberen, dan kunt u het zelf zien!’
‘Doe het dan maar met Pinksteren,’ gaf de koning ten slotte toe en zij dankten hem
verheugd.
Vol verwachting keken ze uit naar Pinksteren. Merlijn, die alles wel degelijk wist,
vertelde aan Blasius wat ze wilden gaan doen. Hij wilde niet naar het hof gaan, omdat
ze daar de lege plaats zouden gaan beproeven en hij zei: ‘Ik heb liever dat een slecht
mens die plaats uitprobeert dan dat een goed mens zich eraan zou bezondigen. Als
ik nu naar het hof zou gaan, zouden ze me ervan beschuldigen dat ik het zou willen
verhinderen. Ze zullen het pas
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Hijr ombe wil ick dar nicht varen.’
Aldus bleef dar Merlijn twaren,
Tote na Pinxsten vijffteyn dage.
Uter Pandragoen, de gerne sage
De proven wolde de idele stat,
Unde de zegede ock den koninge dat,
Dat Merlijn doet weer geslagen
Van dorpers de em quemen jegen.
Unde dat de koninck hilt vorwaer,
Omb dat Merlijn nicht quam daer.
Op den pinxsten dach was de koninck
To Karedoel unde een jongelinck
Ontboet dat he komen zolde,
De de idel stat proven wolde.
De koninck sprack al openbaer
Unde vragede welc de gene waer.
Do zegede een de stont dar bij:
‘Coninck, men zal ze proven mit mij,’
Ombe dat he wal myt den koninge mochte
Unde he was de dat eirst op brochte
Unde he was harde wal geboern
De des em dede aldus to vorn.
Mit em hadde he bracht al daer
Clerke, de zegeden openbaer
Dat Merlijn doet wesen zolde,
Omb dat he de stat besitten wolde.

[Prozavertaling]
geloven als ze met eigen ogen zien wat er gebeurt. Daarom ga ik niet naar Kardoel.’
En zo bleef Merlijn nog weg tot vijftien dagen na Pinksteren.
Uter Pendragoen mocht degene die de lege plaats wilde uitproberen heel graag en
die vertelde hem bovendien dat Merlijn onderweg door schurken was doodgeslagen.
De koning geloofde dat, omdat Merlijn immers niet kwam opdagen.
Met Pinksteren was de koning te Kardoel en vroeg om een jongeman die de lege
plaats zou komen uitproberen. Hij vroeg wie dat zou gaan doen. Een van de
aanwezigen zei: ‘Heer, dat zal ik zijn,’ omdat hij bij de koning in de gunst stond en
degene was die er als eerste over begonnen was, en omdat hij van hoge geboorte
was. De man die zichzelf zo naar voren schoof, had klerken bij zich die verklaarden
dat Merlijn dood was, zodat hij nu op de plek kon gaan zitten.
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De hoff was groet, ze gengen eten;
De ridder weren alle geseten.
He sprak: ‘Ick kome tot ju nu.’
Se zwegen alle, dat zegge ick ju
Unde zegen wat he zolde doen.
Dar stont Uter Pandragoen
Unde vele ziner lude dar mede.
De gene genck to der stede
Unde sat dat men zine deen
Ene korte wile nicht en conde zeen;
Do sanck he neder in derre manier
Als een loet in een rivier.
Noch cristen mensche, dat zecht men my,
En was zo snel versonken nye!
De lude de dat zegen gescheen,
Worden versaget alle myt deen.
Als se den man hadden verlorn,
Quemen de andern unde hadden des toern
Unde wolden zitten ock op de stat.
Mer de koninck verboet em dat
Unde hiet de ritter alle op staen:
So en zolde men nicht bekennen saen
De stede dar de man versanck.
Dat deden ze alle eer iet lanck.
In den hoff was rouwe unde zeer.

[Prozavertaling]
Het hele hof was aanwezig en ze gingen aan tafel. Alle ridders zaten op hun plaats.
De man die de lege plek zou gaan bezetten, zei: ‘Ik kom nu bij u zitten.’ Verder
zweeg een ieder, geloof me, en wachtte af wat hij zou doen. Uter Pendragoen en veel
van zijn mensen bleven staan. De man liep naar de lege stoel en zat er maar heel
even op. Toen zonk hij in de diepte als een stuk lood in een rivier. Ik heb horen
vertellen dat nog nooit een christenmens zó snel in de diepte gezakt is! Iedereen die
het zag gebeuren, werd vreselijk bang.
Toen de man verdwenen was, kwamen de anderen dichter bij; ze waren boos over
het gebeurde en wilden ook op de lege plaats gaan zitten, maar de koning verbood
hun dat en gaf de ridders bevel allen op te staan: zo zou men de plaats waar de man
verdwenen was niet meer kunnen onderscheiden van de andere. De ridders
gehoorzaamden onmiddellijk.
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Den koninge was dat herte vorzeert de meer,
Omb dat Merlijn em dat zegede to voren,
Dat to der stat nemant en was geboren
Unde hevet den edelen man becroent.
He hilt em zelven vor gehoent,
Al hilt he dat vor gedroch;
Hijr mede ontsculdegede he ene doch.
Unde Merlijn quam op den vijffteynden dach.
Do des de koninck hoerde gewach,
Quam he kegen em gegaen.
Do he ene sach, do zegede he saen
Dat hem dulheit was geschiet,
Dat he zolde gedogen iet
Dat men provede de idel stede.
He zegede: ‘Ick bin gehoent dar mede.’
Merlijn sprack: ‘Dit is dicke geschiet:
Men vint manigerhande diet
De de lude willen beliegen
Unde em zelven meest bedriegen.
Du machst weten ock dar bij,
Dat ze zegeden dat dorpers my
Vor wilt slogen to der doet.’
De koninck zegede: ‘Dat is waerheit groet.’
Do zegede Merlijn: ‘Koninck, heer,
De stat ne provet nember meer;

[Prozavertaling]
Er heerste grote rouw aan het hof en de koning was des te verdrietiger, omdat Merlijn
hem immers had voorspeld dat degene die voor de lege plaats uitverkoren was, nog
niet geboren was. Hij betreurde het edele slachtoffer zeer en voelde zich bedrogen.
Hiermee pleitte hij zich vrij van alle schuld.
Na vijftien dagen kwam Merlijn terug en toen de koning dat hoorde, ging hij hem
tegemoet. Zo gauw hij Merlijn zag, zei hij dat hij iets doms had gedaan door toe te
staan dat er iemand probeerde op de lege plaats te gaan zitten. ‘Ik ben misleid,’ zei
Uter Pendragoen. ‘Dat komt vaker voor,’ zei Merlijn. ‘Er zijn veel mensen die een
ander willen voorliegen en uiteindelijk zelf de dupe worden. Daar komt nog bij dat
ze u verteld hebben dat schurken mij zouden hebben doodgeslagen als een wild dier.’
‘Dat is maar al te waar,’ zei de koning en Merlijn antwoordde: ‘Heer, beproef die
lege plaats nooit meer, want daar komt grote ellende van. Die plaats en ook de tafel
zullen
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Dar zolde off komen groet onvrede.
De stat unde de tafele mede
Segge ick dat noch beduden
Sal grote ere vele luden
De in dessen koninchrike zin.’
De koninck zegede: ‘Lieve Merlijn,
Ick hebbe wonder groet twaren
Waer desse man zij gevaren.’
‘Here,’ zegede he, ‘dat en zaltu nicht vragen,
Want dat en mach dij nicht voert dragen,
Al wistes du dat wal, koninck heer,
Mer omb to done al eer
Den genen de to der tafelen horen
Unde ick zegget ju to voren,
Al dine feeste nu meer voert
Saltu holden in dese poert
Dor de tafele de hijr is.
Des zijt zeker unde gewis,
Dat ze is werdich groter eer.
Nu do voert dat ick dij leer;
Ick moet hene myner straten,
Ick zal dij denen gerne utermaten.’

[Prozavertaling]
veel mensen in uw koninkrijk nog grote eer aanbrengen.’ ‘Lieve Merlijn,’ sprak de
koning toen, ‘ik vraag me toch wel af waar die man gebleven is.’ ‘Dat moet u niet
vragen, heer,’ gaf Merlijn ten antwoord, ‘want zelfs al zou u het weten, dan zou het
u niets verder helpen. Maar om degenen die tot het gezelschap behoren alle eer te
bewijzen, zeg ik u dat u van nu af aan al uw feestdagen in deze stad moet vieren om
de tafel die zich hier bevindt. Wees ervan overtuigd dat die tafel alle eer waard is.
Doe voortaan alles wat ik u heb verteld. Ik moet gaan, maar zal u graag blijven
dienen.’
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Een folium uit de Haagse Lancelotcompilatie, waarin de Torec is overgeleverd, met rechtsonder de
kapitteltitel ‘Hoe Miraude Torecke was ontfuert van Ypandere’.
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Torec
Één tegen allen, allen tegen één?
Van het gehele bewaarde oeuvre van Jacob van Maerlant is het ridderverhaal Torec
het enige werk waarvan wij geen bron meer voorhanden hebben. Dat die er toch
geweest moet zijn, en dat het verhaal dus niet door Maerlant zelf verzonnen is,
bewijzen de woorden van de dichter ergens midden in het verhaal, waar hij zegt:
‘also alsict int romans [in het Romaans (= het Frans)] hore’. Een Franse tekst moet
het dus zijn geweest, evenals in het geval van de Historie van den Grale, die als
voorbeeld heeft gediend voor Maerlants derde dichtwerk, de Torec. In 1392 bezat
men aan het Franse koningshof een boek over ‘Torrez chevalier au cercle d'or, rimé,
bien historié et escript’, zo vermeldt een bibliotheekcatalogus van dat hof althans.
Maar in 1419 wordt ditzelfde boek als vermist opgegeven en sindsdien is het ook
niet meer boven water gekomen, zodat we er nooit helemaal zeker van zullen zijn
of dit werkelijk de bron is geweest voor de Middelnederlandse Torec. Maar zeer
waarschijnlijk is het wel.
Dat Maerlant een verhaal met die naam heeft gedicht, staat te lezen in de proloog
van zijn vierde bewaard gebleven werk, de Historie van Troyen. In deze proloog
geeft de dichter een opsomming van zijn vorige werk: naast een verhaal over
‘Allexander uytten Latijn’, de geschiedenis van Merlijn en de - verloren gegane ‘Sompniarys’ en ‘cortten Lapidarys’ (werken over dromen en edelstenen) maakt hij
melding van de ‘Toerecke’. De Historie van Troyen is pas relatief laat in de
negentiende eeuw ontdekt, zodat het onderzoek het lang heeft moeten stellen zonder
deze, voor de chronologische volgorde, datering en toeschrijving van Maerlants
werken, belangrijke gegevens.
Verhalen over koning Artur en zijn ridders van de tafelronde en over de Heilige
Graal waren in de Middeleeuwen bijzonder geliefd en de avonturen van koning Artur,
koningin Guinevere, Arturs neef Walewein, Guineveres minnaar Lancelot, Ferguut,
de graalridder Perceval, de valse Keye en vele anderen zijn dan ook vaak zowel op
rijm als in proza verteld. Maar niet alleen de daden van deze helden - en antihelden
-, ook de vele sprookjes-
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achtige elementen in de verhalen moeten sterk tot de verbeelding hebben gesproken.
We ontmoeten er dwergen, draken, feeën, elfen en treurende jonkvrouwen, ontvoerd
door vreemde reuzen (en gelukkig weer bevrijd door dappere ridders). We verblijven
in betoverde burchten en in vertrekken waarvan de plafonds en muren schitteren van
de edelstenen. Wonderbaarlijke zaken, zoals een zwevend schaakbord, een vos die
een betoverde prins blijkt te zijn, toverdranken met de meest verschillende
uitwerkingen en magische ringen die de drager onzichtbaar of onoverwinnelijk
maken, kruisen ons pad. Tegen de achtergrond van de enorme populariteit van de
stof in de Middeleeuwen is het dus niet verwonderlijk dat ook Jacob van Maerlant
deze stof graag berijmde, hoe vaak hij in later werk ook op deze, in zijn ogen
inmiddels leugenachtig geworden, verhalen heeft afgegeven.
De Torec telt ruim 3850 versregels en moet rond 1262 geschreven zijn, dus in de
tijd dat Maerlant aan het hof van de Hollandse en Zeeuwse graven verbleef. In verband
met dit verblijf op Voorne bevat de Torec een curieuze passage, die stellig niet in
díe vorm in de Oudfranse voorbeeldtekst voorkwam: naast de vele ridders met
bekende, vaak Franse namen ontmoet de titelheld op een gegeven moment een
betoverde ridder, die zich als volgt aan hem voorstelt: ‘Ic hete vanden Briele Cleas’,
Claes uit Den Briel dus! Een knipoog naar een bekende figuur uit de directe
omgeving?
Het werk is alleen overgeleverd in de zogenaamde Lancelotcompilatie, een 238
folio's tellend handschrift uit het eerste kwart van de veertiende eeuw, waarin een
hele reeks Middelnederlandse Arturromans is opgenomen. In dit omvangrijke
handschrift beslaat het verhaal van Torec slechts elf bladen. Het is heel goed mogelijk
dat Maerlants oorspronkelijke tekst langer is geweest dan de tekst die in de
Lancelotcompilatie bewaard is gebleven, aangezien de samensteller van dit handschrift
de teksten die hij opnam, bewerkte en waarschijnlijk steeds verkortte. Om deze reden
missen wij van Torec dan ook de proloog en daarmee mogelijk gegevens over
opdrachtgever en auteur. Maar in feite lijkt Torecs geschiedenis wel wat op de
levensbeschrijving van Alexander de Grote en ook op het verhaal van de jonge koning
Artur, zoals Maerlant dat onder andere in de Historie van den Grale vertelde. Ook
Torec is een jonge koningszoon die erop uittrekt met een heilig doel voor ogen.
Maerlants verhaal vertelt de geschiedenis van Torec, de zoon van koning Ydor
van der Baserrivire en koningin Tristoise. Zoals haar naam suggereert, is Tristoise
inderdaad een verdrietige vrouw: over haar is voorspeld dat zij maar drie keer in haar
leven zal lachen. Tristoises moeder was ooit in het bezit van een schitterende gouden
diadeem (‘cyrkel’), die haar echter ontstolen is door de ridder Bruant. Het doel van
Torecs zoektocht wordt het veroveren van die diadeem, om hem weer aan zijn moeder
terug te bezor-
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gen. Wanneer Tristoise hoort wat haar zoon voor haar wil gaan ondernemen, lacht
zij voor de tweede maal. De eerste keer deed zij dat bij de geboorte van Torec.
Na veel avonturen vindt Torec Bruant in zijn kasteel, dat bewaakt wordt door twee
reuzen en twee leeuwen, die Torec natuurlijk doodt. Bruant neemt Torec dit gelukkig
niet al te kwalijk en vertelt hem dat de diadeem niet meer in zijn bezit is, maar dat
zijn schoonzuster Miraude inmiddels de eigenares van het sieraad is.
Op zijn verdere ‘queeste’ reist onze held met een wonderbaarlijk, vliegend Schip
van Avontuur, dat hem brengt naar de Kamer der Wijsheden, waar hij getuige mag
zijn van een dispuut tussen wijze mannen en jonge vrouwen over deugd, liefde en
dapperheid. Ook voert hij een gevecht met een ridder met de naam Ypander, die wil
verhinderen dat een diepbedroefde jonkvrouw haar gestorven geliefde laat begraven.
Ypander is zelf namelijk verliefd op deze jonkvrouw. (Naar deze beide episoden
wordt in het hierna gepresenteerde tekstfragment verwezen.)
Maar na vele hachelijke avonturen bereikt Torec dan toch het kasteel van Miraude.
En dan lijkt het wel of het zwaard aan twee kanten snijdt, want Miraude draagt niet
alleen de felbegeerde diadeem op het hoofd, zij is ook de liefste en mooiste jonkvrouw
die Torec ooit gezien heeft, en hij weet meteen dat zij de zijne moet worden. Een
lastige bijkomstigheid is nu dat Miraude ooit een eed gezworen heeft: de man die
haar tot vrouw zal krijgen, moet een wel zeer bijzondere en bijna onmogelijke prestatie
leveren.
In het hiernavolgende fragment, tevens het einde van de Torec, wordt verteld of
het Torec lukt deze prestatie te leveren en Miraude te trouwen. Het ziet er allemaal
niet zo rooskleurig voor hem uit, maar gelukkig heeft hij een toverring, en mocht die
falen dan is Walewein er ook nog. Het loopt goed af, want in dit gedeelte zijn wij
getuige van Tristoises derde - tegelijk laatste - lach.
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Torec, vs. 3009-3840
[Origineel]
Hoe torec josterde jegen sinen oem ende jegen al die vander
tavelronden
Nu gewaget daventure
Dat Torec reet ter selver ure
Also vord al dien dach,
Savons te eens ridders lach
Daer hi wel was ontfaen.
Doe die weerd hadde verstaen
Dat hi doet hadde vanden gewade
Den fellen riddere sonder genade,
Dies was hi utermatene blide,
Want hi was sijn viant te dien tide.
Om dit ontfinc hine wel al daer
Ende dedene III dage bliven daer naer
Om te genese sine wonden.
Ende daer na reet ten selven stonden
Die riddere ende wijsde Torec saen
Ware die casteel ware gestaen
Daer die cyrkel binnen was.
Doe nam Torec orlof na das
Ende dancte den riddere sere der vard
Ende reet vaste daer waerd

[Prozavertaling]
Hoe Torec een tweegevecht voerde met zijn oudoom en tegen alle ridders
van de tafelronde streed
Nu vertelt de geschiedenis dat Torec de gehele dag door reed en 's avonds onderdak
vond op het kasteel van een ridder waar hij hartelijk werd ontvangen. Toen zijn
gastheer begreep dat Torec de boosaardige, genadeloze ridder van de oversteekplaats
in de rivier had gedood, was hij daar bijzonder blij om, want deze ridder was zijn
vijand geweest. Daarom ontving hij Torec gastvrij in zijn kasteel en liet hem drie
dagen blijven om van zijn verwondingen te genezen. Daarna reed de ridder met Torec
mee en hij wees hem waar het kasteel lag waarin de diadeem zich bevond. Hierna
nam Torec afscheid, dankte de ridder dat hij met hem meegereden was en reed snel
op het kasteel af, vervuld van verliefde gedachten.
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[Origineel]
In gepense van groter minnen.
Doe sach hi comen hierenbinnen
Ene die alre scoenste maget,
Die hem soe over wel behaget.
Si quam op een teldende pard,
Met groter sierheit wel beward.
Vor hare sach hi knapen comen
Die ene tente brachten somen,
Ende some brachten si gode spise,
Wel gereet na harre wise.
Torec heeft die joncfrouwe gemoet
Ende heefse minlike oec gegroet.
Doe seitsi: ‘Here, God lone u!
Siet, dit paulioen sentmen u nu
Al hier te slane tuwen dele,
Daer in te drivene uwe rivele;
Ende dat gijt hier doet slaen ter stede.
Ende eten ende drinken sint si u mede.’
Doe sloechmen gene tente metter spoet.
En sach nie man gene so goet!
Men dede Torec te gemake daer
Van etene, van drinke, ende daer naer
Ginc hi hem verwandelen saen.
Ende die joncfrouwe es met hem gegaen.
Doen besach hi den casteel
Daer sijn herte in was een deel.

[Prozavertaling]
Maar voordat hij bij het kasteel aankwam, zag hij een beeldschone jonkvrouw die
diepe indruk op hem maakte. Ze reed hem, schitterend uitgedost, tegemoet op een
telganger. Voor haar uit liepen schildknapen, van wie er een aantal een tent droeg,
terwijl anderen verrukkelijk bereide spijzen bij zich hadden.
Torec naderde de jonkvrouw en groette haar vriendelijk. Zij zei hem: ‘Heer, moge
God u lonen! Kijk, deze tent wordt u gestuurd om hier voor u op te zetten, zodat u
het zich daarin geriefelijk kunt maken; laat hem op deze plek opzetten. En al het eten
en drinken wordt u ook gestuurd.’ De tent werd snel opgezet. Nog nooit had iemand
zo'n schitterende tent gezien! Torec werd onthaald op eten en drinken en daarna ging
hij wat wandelen en de jonkvrouw ging met hem mee.
Toen kreeg hij het kasteel in het oog, waarin diegene verbleef aan wie
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[Origineel]
Doe vernam hi saen daer mettien
Ten cantele udewaerd sien
Die scone, die smale, dies geloeft,
Ende metten cyrkele op haer hoeft!
Ende doenre Torec werd geware
Bleef hi altenen siende op hare.
Ende doe die joncfrouwe die tente sach,
En wist si niet watter ane gelach
Ende ginc vaste neder te dale
Ende riep haer ridders in die zale
Ende dede hen verstaen al daer
Vander tenten al oppenbaer
Ende vanden riddere die daer stoet:
‘In weet oft es om onse goet.
Gaet ende vernemet ons nu saen
Wat si willen anegaen.’
Dus sijn II ridders gegaen daer nare
Ende vrachden Torec wie hi ware
Ende wat hi sochte daer ter stede.
Torec antwerde hem gerede:
‘Ic hete Torec, wet dat scire,
Ende Ydor vander Baser rivire
Es min vader, ende ic soeke mede
Die joncfrouwe ende den cyrkel bede.’
‘Dats dulheit,’ seiden die ander, ‘groet.
U staet eer te blivene doet

[Prozavertaling]
hij zijn hart had verpand. En meteen zag hij de schone jonkvrouw tussen de kantelen
door naar beneden kijken en zij had de diadeem op haar hoofd! Toen Torec haar
eenmaal gezien had, bleef hij steeds maar naar haar kijken.
Toen de jonkvrouw vanuit het kasteel de tent zag, wist zij niet wat dat te betekenen
had; ze ging snel naar beneden, riep haar ridders bijeen in de ridderzaal en vertelde
hun over de tent en over de ridder die daar beneden stond: ‘Ik weet niet of hij het
goed met ons voor heeft. Ga gauw eens horen wat zijn bedoelingen zijn!’ Twee
ridders gingen toen naar Torec toe om hem te vragen wie hij was en wat hij daar
zocht.
Torec antwoordde hun meteen: ‘Mijn naam is Torec, Ydor van der Baser rivire is
mijn vader en ik zoek de jonkvrouw en haar diadeem.’ ‘Dat is grote dwaasheid,’
zeiden de twee ridders, ‘u zult nog eerder sterven dan dat u die zult krijgen. U kunt
dat dwaze plan beter uit uw hoofd zetten.’ ‘En
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[Origineel]
Eer u dit gesciet, Godweit.
Gi staet bat af derre sotheit.’
Torec seide: ‘Dit moet wesen,
Wire om sterft oft sal genesen.’
Dus sijn si gesceden van daer
Ende seident haerre joncfrouwen daer naer,
Dat hi omden cyrkel comen ware
Ende hi oec die scoenste ware
Die nie man met ogen sach.
Doe si des horde gewach
Was si wel na gevallen in onmacht,
Want si minde dach ende nacht
Ende hadde gedaen wel III jaer,
Maer si decket sere, vorwaer.
Deus, dat Torec nine wiste
Dat haer herte dus was in twiste!
So soudijs wesen herde vroe!
Die joncfrouwe seide: ‘Raet mi hier toe
Wat mi best es gedaen.’
Een vroet riddere es op gestaen
Ende seide: ‘Joncfrouwe, wi hebben vernomen
Dat dese riddere es een der blomen
Van alden ridderen van ertrike
Ende wel geboren dire gelike;
Ende gi hebt enen eet gedaen
Dat gi nembermer ne selt ontfaen

[Prozavertaling]
toch zal het gebeuren, of er nu iemand voor moet sterven of niet,’ zei Torec.
De twee ridders gingen terug en vertelden hun vrouwe dat Torec was gekomen
om haar diadeem en ook dat hij de knapste man was die ze ooit hadden gezien. Toen
de jonkvrouw dat hoorde, viel ze bijna flauw, want ze beminde Torec al drie jaar
lang, dag en nacht, maar dat had ze goed verborgen weten te houden. Mijn God,
Torec had er geen flauw vermoeden van dat haar hart zo in beroering was! Anders
was hij daar wel heel blij om geweest!
De jonkvrouw vroeg haar ridders: ‘Geef me advies wat ik het beste kan doen.’
Een wijze ridder stond op en zei: ‘Vrouwe, wij hebben gehoord dat deze ridder een
van de dapperste en hoogst geborenen van het aardrijk is; maar u heeft gezworen dat
u nooit iemand tot man zult nemen die niet zo sterk en zo dapper is dat hij in één
gevecht alle ridders van de tafelronde uit
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[Origineel]
Man te nemene, hi ne si
So starc, so vrome, so dat hi
Alle die vander tavelronden
Af moge steken op ere stonden.
Men lecge hem dit te voren saen:
Wilt hi dit dor hare ane gaen
Ende conde hise alle gesteken ave,
Ic riede wel datmenne u gave,
Wilde hi dan nemen daer naer.’
Die joncfrouwe seide doe oppenbaer:
‘Raetdi mi dit allegadere nu?
Ic set al minen raet ane u.’
Doe seiden si alle, het docht hen goet.
Doen sendemen weder metter spoet
Die selve II, hen waest geladen,
Die irstwaerf die boetscap daden.
Ende Torec was bider joncfrouwen geseten
In die tente ende soude gerne weten
Hoe si hiete ende wie si ware
Ende wanen si also quam dare.
Si seide: ‘Gi selet noch wel weten.’
Doe quamen die ridders daer vermeten
Ende seide Torec die boetscap saen
Ende vrachden oft hijt wilde anegaen.
Torec seide: ‘Ja ic, bi mire trouwen,

[Prozavertaling]
het zadel kan lichten. Laten we hem dit voorstellen: als hij om u deze uitdaging wil
aannemen en alle ridders van de tafelronde kan verslaan, dan zou ik adviseren dat
hij u tot vrouw krijgt, als hij dat wil.’ Toen zei de jonkvrouw: ‘Is dit het advies van
u allen? Ik laat me door u leiden.’ En al haar ridders antwoordden haar dat hun dit
een goed idee leek.
Met die opdracht stuurde men dezelfde twee ridders die de eerste boodschap hadden
overgebracht, er weer met spoed op uit.
Torec zat ondertussen bij de jonkvrouw in de tent en probeerde erachter te komen
wie zij was en waar ze vandaan kwam. ‘Dat zult u nog wel eens horen,’ luidde haar
antwoord. Toen kwamen de ridders met hun boodschap bij Torec en zij vroegen hem
of hij de uitdaging wilde aannemen. ‘Jazeker,’ zei Torec, ‘omwille van de jonkvrouw
die ik bemin, wil ik dit op mij nemen; en in het geval dat een van die ridders mij zal
verslaan, zal ik haar land verla-
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[Origineel]
Dit willic angaen dor mire joncfrouwen.
Ende eest dat mi haerre een doet tumen
So willic dan haer lant rumen;
Ende magicse afgesteken daer na,
Willic dat si te minen wille sta.
Nu segt mi waer men joesteren sal.’
‘Vor dese zale, in dit dal,
Salmen Arturs ridders ontbieden.’
Mettien die ridders henen scieden
Ende seide der joncfrouwen dese dinc,
Die vaste sinde tot Arture den coninc
Ende bat dat hi hare te deser stonde
XL ridders sende vander tafelronde,
Die vroemste alle, ut vercoren,
Die te sinen hove behoren,
Om te josterne om prijs, om ere.
Ende hierenbinnen aysierdem sere
Torec met gerre sconre joncfrouwen.
Hi vergat doe alles rouwen.
Ende op enen tijt saen daer naren
Es si heme hemelike ontvaren.
Ende does Torec geware werd,
Sat hi heimelike op sijn pert
Ende es hare na gevolget nu
Tot enen gewade, dat secgic u,

[Prozavertaling]
ten. Maar als ik hen allemaal zal overwinnen, dan wil ik dat zij de mijne wordt. Vertel
me nu waar het gevecht zal plaatsvinden.’ ‘In het dal voor dit kasteel zullen we de
ridders van koning Artur ontbieden,’ kreeg hij ten antwoord.
Toen vertrokken de beide ridders en zij vertelden alles aan hun jonkvrouw, die
onmiddellijk een bericht stuurde naar koning Artur en hem vroeg haar meteen veertig
ridders van de tafelronde te sturen, en wel de allerdappersten van zijn hof, om een
eervolle strijd te strijden.
Ondertussen hield Torec zich aangenaam bezig met de schone jonkvrouw in de
tent. Hij vergat al zijn zorgen, maar niet lang daarna ging de jonkvrouw heimelijk
bij hem weg. Toen Torec dit merkte, besteeg hij stilletjes zijn paard en volgde hij
haar tot aan een voorde, waar hij een ridder aantrof die zijn paard bij de teugels nam
en hem tegenhield en tot hem zei:
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[Origineel]
Daer hi enen riddere vant
Die sinen breidel nam bider hant
Ende hilten daer ende seide: ‘Twaren,
Gi moet dese joncfrouwe laten varen.’
Torec seide: ‘Laet mi riden!’
‘Gine riet nigeren te desen tiden,’
Sprac die ander daer ter stat,
‘Gi oft ic en sijn eer mat.’
Mettesen worden elc anderen rumet
Op aventure wire tumet.
Si reden te gadere ende staken
Dat haer speren beide braken.
Doe trac Torec daer sijn swaerd.
Doe sprac die ander metter vaerd:
‘Torec, laet u swaerd ongetrect.
U werd min doen alhier ontect.
Ic ben die gene, wildijt horen,
Die driewaerven hier te voren
Jegen u josteerde, somwile roet,
- Daer elc gaf anderen enen stoet Ende somwile sward, somwile wit.
U mach wel gedenken dit.
Oec leitdic u te perlemente
In die camere van jugemente.
Ic ben oem van uwer moder.
Oec benic der gerre broder
Die dat paulioen u gaf,

[Prozavertaling]
‘Heus, U kunt deze jonkvrouw maar beter laten gaan.’ ‘Laat me door,’ riep Torec.
‘U gaat helemaal nergens heen,’ zei de ander, ‘eer een van ons moe van de strijd is!’
En met deze woorden reden zij een eindje van elkaar vandaan om te zien wie er als
eerste van zijn paard zou vallen. Ze reden op elkaar in en staken zo hard toe, dat hun
speren allebei in stukken braken. Toen trok Torec zijn zwaard, maar zijn tegenstander
zei haastig: ‘Torec, laat uw zwaard in de schede. Ik zal u alles vertellen. Ik ben degene
die al drie keer eerder tegen u gestreden heeft - waarbij we elkaar steeds één stoot
toebrachten -, eerst in het rood, toen in het zwart en de laatste keer in het wit. Dat
zult u zich nog wel herinneren. En ik ben ook degene die u naar de discussie in de
kamer van wijsheden heeft gebracht. Ik ben een oom van uw moeder en tevens de
broer van de jonkvrouw die u de tent heeft geschonken
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[Origineel]
Daer gi wel sijt werdech af.
In u es doget ende milthede
Ende gi sult oec winnen gerede
Den cyrkel ende die joncfrouwe waerd.’
Doe warp Torec wech sijn swaerd
Ende namene in sine arme saen.
Daer liet hem sijn oem verstaen
Vander cyrkele al die waerhede,
Alst hier vore gescide mede.
Oec bedietdi hem al die dinc
Die doe omden cyrkel ginc;
Van alden stenen dire in sijn
Daer af seidi hem den fijn.
Ende oec so seidi hem na des
Dat hi in alfs gelike es.
Doe nam hi orlof daer ter stont
An Torecke ende hiten varen gesont.
Ende Torec kerde ter tenten waerd,
Daer hi wel was achterwaerd,
Want daer waren knapen gnoech
Die hem daden sijn gevoech.
Ende si seiden: ‘Here, wet wel dat,
Alse lange als gi sijt hier ter stat
Soe seldi van ons gedient sijn
Ende gnoech hebben broet ende wijn.’
Des was Torec vroe ende blide
Ende binnen desen selven tide

[Prozavertaling]
die u wel verdiend hebt. U bent een deugdzaam en vrijgevig mens en u zult weldra
de diadeem en de lieftallige jonkvrouw veroveren.’
Hierop gooide Torec zijn zwaard weg en omhelsde hem. Toen vertelde zijn oudoom
hem alles wat er daarvoor met de diadeem gebeurd was. Ook vertelde hij Torec alles
wat met de diadeem in verband stond, hij vertelde hem precies over alle edelstenen
die erin verwerkt waren en ten slotte zei hij hem dat hij hier tot hem was gekomen
in de gedaante van een elf. Daarna nam hij afscheid van Torec en wenste hem een
behouden reis.
Torec keerde terug naar de tent, waar hij goed verzorgd werd, want er waren
voldoende knechten die hem van het nodige voorzagen. Ze zeiden tot hem: ‘Heer, u
kunt er zeker van zijn: zolang u hier verblijft, zult u door ons bediend worden en het
zal u niet ontbreken aan brood en wijn.’ Dat ver-
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[Origineel]
So sijn die boden te Kardoel comen,
Die de boetscap hadden genomen.
Si quamen vorden coninc saen
Ende hebben haer boetscap daer gedaen.
Si seiden dat bade di scone maget
Die den diren cyrkel draget,
Dat hi daer XL ridders wilde sinden,
Die beste diemen int hof kinden,
Daer si woent, te Blancemont.
‘Daer es een riddere, dat si u cont,
Diese alle af steken moet,
Sal hi den cyrkel winnen goet,
Want min joncfrouwe hevet gesworen.’
Die coninc sprac: ‘Nu vard voren
Ende segt hare dat ict gaerne doe.’
Doe voren die boden wech alsoe.
Binnen dien hem Torec bedinct,
Want hi hadde perkement ende inct
Ende wilde haer scriven een saluut,
Der scoenre metter witter huut.
‘Myraude, scone volmaecte name,
Torec, die gerne tot u quame,
Want hi u mint so utermaten
Dat hi ne weet wat doen of laten,
Die pine die hem therte brect
Ende die minne dire in stect,

[Prozavertaling]
heugde Torec zeer en tegelijkertijd bereikten de boodschappers van de jonkvrouw
met de diadeem het hof te Kardoel. Ze werden voor de koning gevoerd en brachten
hun boodschap over. Ze zeiden dat de schone maagd met de kostbare diadeem hem
verzocht de veertig beste ridders van zijn hof naar haar kasteel Blancemont te sturen.
‘U moet weten dat daar een ridder verblijft die hen allemaal uit het zadel moet lichten,
voordat hij de diadeem kan veroveren, want dat heeft mijn vrouwe gezworen.’ ‘Ga
heen en vertel haar dat ik graag aan haar verzoek zal voldoen,’ antwoordde de koning,
waarop de boodschappers weer vertrokken.
Omdat Torec beschikte over perkament en inkt, kwam hij op het idee de schone
jonkvrouw met de blanke huid een brief te schrijven: ‘Miraude, schone volmaakte
vrouw, ik, Torec, zou zo graag bij u zijn, omdat ik u zo innig bemin dat ik niet weet
wat te doen of te laten... de smart die mijn hart
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Ende oec mede die lange quale
Die ic gedragen hebbe, cuesce smale
Ende dipe versuchten, ende swaer verhalen
Ende met swaerre herten dat betalen,
Ende altenen wachten ende haken,
Joncfrouwe, dit doet mi nu maken
Desen brief ende dit saluut,
Daer ic u in sende al uut ende uut
Al min herte ende minen sin.
Ende in can u niet gesinden min,
Want si sijn u eygen al.
Ende daer ombe so salic groet ende smal
Mi aventuren hier ter stonden
Jegen die vander tavelronden,
Om u te gewinne, soete lijf.’
Aldus so stoet daer inden brief.
Desen sindi hare heimelike
Ende si ontfincgene blidelike.
Ende alsine al hadde gelesen,
Werd si sere verdroeft van desen,
Dat hi jostiren moeste allene
Jegen die vander tavelronden al gemene.
Si dochte dat hem mochte mesfallen
Jegen enegen van hen allen.
Doe sinde si hem een vingerlijn
Dat verbetert niet mochte sijn

[Prozavertaling]
doet breken en de liefde in mijn hart, en de langdurige kwelling die ik geleden heb,
o kuise schone, en alle diepe verzuchtingen en moeizame ademhalingen, en dat dan
te bekopen met mijn trouwe hart, en mijn voortdurend wachten en verlangen, o
jonkvrouw,... dit alles doet mij nu deze brief schrijven, waarmee ik u mijn ganse hart
en al mijn gevoel stuur. Minder kan ik u niet sturen, want zij behoren u geheel en al
toe! En om dit alles, om u te veroveren, liefste, zal ik het opnemen tegen alle ridders
van de tafelronde.’
Dit stond er in de brief. Torec stuurde die haar heimelijk toe en zij ontving hem
met vreugde. Maar toen zij hem helemaal gelezen had, werd zij heel ongerust bij de
gedachte dat Torec in zijn eentje moest vechten tegen alle ridders van de tafelronde.
Zij dacht dat het wel eens slecht met hem zou kunnen aflopen in een gevecht tegen
sommige van die ridders.
Ze stuurde hem toen een ring zoals er geen mooiere te vinden was met
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Ende beval den dat hijt drage
An sinen vinger alledage,
‘En hi mins gedinke bi dien
Alse dicke als hijt sal an sien.’
Die knape heft orlof genomen
Ende es te sinen here comen
Ende groettene sonderlinge van hare.
Ende doe gaf hi hem daer nare
Dat vingerlijn metten pantere.
Het was waerd eens conincs here,
Want die steen es zegevri:
Hi mach coenlijc vechten daer bi.
Nu heeft Artur ute gelesen
Die ridders die hi wilt van desen,
Die joesteren selen varen.
Walewein was een vander scaren.
Hets recht, hi was der bester een.
Elc hadde enen goeden wreen.
Ende rede so lange dat si quamen
Dat si Mirauden casteel vernamen,
Daer si wel in waren ontfaen.
Die joncfrouwe groette Waleweine saen,
Daer na die andere altemale.
Doen riep Walewein in die zale
Sine gesellen tenen rade

[Prozavertaling]
het verzoek die altijd te dragen ‘... en iedere keer dat u ernaar kijkt aan mij te denken!’
De bode (die Torecs brief had bezorgd) nam afscheid, ging terug naar zijn heer,
groette hem hartelijk uit Miraudes naam en gaf hem de ring met een afbeelding van
een panter. Die ring was net zoveel waard als een heel koningsleger, want de steen
erin maakte de drager onoverwinnelijk. Met die ring aan zijn vinger kon hij dapper
vechten.
In de tussentijd had koning Artur de ridders uitgekozen die ten strijde moesten
trekken. Onder hen was Walewein, werkelijk een van de besten. Iedere ridder had
een voortreffelijk strijdros en zij reden net zo lang tot zij het kasteel van Miraude
zagen, waar ze gastvrij werden ontvangen. De jonkvrouw groette eerst Walewein en
daarna alle anderen. Daarna riep Walewein in de ridderzaal zijn metgezellen bijeen
om te beraadslagen en zei:
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Ende seide: ‘Gi heren, het ware scade
Soude Torec verlisen sine vrindinne.
Hi es di beste die ic kinne.
Maer te josterne jegen ons allen,
Daer mocht hem wel ane mesfallen;
Maer laet onse daregerden ontwee sniden,
So mach hi ons lichte afriden.’
Doe seide Keye, die daer stoet:
‘Ondanc heb hi wie dat doet,
Sonder gi, Walewein, allene.
Wat soude dat volc secgen gemene
Dat en riddere ons allen afstake?’
Keye ginc wech metteser sprake
Ende si XX uter sale
Dies Keyen volgeden altemale.
Ende die ander XX, vor waer,
Geloefden Waleweine dit daer naer,
Dat si haer daregerden tien tiden
Hemelijc souden ontwe doen sniden.
Des avons waren si wel ontfaen.
Daer na gincmen slapen saen.
Des ander dages soudemen josteren.
Doe stonden tilijc op die heren.
Keye quam onder hen daer binnen
Ende seide: ‘Wie sal hier beginnen

[Prozavertaling]
‘Heren, luister, het zou toch jammer zijn wanneer Torec zijn geliefde zou verliezen.
Hij is een van de dapperste mannen die ik ken. Maar tegen ons allen strijden zou wel
eens slecht voor hem kunnen aflopen. Laten wij daarom de buikriemen van onze
zadels doorsnijden, zodat hij ons gemakkelijk uit het zadel kan werpen.’ Maar toen
zei Keye, die er ook bij was: ‘Wie dat doet, is vervloekt, zeker iemand als u, heer
Walewein. Wat zouden de mensen wel niet zeggen, wanneer één ridder ons allemaal
zou verslaan?’
Met deze woorden verliet Keye de zaal en nog negentien andere ridders volgden
hem. De andere twintig beloofden Walewein toen dat zij, voor het gevecht, in het
geheim de riemen van hun zadels zouden laten doorsnijden.
's Avonds werden zij goed onthaald, waarna iedereen tijdig ging slapen.
De strijd zou de volgende dag plaatsvinden en de heren stonden vroeg op. Keye
kwam binnen en vroeg: ‘Wie zal er als eerste strijden? Het is tijd.’
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Die irste joeste? Het es tijt.’
Walewein seide: ‘Gi, die sijt
Alre gereets, ende daer na ter stede
Algader uwe gesellen mede.’
Doe seide Keye: ‘Ic doe, entrouwen,
Maer ic waent hem sal berouwen.’
Keye ende sine gesellen mede
Gingen hen wapinen daer ter stede
Ende quamen vor di tente gevaren.
Ende Torec was oec gewapent, twaren,
Ende Keye quam jegen hem gereden
Ende seide: ‘Vasseel, nu moetti heden
U beromelike worde becopen.’
Mettien liet hi dors lopen
Ende brac op Torec sinen spere.
Maer Torec en hads gene dere
Ende heeft Keyen af gesteken,
Dat hem dochte di rucge breken
Ende hadde oec ene grote wonde.
Doe seide Torec daer ter stonde:
‘Al hietti mi nu vasseel,
Ic ben van u versekert een deel.’
Des balch hem Grevoen, sijn sone, sere
Ende wilt Keyen wreken, sinen here.
Hi seide: ‘Gi selet becopen, secgic u,

[Prozavertaling]
‘Gaat u maar eerst,’ zei Walewein, u bent al gereed en laat na u al uw metgezellen
maar in het strijdperk treden.’ ‘Goed,’ antwoordde Keye, ‘maar ik denk dat het Torec
zal berouwen!’
Keye en zijn wapenbroeders bewapenden zich terstond en reden tot voor de tent.
Torec had zich ook bewapend en toen Keye op hem afreed, zei deze: ‘Onderkruipsel,
de dag is aangebroken dat u voor uw blufpraatjes moet boeten!’ En onmiddellijk gaf
hij zijn paard de sporen en stootte zijn speer op Torec in stukken. Maar dat deerde
Torec niets; hij stootte Keye zo hard uit zijn zadel dat die dacht dat zijn rug brak, en
hij liep een diepe wond op. Meteen zei Torec: ‘U noemde mij dan wel een
onderkruipsel, maar nu ben ik heer en meester.’
Om deze woorden werd Keyes zoon, Grevoen, heel boos en hij wilde zijn vader
wreken. ‘Dat komt u duur te staan,’ riep hij, ‘dat u mijn vader hebt
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Dat gi minen vader staect nu
Ende dat gine vellet met onwerden.’
Torec seide: ‘Valt oec ter eerden
Ende hout hem geselscap mede,
Dat donct mi dbeste nu ter stede.’
Des balch hem harde sere Grevoen
Ende liet sijn ors lopen doen
Ende op Torecke daer do stac,
Dat sijn spere te stucken brac.
Ende Torec staken sere weder
Ende veldene metten gereide neder,
So dat hi hem quetste sere.
Doe quam Segemort, die here,
Utermatene sere verert:
Hi waende te lange hebben gemert.
Hi stac op Torec daer ter stont
Ende Torec heeften daer gewont
Ende stakene so dat dors vel.
In VII weken, dat wetic wel,
Sone sal desen josterens lusten!
Hi mach wel gaen liegen rusten.
Het ware alte lange sprake
Soudic van elken scriven di sake.
Ic sal u die andere nomen bi namen
Die hi alle afstac te samen:

[Prozavertaling]
neergestoken en zo vernederend op de grond hebt gegooid!’ ‘Ga er dan maar bijliggen,
dan kunt u hem gezelschap houden,’ sprak Torec, ‘dat lijkt me de beste oplossing.’
Toen werd Grevoen nog kwader, hij spoorde zijn paard aan en stak zo hard op Torec
in dat zijn speer in stukken brak. Torec stak hem net zo hard terug en gooide hem
neer met zadel en al, zodat hij Grevoen ernstig verwondde.
Daarna kwam heer Segemort briesend van woede aan; hij vond dat hij al te lang
getalmd had. Hij stak onmiddellijk op Torec in, die hem zo verwondde en zo hard
trof dat zijn paard neerviel. Neem van mij aan dat Segemort zeven weken lang geen
zin meer heeft gehad om te vechten! Hij kon maar beter even rustig gaan liggen.
Het verhaal zou te lang worden als ik ieder gevecht in details zou navertellen. Ik
zal u alleen nog de namen noemen van de ridders die Torec daarna
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Quarloens, die coninc, sijt gewes,
Ende Claverdus ende Meliandeles,
Amagons, Eslijs ende Conain,
Gogogoes ende di blonde Ywain,
Daerna Grifles ende Gravains,
Die scone Coaers, di scone Bravains
Ende Gorreman ende Cocores,
Talans, Brians ende Gariës
Ende Glandelijs mede ter stont.
Vele van desen waser gewont.
Dus sijn si alle ter zalen gevaren.
Des ander dages, sonder sparen,
Quamen die ander XX daer
Ende men ginc josteren daer naer.
Ende Walewein was dierste man
Die de joeste daer began.
Ende Torec staken af ter steden,
Maer sijn daregarde was ontwe gesneden
Ende al der andere di quamen daer.
Dies stac hise lichte af daer naer,
Lancelote ende Bohorde mede,
Mansijs ende Lyliobe bede,
Ende Ywaine, conincs Uriens sone,
Ywaine metten libarde na tgone,
Carados ende oec Caras,
Ende Hestor, die sint coninc was,

[Prozavertaling]
nog uit het zadel lichtte. Dat waren koning Quarloens, Claverdus en Meliandeles,
Amagons, Eslijs en Conain, Gogogoes en de blonde Ywain, toen Grifles en Gravains,
de knappe Coaers en Bravains, Gorreman en Cocores, Talans, Brians en Gariës en
ten slotte Glandelijs. Velen van hen raakten bovendien gewond. Zo zijn ze allen naar
de ridderzaal teruggegaan.
De volgende dag kwamen de twintig andere ridders in het strijdperk en het gevecht
begon opnieuw. Walewein ging als eerste de strijd aan en Torec gooide hem uit het
zadel, maar van Waleweins zadel waren de riemen doorgesneden en ook van alle
anderen. Daarom kon Torec hen allemaal makkelijk uit het zadel lichten: Lancelot
en ook Bohort, Manijs en Lyliobe, Ywein (de zoon van koning Uriens), hierna Ywein
met de leeuw, Carados en Caras, Hestor (die later koning werd), Dones, Cador en
Loös, Boringalies, Gazion
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Ende Dones ende Cador ende Loös,
Boringalies ende Gazion ende Bedios,
Daer na Tristous ende Ydeus thant,
Ende den grave van Humberlant.
Dese stac hi alle af, sonder waen;
Maer soe hemelijc was dit gedaen,
Dats nieman wiste no werd geware
Dat ontwe waren di daremgare.
Doe dese dinc dus was gedaen
Vragede die joncfrouwe Waleweine saen
Wat hi haer riede. Hi seide danne:
‘Mogedine hebben nu te manne
Soe sidi ene grote vrowe ter stonde.
Ic wane men sine gelike niet vonde.
Dit loveden si alle dire waren in
Ende si noch meer in haren sin.
Dus drogense over een daer saen
Dat si te Torecs tente souden gaen,
Alsi oec daden, metter joncfrouwen.
Walewein sprac dword met trouwen.
Hi seide: ‘Torec, u welt te manne
Miraude hebben nu vordanne.’
Doe sprac mede dat scone wijf:
‘Hebt mine minne ende mijn lijf,
Al settict vord in u gebot
Gode hansichte.’ ‘Here Got,’

[Prozavertaling]
en Bedios, en toen nog Tristous, Ydeus en de graaf van Humberlant. Allemaal wipte
hij ze uit het zadel; het doorsnijden van de buikriemen was zo onopgemerkt gebeurd
dat niemand wist dat ze stuk waren.
Na dit alles vroeg de jonkvrouw aan Walewein wat hij haar aanraadde. Walewein
antwoordde: ‘Wanneer u Torec nu tot man neemt, bent u meteen een vrouw van
naam. Ik denk dat er niemand zo dapper is als hij.’ Dit beaamden alle aanwezigen
en de jonkvrouw zelf nog wel het meest.
En zo kwamen ze overeen samen met de jonkvrouw naar Torecs tent toe te gaan
en ze voegden de daad bij het woord. Walewein liet hen de trouwbeloften uitspreken:
‘Torec, Miraude wil u voor altijd tot man nemen.’ Hierna zei de schone vrouwe:
‘Aanvaard mijn liefde en mijn leven. Voor Gods aangezicht leg ik alles in uw handen.’
‘Here God,’ zei Torec, ‘Miraude, ik schenk
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Sprac Torec, ‘ic geve u herte ende sin.’
Si sprac: ‘In wille meer no min,
Sint onse herten versament sijn.
Om te maken vast ende fijn
Soe nemt een cussen, het es recht:
Dus eest meer gesekert echt.’
Doe dede hen Walewein beloven saen
Dat si die wet selen begaen.
Doe seide Keye: ‘Joncfrouwe, Godweet,
Gi selet breken uwen eet:
Daer sijn noch ridders ins conincs hof
Die noch niet sijn gesteken of.
Daer bi bleefdi versworen nu.’
Doe seide Torec: ‘Ic verseker u,
Dat ic dan daerwaerd varen sal
Ende af steken die, hebbic geval.’
Walewein seide: ‘Wi selen alle varen daer
Ende men sal oec houden, vor waer,
Die brullocht indes conincs hof.’
Dus was daer gedaen tbelof.
Torec dede sine tente vellen.
Doe namen orlof sine gesellen,
Die daer waren met hem al daer.
Men torste ende loet ende vor daer naer
Te Kardolewaerd met blider namen
Ende si in II milen na quamen,

[Prozavertaling]
u mijn hart en al mijn liefde.’ ‘Ik wil niets liever,’ antwoordde zij, ‘nu onze harten
verenigd zijn. Laten wij elkaar kussen om dit alles te bekrachtigen: nu is onze
verbintenis werkelijk bezegeld.’
Hierna liet Walewein Torec en Miraude beloven dat zij de huwelijksplechtigheden
zouden volbrengen, maar Keye zei: ‘Vrouwe, bij God, u zult uw eed breken wanneer
u dat doet: er zijn immers nóg meer ridders aan het hof van de koning, die nog niet
verslagen zijn? Daarom pleegt u nu meineed!’ ‘Dan verzeker ik u dat ik daar naartoe
zal gaan,’ reageerde Torec, ‘en dat ik die ook nog uit het zadel zal lichten, als het
me meezit.’ ‘We zullen allemaal naar het hof gaan,’ besloot Walewein toen, ‘en in
ieder geval daar ook de bruiloft vieren.’ En zo werd het afgesproken.
Torec liet zijn tent afbreken en zijn vrienden die daar bij hem waren
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Dede Torec sine tente voren doen
Sine knapen vor Carlioen
Ende dat mense voren thof soude slaen.
Doe quamense op ene heide saen
Ende Torec wildem resten daer.
Ende Walewein voer vore, wet vor waer,
Sinen oem te secgene, met trouwen,
Dat Torec comt met sire joncfrouwen
Ende die XX die met hem waren.
Ende Keye ende die XX daer naren
Liet hi met Torec bliven daer.
Torecke vaecte ende lach daer naer
Vrindelike in Mirauden scoet,
Die sijns en twint niet verdroet.
Doen hi dus sliep, sat op gerede
Keye ende dede die andere mede
Alle op sitten ende wech varen
Heimelijc. Hier salic twaren
Van Mirauden secgen u
Ende late Keyen varen nu.

[Prozavertaling]
geweest, namen afscheid. Alles werd ingepakt en opgeladen en daarna reden ze in
opgewekte stemming naar Kardoel. Toen zij tot op twee mijl genaderd waren, liet
Torec zijn schildknapen zijn tent naar Kardoel brengen, opdat die voor het hof zou
worden opgeslagen. Daarna kwamen ze aan een open vlakte waar Torec wat wilde
rusten. Walewein reed met zijn ridders vooruit, om koning Artur te vertellen dat
Torec er aan kwam met zijn schone jonkvrouw. Keye met zijn ridders liet hij bij
Torec achter.
Torec kreeg slaap en legde zijn hoofd lekker in de schoot van Miraude, die daar
helemaal geen bezwaar tegen had. Toen Torec sliep, stapte Keye op zijn paard en
zei de anderen hetzelfde te doen en stilletjes weg te rijden.
Nu zal ik u verder over Miraude vertellen en Keyes belevenissen even laten rusten.
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Hoe miraude torecke was ontfuert van ypandere
Daventure doet ons cont,
Doen Torec lach ende sliep, ter stont
So quam di welde Ypandere daer,
Want hi volgede Torec naer,
Om dat hine scoffirde, alsic screef,
Daer die aventure daer vore af bleef,
Daer hi den doden riddere wachte
Vor sine amie met crachte.
Nu wilt hi wreken sinen toren.
Hi quam Mirauden daer te voren
Ende namse ende settese op sijn paert
Ende met hare henen ter vard.
Doe riep si hulpe harde sere.
Doe ontspranc Torec, die here,
Ende wapende hem daer metter vard
Ende reet hem na op sijn pard
Ende gemoette enen riddere saen,
Die hem van Ipandere dede verstaen:
‘Ende, wildi, ic leide u daer hi es,
Maer ic make u seker des,
Dattene nieman mach gewinnen,
Es hi te sinen castele binnen.
Want vor die porte, wetet dan,

[Prozavertaling]
Hoe Miraude bij Torec werd geschaakt door Ypander
De geschiedenis verhaalt dat, toen Torec daar lag te slapen, de gemene Ypander
naderde. Hij had Torec achtervolgd, omdat die hem had verslagen (zoals ik hiervoor
verteld heb, eerder in het verhaal) in het gevecht bij de dode ridder en zijn geliefde.
Hij wilde nu wraak nemen.
Ypander reed op Miraude af, pakte haar beet, zette haar voor zich op zijn paard
en ging er met haar vandoor. Zij schreeuwde om hulp en Torec schrok wakker,
bewapende zich razendsnel en galoppeerde achter Ypander aan. Al spoedig kwam
hij een ridder tegen die Ypander had gezien en die vertelde: ‘Als u wilt, zal ik u naar
hem toebrengen, maar ik verzeker u dat niemand hem kan verslaan wanneer hij
eenmaal binnen de muren van zijn kasteel is; voor de poort staan namelijk twee
ijzingwekkende metalen man-
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Staen II vresselike moteelne man
Die altoes derssen ende slaen,
Datter nieman in mach gaen,
Hine hadde meer dan goet geval.
Dat doet met toverien al.’
Torec sprac: ‘Dore al desen
En latic min lief daer niet wesen.
Ic hebbe so vele dor haer gedaen,
Ic sal dit aventuren saen.’
Dus quamen si ter porten toe
Ende die riddere nam orlof doe
Ende Torec reet ter porten inne.
Ende dire boven lagen ten tinne,
Liten die reke vallen ter vart:
Daer liet Moreel sinen staert,
Maer Torec hadde gene noet.
Doe sach hi di moteelne manne groet.
Hi nam sinen scilt opt hoeft
Ende sijn vingerlijn, dies geloeft,
Ende sloech met sporen in daer naer.
Doch haddi enen slach so swaer
Dat hi wel na was gevallen,
Maer Moreel ontspranc met allen.
Hi reet ter zalen int begin.
Daer ne vant hi niemane in.
Doe reet hi in enen bogard na dat,

[Prozavertaling]
nen die niets anders doen dan slaan, zodat niemand het kasteel in kan, behalve met
louter geluk. Dit alles doet Ypander met toverkracht.’
‘Maar hierom laat ik mijn geliefde daar niet blijven,’ zei Torec. ‘Ik heb al zo veel
avonturen beleefd om haar te veroveren dat ik dit ook nog wel zal wagen.’ Ze kwamen
bij de poort van het kasteel, de ridder nam afscheid en Torec reed de poort door. De
mannen die op de tinnen lagen, lieten meteen de valhekken naar beneden. Dat kostte
Torecs paard Moreel zijn staart, maar Torec zelf werd niet geraakt.
Op dat moment zag hij de grote metalen mannen. Met zijn schild en zijn ring
beschermde hij zijn hoofd en hij gaf zijn paard de sporen. Toch kreeg hij nog zo'n
harde klap dat hij bijna was gevallen, maar Moreel wist te ontkomen.
Eerst reed Torec het kasteel in. Daar trof hij niemand. Daarna reed hij
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Daer Ypander in sat ende at
Met vele lieden entie joncfrouwe,
Met utermaten groten rouwe,
Dat si ne dranc noch en at.
Ende Ypander sloechse om dat.
Torec quam ten angange daer
Ende seide: ‘Ypander, wet vor waer,
En waerdi niet ter taflen geseten,
Ic soude u des slaens doen vergeten.’
Doe Miraude Torecke sach,
Sine sach nie so bliden dach.
Si spranc te sire siden bi.
‘Willecome, edel riddere vri!
Edel here, vort mi met u!’
Ypander seide: ‘Wet wel nu,
Dat hi u eer winnen moet op mi.’
Torec seide: ‘Bi Gode, dat si!’
‘Nu beet, ende sijt tramer min gast.
Ic geve u hier geleide vast
Ende margen selewijt becorten dan.’
Torec beette ende ginc vort an
Ter taflen sitten eten saen,
Oft hem niet ware mesdaen
Ende Miraude met hem oec at.
Doe vertelde Ypander na dat
Vor Torec ende die gessellen

[Prozavertaling]
de boomgaard bij het kasteel in, waar Ypander met een heleboel mensen, waaronder
Miraude, zat te eten. Miraude had zo'n verdriet dat ze geen hap door haar keel kon
krijgen. Hierom ranselde Ypander haar af. Torec stapte naar voren en zei: ‘Ypander,
als je niet aan tafel zat, zou ik je dat slaan wel afleren!’
Toen Miraude Torec zag, prees ze de dag als de gelukkigste van haar leven. Ze
liep op hem toe en riep: ‘Welkom, edele ridder! Neem me met u mee!’ ‘Hij zal u
eerst op mij moeten veroveren,’ zei Ypander. ‘Bij God, dat is goed’, antwoordde
Torec. ‘Stijg dan eerst af en wees vandaag nog mijn gast,’ zei Ypander, ‘ik zal u een
vrijgeleide geven en morgen zullen we de zaak uitvechten.’ Torec steeg af en ging
aan tafel zitten eten alsof hem niets was misdaan, en Miraude kon nu ook eten.
Toen vertelde Ypander de aanwezigen wat er tussen hem en Torec was
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Ende seide: ‘Gi daet gelijc den fellen
Dat gi doet sloecht met gewouden
Mine ridders, die wilden houden
Enen riddere buten den grave.
Wat ginc u der saken ave?’
Torec seide: ‘In hebbe niet mesdaen.
Dat willic margen op u doen staen.’
Ende hier met lieten si die tale
Ende gingen slapen altemale.
Des smargens sijn si op gestaen
Ende elc ginc hem wapenen saen
Ende sijn tere plaetsen comen
Ende hebben speren in hant genomen;
Ende elc ontseide anderen daer
Ende liten die orsse lopen daer naer.
Ende elc daer op anderen stac,
So dat elc sijn spere brac.
Doe gingen si metten swerden slaen
Van den scilden menech spaen.
Doe slogene Torec enen slach,
Dat hi in onmacht ter eerden lach.
Doe quam Torec te hem gegaen
Ende hivene op daer, sonder waen,
Ende gaf hem in die hant sijn swerd:
‘Dit es om dat gi waerd min weerd.
Nu vaste, weert u jegen mi.’

[Prozavertaling]
voorgevallen. ‘U gedroeg zich als een wilde, toen u mijn ridders doodsloeg die wilden
verhinderen dat die ridder daar begraven werd. Wat had u er eigenlijk mee te maken?’
En Torec antwoordde: ‘Ik heb niets misdaan. Dat zal ik u morgen bewijzen.’ Toen
spraken zij er niet meer over en gingen allemaal slapen.
De volgende morgen stonden ze op, bewapenden zich, gingen naar de plaats van
het gevecht en namen de speren in de hand. Ze uitten nogmaals hun wederzijdse
grieven, gaven de paarden de sporen en staken zo stevig op elkaar in, dat allebei de
speren braken. Toen sloegen ze met hun zwaarden menige spaander van elkaars
schild af.
Op een gegeven moment gaf Torec Ypander zo'n klap met zijn zwaard, dat deze
krachteloos op de grond viel. Torec ging naar hem toe, hielp hem overeind en gaf
hem zijn zwaard terug: ‘Dit doe ik omdat u mijn gastheer
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Ypander seide: ‘Ic sculde u vri
Ende oec quite hier ter stede
Ende u scone vrindinne mede.
Gi sijt der bester een die leeft.
Ic hebbe uwer slage gnoech beseeft.
Ic geve mi op, ic ben mat.
Ic werde u man hier ter stat
Ende wille u dinen vorwaerd mere.’
Dus werd sijn vrient Ypander, die here,
Ende geleide Torec ende sine vrindinne
Tot Kerlion met bliden sinne.
Doe keerde Ypander thus waerd
Ende Torec te sire tenten waerd.
Maer Walewein versprac Keye om das,
Dat hi hem daer ontfaren was.
Torec es in sine tente gaen,
Daer hi was harde wel ontfaen,
Want si waende alle das,
Dat hi ende Miraude verloren was.
Nu latic die tale bliven
Ende sal u van Waleweine scriven.

[Prozavertaling]
bent geweest. Maar vooruit, verdedig u nu weer tegen mij!’ ‘Ik scheld u vrij van alle
schuld,’ zei Ypander, ‘en ik laat uw schone vriendin gaan. U bent een van de beste
mensen die ik ken. Ik heb de kracht van uw slagen aan den lijve ondervonden en ik
geef me gewonnen. Ik geef me aan u over; ik ben doodop en zal voortaan uw leenman
en uw dienaar zijn.’ En zo werd Ypander Torecs vriend en hij begeleidde Torec en
zijn geliefde welgemoed naar Kardoel.
Hierna ging Ypander weer naar huis, maar Walewein voer uit tegen Keye om het
feit dat hij Torec alleen gelaten had. Torec ging zijn tent in, waar hij enthousiast
werd begroet, want iedereen had gedacht dat Miraude en hij reddeloos verloren
waren.
Nu houd ik even op met dit deel van het verhaal en zal ik over Walewein vertellen.
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Hoe artur jegen torecke jostierde ende hoe torec mirauden troude
Nu seget daventure gereet,
Dat Walewein te sinen oem geet
Ende seget dat Torec comen es.
Oec verteldi dat ongetes
Ende die valscheit mede,
Die hem Keye nu ende echt dede.
Die coninc seide: ‘Hi es soe quaet,
Hine doet nembermer goede daet.’
Nu es die coninc met Waleweine gegaen
Tote Torec, die hen telde saen
Sine aventure die hem gesciede
Jegen Ypandere ende sine liede,
Ende hoe hi Mirauden hadde genomen.
‘Hoe mochti des te hovede comen?’
Sprac Walewein. ‘En was nie man
Die hem des vermeten can.’
Doe sprac die coninc Artuer:
‘Dese joncfrouwe es u worden suer.
Nu biddic u, dat gi met mi vard.
Ic wille tramer sijn u ward
Ende Miraude, u scone lief.’
Torec seide: ‘Het es mi lief.’

[Prozavertaling]
Hoe Artur tegen Torec kampte en hoe Torec en Miraude bruiloft vierden
Nu verhaalt de geschiedenis verder hoe Walewein naar zijn oom Artur ging om te
vertellen dat Torec er was. Hij vertelde ook over de moeilijkheden die Keye Torec
steeds bezorgde en over de valse streken die hij hem leverde. ‘Wat is hij toch slecht!’
zei koning Artur. ‘Hij doet nooit eens iets goeds.’
De koning ging met Walewein naar Torec, die hun alles vertelde wat hij bij Ypander
en de zijnen had beleefd en hoe hij Miraude bij hem vandaan had gehaald. ‘Hoe heb
je dat voor elkaar gekregen?’ vroeg Walewein zich af. ‘Daarop heeft nog nooit iemand
zich kunnen beroemen.’ Hierop zei Artur: ‘Deze jonkvrouw heeft u heel wat
moeilijkheden bezorgd. Nu vraag ik u met me mee te gaan; ik wil dat u en Miraude,
uw schone geliefde, vandaag mijn gast zijn.’ ‘Heel graag,’ antwoordde Torec.

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

142

[Origineel]
Dus voren si des conincs hove,
Daer hen gedient was van love.
Diesmen drinken mochte ende eten,
Dies en was daer niet vergeten.
Naden etene gincmen slapen,
Beide heren ende knapen.
Smargens es Torec opgestaen
Ende heft sine wapine an gedaen:
Hi wilde doen Mirauden belof.
Doe wapenden daer in Arturs hof
Alle die josteren wilden iet,
Die daer vore josteerden niet.
Wat hulpet dat ict make lanc?
XXI ane haren danc
Heefter Torec af gesteken.
Doe quam Walewein den coninc spreken
Ende seide: ‘Her coninc, dits grote scade,
Dat men Torec te sere verlade.
Die ander ridders di selen riden,
Men doe haer danegerden ontwe sniden;
So mach hise lichte steken af.’
Den raet dien Walewein gaf,
Dede die coninc hemelijc doen.
Dus stac hi af alle die baroen.
Ende doen dit al was gedaen,

[Prozavertaling]
Zo gingen zij naar het hof van de koning waar zij rijkelijk onthaald werden. Er was
eten en drinken in overvloed en na het eten ging iedereen slapen.
De volgende morgen stond Torec op en trok zijn wapenrusting aan; hij wilde doen
wat hij Miraude had beloofd. En alle ridders van Arturs hof die nog niet met Torec
gevochten hadden, bewapenden zich ook. Wat heeft het voor zin, als ik er weer
uitgebreid over vertel? Tot aller ongenoegen heeft Torec er weer eenentwintig van
hun paard gestoken. Toen wendde Walewein zich tot de koning en zei: ‘Heer koning,
het zou kwalijk zijn wanneer Torec te zeer in het nauw gebracht zou worden. Laten
we bij de ridders tegen wie hij nu nog moet vechten, de zadelriemen doorsnijden;
dan kan hij ze makkelijk van hun paard afgooien.’ De koning volgde Waleweins
advies heimelijk op en Torec stak alle ridders uit het zadel.
Hierna kwamen Artur en Walewein naar hem toe en vroegen hem met
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Quam Artur te hem ende Walewein saen
Ende baden dat hi met hen sal varen
Te hove waerd al sonder sparen.
‘Gi sult mi sien daer willecome.’
‘God ne geve mi nembermer vrome,’
Sprac Torec, ‘oft ic come int hof,
In sal eer gesteken sijn of.
Ende tirsten dat oec es gesciet
Sone willics u ontsecgen niet.’
Die coninc baets Waleweine
Ende alle den gesellen inden pleine;
Daer was nieman diet wilde angaen.
Die coninc sciet doe danen saen.
Des ander dages ontboet na dat
Die coninc dat Torec quame ter stat
Daer opt plain; hi sal vinden
Die jostirens hem sal geninden.
Die coninc es daer hemelijc comen
Wel gewapent, hebbic vernomen,
Ende Torec quam oec vroech te velde
Wel gewapent ut sinen getelde.
Doe sprac Artur te Torec waerd:
‘Her Torec, oftic u velle ter vard,
Seldi met mi te hove riden
Sonder meer vechten ende striden?’

[Prozavertaling]
hen mee te gaan naar het hof. ‘Ik heet u daar van harte welkom.’ ‘Moge God mij
nooit meer goedgunstig zijn als ik naar het hof ga, voordat ik zelf uit het zadel gelicht
ben,’ was Torecs antwoord. ‘Zo gauw dat gebeurd is, zal ik het u niet langer
weigeren.’
Koning Artur vroeg Walewein en alle andere aanwezigen het tegen Torec op te
nemen, maar niemand wilde de uitdaging aannemen. Toen spoedde de koning zich
weg.
De volgende dag ontbood koning Artur Torec in het strijdperk; daar zou hij dan
iemand aantreffen die het zou wagen tegen hem te strijden. In het opperste geheim
begaf de koning zich geheel bewapend naar het strijdperk, naar ik vernomen heb, en
ook Torec kwam al vroeg in volle wapenrusting uit zijn tent. Toen zei Artur tegen
Torec: ‘Heer, als ik u overwin, zult u dan zonder verder tegensputteren met mij naar
het hof gaan?’ ‘Dat beloof
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‘Wie dat gi sijt, ic lovet wale.
Ic vare met u sonder wedertale.’
Doe kerde elc van anderen daer
Ende quamen te gadere weder daer naer.
Vresselijc elc anderen stac,
Dat elcs spere te sticken brac.
Torec was wel na gevallen.
Doe kerden si ombe beide met allen
Ende die coninc doe an Torec reet
Ende namen in sinen arm gereet
Ende seide: ‘Torec, nu weert u!
Ic sal u af setten nu.’
Ende Torec weerdem dat hi can,
Maer daer ne was geen weren an,
Die coninc settene vanden perde
Al gemackelijc saen ter aerde.
Dies so scaende hem Torec sere.
Doe so seide Artur, die here:
‘Torec, nu moetti varen met mi.
Wet wel dat ic die coninc selve si.’
Doe scaemden Torec vele te min
Ende waes blide in sinen sin
Ende sat weder doe op sijn part
Ende sprac: ‘Ic vare daer gi begart.
Ic vare Mirauden halen nu
Ende wi selen beide volgen u.’

[Prozavertaling]
ik, wie u ook bent,’ antwoordde Torec, ‘ik zal zonder tegenspreken met u meegaan.’
Hierna keerden zij zich beiden om en stormden daarna weer op elkaar af. Ze
brachten elkaar enorme steken toe, zodat hun beider speren in stukken braken. Torec
viel bijna uit het zadel. Toen keerden ze zich weer om. De koning reed op Torec af,
omklemde hem stevig en zei: ‘Torec, verdedig u. Ik zal u nu van uw paard afgooien.’
Torec verdedigde zich uit alle macht, maar er was geen beginnen aan: de koning
gooide hem zonder moeite van zijn paard op de grond. Daarover schaamde Torec
zich diep, maar koning Artur zei: ‘Torec, nu moet u met me meegaan. U moet weten
dat ik de koning zelf ben.’ Meteen schaamde Torec zich al een stuk minder, hij was
zelfs blij. Hij besteeg zijn paard opnieuw en zei: ‘Ik ga waar u wilt. Ik ga eerst
Miraude halen en dan zullen wij u volgen.’
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En was nie so conen man,
Noch so starc mede daer an,
Noch die soe wel conde riden,
Maer quam Artur bi sire siden,
Hine name in sine arme wel,
Waest in nerenste, waest in spel,
Ende leidene vor hem op sijn part
Ende vordene daer hi wilde ter vart.
Waleweine ende oec Lancelote,
Perchevale ende al die genote
Die waren vander meester namen,
Die heeft hi alle geproeft tsamen,
Maer har ne geen const onstaen,
Hine leidene op sijn paert saen.
Ende om dese sake, om dese dinc,
Sone liten si geen tijt den coninc
No josteren noch torniren,
Om dat hise alle soude falgiren
Ende den prijs soude hebben allene
Ende harre alre dade oec clene
Souden scinen, wet vor waer,
Jegen die siene oppenbaer.
Ende hierom baden si den coninc,
Dat hi af stoede derre dinc
Ende liet hen bejagen prijs ende lof
Ende hi soude here sijn daer of;

[Prozavertaling]
Een man kon nog zo dapper zijn, of zo sterk, of zo bedreven in de paardrijkunst, als
koning Artur naast hem kwam rijden, pakte hij hem stevig beet, zette hem voor zich
op zijn paard en nam hem mee waarheen hij maar wilde (of het nu ernst was of voor
de grap). Walewein, Lancelot, Percheval en al die andere grote namen, allemaal had
Artur hen wel eens op de proef gesteld, maar geen van hen had het van hem kunnen
winnen: Artur voerde hen allemaal weg op zijn paard. Hierom lieten ze de koning
nooit deelnemen aan tweekampen of aan toernooien, omdat hij hen toch allemaal
zou overwinnen; hij zou altijd de zege behalen en vergeleken bij zijn grote daden,
zouden die van de anderen maar weinig voorstellen. Hierom ook hadden ze de koning
gevraagd niet meer te vechten, maar hen de overwinningen in de wacht te laten
slepen, waarvoor hij dan vervolgens de eer zou krijgen. Maar als er ooit een wreedaard
in Arturs rijk om tegenstand zou vragen, en als het Artur
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Nochtan sone was nie gygant
Die camp eischte ints conincs lant,
Op dat Arture selvet ginc an,
Hine wildene selve vechten dan.
Noch om lief, no om verdriet
En constmen hem dies verbidden niet,
Hine moeste selve den genen bestriden.
Oec voer hi allene onder tiden,
Dats sijn volc niene wiste
Ende brachte dan thoeft vanden twiste
Sinen lieden te littekine.
Hier omme ontsagene alle de sine.
Nochtan was hi die gemaetste man
Die ter werelt nie lijf gewan,
Entie godertierste mede.
Nu willic keren weder ter stede
Ende die aventure weder anegaen
Daer ict liet hier vore staen.
Torec es tsire tenten comen
Ende heeft Mirauden daer genomen
Ende sijn te hove waerd gegaen,
Daer si waren wel ontfaen.
Miraude brachte den cyrkel opt hoeft,
Daer menech om pijnde, des geloeft.
Daer was te hove groet spel.
En leeft nieman, dat wetic wel,

[Prozavertaling]
zelf aanging, dan wilde hij die zelf bestrijden. Noch met mooie woorden, noch met
tranen was hij daarvan af te brengen: hij moest en zou zelf tegen de uitdager vechten.
Ook ging hij er af en toe alleen op uit, zonder dat iemand ervan af wist, om
onruststokers op te brengen, als demonstratie van zijn macht. Hierom hadden zijn
onderdanen diep ontzag voor hem. En toch was hij ook de zachtzinnigste en
edelmoedigste mens die ooit geleefd had.
Maar nu wil ik weer terugkeren naar mijn verhaal en verdergaan waar ik gebleven
was.
Torec ging naar zijn tent om Miraude te halen en samen gingen zij naar Arturs
hof, waar zij vriendelijk werden ontvangen. Op haar hoofd droeg Miraude de diadeem
waarom menigeen zich al beijverd had. Er werd een feest aangericht aan het hof, zo
groot als nog niemand van zijn leven gezien
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Die des gelijcs hadde gesien.
Ende eer die brullocht mochte gescien,
So sinde Torec II ridders saen
Ende deet sinen vader verstaen
Ende sire moder, dat secgic u,
Dat hi den cyrkel gewonnen nu
Heeft, ende die joncfrouwe mede
Te wive nemen sal gerede.
‘Ende dat ic heme ende mire vrowe
Bidde op gerechte trouwe,
Dat si comen te Arturs hove,
Daer ic die scone sal nemen van love.’
Die boden sijn en wech gevaren
Ende quamen tot Ydors hove twaren
Ende vertelden hem die sake na das,
Dies Ydor harde blide was
Ende Trisouse mede alsoe.
Die coninc gereidem saen daertoe
Ende reet met vele ridders van love
Tote des conincs Arturs hove,
Daer hi ontfaen was herde wel.
Nu werd irst bliscap ende spel,
Doen die vader vant sijn kint
Ende die moder, dat si mint,
Ende Mirauden, die scone smale,
Metten hoeftbande versiert wale.

[Prozavertaling]
had. Voordat de bruiloft werd gevierd, stuurde Torec twee ridders naar zijn vader en
moeder met de boodschap dat hij de diadeem veroverd had en binnenkort zou trouwen
met de draagster ervan. ‘En vraag mijn vader en mijn moeder naar Arturs hof te
komen, waar ik met deze achtenswaardige vrouw zal trouwen.’ De boden zijn
vertrokken en kwamen aan Ydors hof, waar zij hem Torecs boodschap overbrachten.
Ydor en ook Tristoise waren zeer verheugd. De koning maakte zich gereed voor de
reis en trok met veel excellente ridders naar het hof van koning Artur, waar hij heel
gastvrij ontvangen werd.
Dat was een vreugdevol moment, toen de vader zijn kind weer vond en de moeder
haar beminde zoon terugzag en ook de schone Miraude, getooid met de diadeem!
Zo gauw Tristoise haar zag, lachte zij schaterend; daarmee
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Tirst dat desen Tristouse sach,
Gaf si enen groten scach.
Dus heeft si III waerf gelachen tsamen.
Des wonderde hen diet vernamen.
Ydor bracht daer groten scat
Ende wie dats wilde hebben te bat,
Men gaefs hem, wet vor waer.
Ende des anderdages daer naer
Troude Torec sine vrindinne.
Hine leeft niet, die u gave te kinne
Die bliscap die daer gedreven was!
VIII dage al uut, sijt seker das,
Hilt men feeste ende at ende dranc.
Vedelen, harpen, dansen, sanc,
Dies was gnoech talre tijt.
Met gichten maectmen daer delijt,
Want wie dat gichten daer begerd,
Daer ne was jegen niet gespaert.
Doe die feeste leden was,
Nam Ydor orlof saen na das
Ende wilde te sinen lande varen.
Torec nam oec orlof, twaren,
Ende wilde met varen in sijn lant,
Dat hi ane Mirauden vant.
Sijn vader bat hem sere daer naren
Dat hi met hem ware gevaren,

[Prozavertaling]
had zij nu in totaal drie keer gelachen. Iedereen die dit hoorde, verbaasde zich erover.
Ydor had veel geld en kostbaarheden meegenomen en een ieder kon krijgen wat hij
maar hebben wilde.
De volgende dag trouwde Torec met zijn geliefde. Hij die de vreugde kan
beschrijven die er toen heerste aan het hof, moet nog geboren worden! Acht dagen
lang vierden ze feest, ze aten en dronken, er was muziek van violen en harpen en er
werd volop gedanst en gezongen. Men had daar veel plezier met het geven van
geschenken, want wie ervan hield iets weg te geven, werd zelf ook niet vergeten.
Toen het feest voorbij was, nam Ydor afscheid om weer naar zijn land terug te
keren. Ook Torec nam afscheid, want hij wilde naar het land dat door zijn huwelijk
het zijne was geworden. Zijn vader vroeg hem dringend
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Maer Torec seide: ‘En belget u niet,
Ic moet eer varen, wats gesciet,
Int lant dat ic behuwede nu;
Ende daer salic comen tot u.’
Mettesen worden si daer sceden.
Di trane ontbraken daer hen beden.
Dan docht mi geen wonder wesen,
Want elc sach anderen nie na desen.
Torec es comen in sijn lant.
Sine liede sworen hem te hant
Alle te dienne embermere.
Hi was ontsien daer herde sere
Van allen sinen ombesaten,
Dine ontsagen utermaten.
Daer na quam hem ene boetscap sware,
Dat sijn vader doet ware
Ende sijn moder oec mede.
‘Ende in u lant es groet onvrede,
Want vremt volc, sonder waen,
Hebben u lant onder gedaen.’
Doen dreef Torec rouwe groet
Om harre beider doet.
Doe sinde Torec ter selver ure
Ane den coninc Arture
Dat hi hem hulpe nu.
Hi sinde daer Waleweine, secgie u,

[Prozavertaling]
met hem mee te gaan, maar Torec zei: ‘Wees niet boos op me, maar wat er ook
gebeurt, ik moet nu eerst naar het land dat ik door mijn huwelijk heb verkregen;
daarna kom ik naar u toe.’ Met deze woorden scheidden zich hun wegen. Ze braken
beiden in tranen uit en dat lijkt me geen wonder, want ze zouden elkaar nooit weer
terugzien.
Torec kwam in zijn land en zijn onderdanen zwoeren hem direct eeuwige trouw.
Zijn volk had groot ontzag voor hem. Toen bereikte hem de droevige tijding dat zijn
vader en ook zijn moeder gestorven waren. ‘... En er heerst grote verdeeldheid in het
rijk van uw vader, want een vreemd volk heeft het land veroverd.’ Torec was heel
verdrietig over de dood van zijn ouders en stuurde onmiddellijk een boodschap naar
koning Artur met de vraag om hulp.
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Met M ridders starc ende snel
Ende Torec hadder CCC wel.
Ende hier met voren si harde scire
Ten lande waerd van Base rivire.
Oec ontboet Torec al die man
Die hi in eewige verwan
Ende hem manscap hadden gedaen,
Dat si hem quamen te hulpen saen.
Dus quam Torec in sijn lant.
Daer was menech dine te hant
Over haer here hebben ontfaen.
Ende alle die gene, sonder waen,
Die op hem nine achten,
Die verwan hi alle met crachten.
Met gewelt wan hire vele;
Die hinc hi alle bider kele.
Ende doe gesuvert was sijn rike,
Nam Walewein orlof hoeschelike,
Hi entie sine, met groter ere.
Ende Torec bleef geweldech here,
Want hi wel hevet gerecht
Over hen die daden onrecht.
Doe dedi sijn wijf ontbiden,
Die daer quam met vele lieden.
Met groter ere was si ontfaen
Van alden volke, sonder waen.

[Prozavertaling]
Artur stuurde er Walewein met wel duizend sterke, snelle ridders op uit en Torec
had er driehonderd. Met hen trokken zij ijlings naar het land van Torecs vader.
Bovendien had Torec iedereen die hij in de loop der tijd had overwonnen en die hem
trouw had gezworen, ontboden om hem te hulp te komen, en zo kwam hij aan in zijn
rijk.
Velen erkenden hem onmiddellijk als hun heer en degenen die zich niets van hem
aantrokken, liet hij oppakken en ophangen. Toen het rijk gezuiverd was van vijandige
elementen, nam Walewein met zijn mannen hoofs afscheid. Torec werd een machtige
koning, want hij had rechtvaardig geoordeeld over hen die onrecht hadden gedaan.
Hij liet zijn vrouw met een groot gevolg naar het land van zijn vader komen en
zij werd daar door het gehele volk eervol ontvangen. Torec werd
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[Origineel]
Torec bleef coninc ende si coninginne.
Dus es vergaen harre beider minne.
Die coninc Torec proefde hem wale,
Van sire doget ginc verre tale.

[Prozavertaling]
koning en zij koningin; zo verging het hun beider liefde. Koning Torec werd een
uitstekend vorst en de mare van zijn deugd ging alom.
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Hectors afscheid van Andromache, zoals het werd afgebeeld in een Franstalig handschrift.
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Historie van Troyen
In de ban van voorspellingen
Met de ruim 40.000 versregels van de Historie van Troyen schreef Jacob van Maerlant
zijn op één na omvangrijkste werk. Alleen de Spiegel historiael (90.000 verzen) is
nog langer. Volgens zijn eigen getuigenis in de Spiegel historiael (‘wi maecten te
Merlant’) is het werk ontstaan in de periode waarin de dichter op Voorne verbleef.
Het zal rond 1263 het daglicht hebben gezien, ná de Torec en vóór het verschijnen
van de Heimelijkheid der heimelijkheden. Over een eventuele opdrachtgever is niets
bekend. Wel maakt de dichter in de proloog gewag van vorig werk van zijn hand en
daarmee levert hij ons belangrijke informatie over de chronologische volgorde van
zijn werken, en over zijn werktempo. Naast Alexanders geesten, de Historie van den
Grale en de Torec spreekt Maerlant in de epiloog nog van een Sompniarys en een
‘cortten’ Lapydarys. Het betreft hier verloren gegane werken over respectievelijk
dromen en edelstenen. De dichter heeft op Voorne bepaald niet stil gezeten, maar
volgens dit getuigenis in een periode van ongeveer vijf jaar 70.000 versregels
gesmeed, de verloren gegane werken niet meegerekend.
De rond 1160 ontstane Oudfranse Roman de Troie van Benoît de Sainte-Maure
vormde de hoofdbron voor Maerlants bewerking van het verhaal van de Trojaanse
oorlog. Deze Benoît gebruikte op zijn beurt weer werken van de Trojaan Dares
Phrygius en de Griek Dictys Cretensis, in Benoîts tijd beschouwd als ooggetuigen
van de strijd, en daarom als betrouwbare bronnen. Wanneer Jacob van Maerlant aan
het begin van het eerste fragment vertelt over de kinderen van Hector, beroept hij
zich via zijn Oudfranse bron op een van deze beide, zoals onderzoek veel later heeft
aangetoond, pseudo-ooggetuigen.
De uiteindelijke aanleiding tot de Trojaanse oorlog, de volgens de overlevering
tien jaar durende strijd tussen de Grieken en de Trojanen, was de schaking van Helena,
vrouw van de Spartaanse koning Menelaus, door de Trojaan Paris. Als wraakoefening
belegeren de Grieken daarop negen jaar lang de Kleinaziatische stad Troje en slagen
er in het tiende jaar in de stad
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met behulp van een list in te nemen. Ze laten een groot houten paard voor de
stadsmuren achter, waarin de Griek Odysseus zich met een aantal soldaten heeft
verstopt, en doen vervolgens alsof ze de aftocht blazen. Dit bouwwerk wordt door
de Trojanen als overwinningstrofee de stad binnengesleept; 's nachts komen Odysseus
en zijn mannen te voorschijn, openen de stadspoort voor het buiten de muren
wachtende Griekse leger en Troje wordt geplunderd en met de grond gelijk gemaakt.
Naast vele anderen komt hierbij Trojes laatste koning, Priamus, om het leven, vader
van vijftig zonen en vijftig dochters, onder wie Hector, Paris, Troilus, Cassandra en
Polyxena. Maar voor het zover is, vinden er in de tien jaren dat de oorlog duurt,
verschillende veldslagen plaats tussen de Trojanen en de Grieken. Nu eens zijn de
Trojanen hierbij aan de winnende hand, dan weer behalen de Grieken de zege.
Aan het begin van het eerste hierna volgende fragment is Jacob van Maerlants
Historie van Troyen gevorderd tot aan het begin van de tiende veldslag. Het fragment
zet dreigend in: Cassandra heeft een ramp voorspeld, die zich nu spoedig zal
voltrekken. Waarop zij doelde, wordt duidelijk wanneer we horen van de droom die
Andromache, Hectors vrouw, die nacht gehad heeft: wanneer Hector zich vandaag
buiten de stad zal begeven om zich in de strijd te mengen, zal hij niet levend
terugkeren. Wat volgt is een dramatische beschrijving van de pogingen van
Andromache om haar echtgenoot binnen de stadsmuren te houden. Iedereen in het
paleis wordt daarbij te hulp geroepen, maar zelfs een beroep op Hectors vaderlijke
gevoelens mag niet baten. Uiteindelijk slaagt alleen koning Priamus, zij het met
gemengde gevoelens, erin zijn zoon tegen te houden, maar het blijkt slechts een
kwestie van uitstel te zijn en niet van afstel. Op een zeker moment bereikt Hector
het bericht dat de Trojanen die nog niet door de Grieken gedood zijn, massaal de
stad in vluchten. Dan kan niets ter wereld hem meer tegenhouden. Maar ook voor
Achilles, Hectors grote tegenstander, is de maat vol, wanneer hij hoort dat Hector
een van zijn beste vrienden heeft gedood.
In moderne, twintigste-eeuwse ogen lijkt de gehele scène met de jammerende
vrouwen en de vastbesloten, haast halsstarrig doordrammende Hector bijna
melodramatisch. In de ogen van Jacob van Maerlant daarentegen ging zich werkelijk
weldra een ramp voltrekken. Voor de middeleeuwse dichter was Hector de grootst
denkbare held. Hij was een Trojaan en de Trojanen zouden immers een grote rol
spelen bij de stichting van Rome, voor Maerlant een van de grootste historische
gebeurtenissen aller tijden. Vanuit deze optiek moest Hector wel afgeschilderd worden
als een held die niet luistert naar vrouwenpraat en die zó blaakt van dapperheid dat
het op hedendaagse lezers bijna negatief overkomt.
Hectors tegenstander, de Griek Achilles, is weliswaar ook een held - het
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zou niet best zijn wanneer Hector gedood zou worden door een slappeling -, maar
de manier waarop door Achilles' handen de voorspelde ramp voltrokken wordt,
getuigt wel van een verregaande verraderlijkheid. Jacob van Maerlant verwoordt het
heel duidelijk in de laatste tientallen versregels van het eerste fragment, door hem
toegevoegd ten opzichte van zijn bron. Hij verandert daarbij zelfs van aanspreekvorm,
wanneer hij zich tot de beide tegenstanders - de een dood, de ander nog in leven richt: ‘Ghy, her Hector, bloeme van ertrike’ en ‘Du, her Achilles, boese deghen
[slechte ridder, schurk]’. Hier gaat alle aandacht niet, zoals gebruikelijk, naar de
winnaar Achilles, maar naar de verliezer Hector, wiens tragische dood zo sterk
mogelijk wordt aangezet.
Zij die het verhaal van Hectors dood kennen uit Homerus' Ilias, zullen zien dat
Maerlants versie sterk afwijkt van het verhaal bij Homerus. Dat blijkt onder andere
bij vergelijking van de afscheidsscène. Het afscheid van Andromache en Hector is
bij Homerus teder en weemoedig. In de Ilias negeert Hector zijn kind niet, zoals bij
Maerlant. Het kind huilt daar geschrokken bij het zien van de helmbos van zijn vader,
waarop Hector zijn helm afzet en zijn kind in de armen neemt. Ook de tekening van
de personen van Hector en Achilles verschillen nogal in het Grieks en in het
Middelnederlands. Bij Homerus slaat Hector op de vlucht, achternagezeten door
Achilles, bij Maerlant is Achilles de schurk.
Het relaas van de belevenissen van Aeneas en de zijnen, waarvan het tweede
fragment een gedeelte vormt, heeft de Middelnederlandse dichter bewerkt op basis
van een tekst die hij al in zijn schooltijd moet hebben leren kennen, de Aeneis van
de Romeinse dichter Vergilius (70-19 v. Chr.). Met deze bewerking leverde Jacob
van Maerlant de alleroudste Nederlandse Vergilius-vertaling.
Andromaches droom, waaromheen het gehele eerste fragment draaide, is
uiteindelijk geen bedrog gebleken en ook in het tweede fragment spelen
voorspellingen een belangrijke rol. De Trojaan Aeneas is erin geslaagd met zijn
blinde vader Anchises en een aantal metgezellen uit Troje te ontkomen. Hem is door
de goden voorspeld dat hij de stichter van Rome en daarmee de stamvader van de
Romeinen zal worden. Op hun omzwervingen om Italië te bereiken belanden de
Trojanen op een eiland, waar de harpij Celaeno hun nog heel wat ontberingen in het
vooruitzicht stelt, voordat hun doel bereikt zal zijn. Later treffen we Andromache
weer, gevlucht uit het brandende Troje, opnieuw getrouwd en, op de plaats waar een
nieuw Troje gesticht is, in tranen de sterfdag van haar overleden echtgenoot
herdenkend. Juist op dat moment arriveren Aeneas en zijn metgezellen. Er volgt een
gelukkige hereniging van oude bekenden, maar Aeneas' einddoel is nog niet bereikt,
zodat de reis na enige tijd voortgezet wordt. Helenus, eveneens een zoon
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van koning Priamus van Troje, geeft aanwijzingen voor de te zeilen route en vertelt
de mannen welke kusten zij maar beter kunnen mijden. Wat Helenus noch Celeano
met hun vooruitziende blik hebben weten te voorspellen, blijkt uiteindelijk Aeneas'
grootste verdriet te worden: zijn oude vader, door hem gered uit het brandende Troje,
zal het zo vurig begeerde einddoel niet meer bereiken.
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Historie van Troyen, 1e fragment, vs. 5640-6583
[Origineel]
Nu hoert hoet quam te desen
Ende hoe die wych daerna verghinc;
Nemmermeer en hoerdy dinc,
Soe droeflec, onder een ende ander.
Dat voersproken heeft Cassander
Moet ghescien in cortter tyt.
Men hielt den vrede sonder nyt.
De dertich daghe leden; bynnen desen
Die ridders die syn alle ghenesen;
Menech man hevet grote joye,
Dat hy ten vreselicken tornoye
Des anders daghes wesen sal,
Daer ghesciede dat ongheval.
Ter quader tyt was hy bestaen
Ende gheëndt ende oec voldaen.
Andromata hiet her Hectors wyf,
Die scoenste een die hadde lyf,
Soe edel was sy ende welgheboren,
Van hovescheiden veel te voren,
Haren man ghetrouwe ende dat was recht.
Sy hadde vore 't grote ghevecht
Twee scoen kyndre by her Hectore:
Landoniaca ic deen noemen hore,

[Prozavertaling]
Luister dan nu hoe dat zo kwam en hoe de strijd verder verliep. Nooit zult u zulke
treurige verhalen hebben gehoord. Wat Cassandra voorspeld heeft, zal nu spoedig
gebeuren.
Men nam het bestand zonder vijandelijkheden in acht. De dertig dagen verstreken;
in die tijd herstelden alle ridders van hun verwondingen en menigeen verheugde zich
erop de volgende dag de vreselijke strijd, waarin zich de ramp zou voltrekken, weer
te hervatten. De oorlog was op een slecht ogenblik begonnen en zou op een even
slecht moment eindigen.
Hectors vrouw heette Andromache en zij was een van de mooiste vrouwen op
aarde, zo edel was zij en van hoge geboorte, zeer hoofs en trouw aan haar man, zoals
dat behoort. Al voor de grote strijd had zij bij haar man twee knappe kinderen: ik
heb gehoord dat de een Landomante heette; dit
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[Origineel]
Te dien tyde waest out vyf jaer.
Darys segt averwaer
Dat edelyc was ghemaect,
Blont ende wit ende welgheraect,
Ende van andren kyndren bloeme.
Nu hoert hoe ic dat ander noeme,
Alsoe ict in boecken vant,
Astionaca waest becant,
Het en was maer twee jaer out,
Doen hem die wyle wert onhout.
Hoert wat daer doen was gewracht,
Recht op den selven nacht
Doen die vrede inde nam.
Dleet dat der vrouwen te voren quam,
Mochte haer des synnes doen verwerren;
Die gode toendent haer van verren,
Beide by tekene ende by droeme,
Dies nam sy herde goede goeme
Om hare scade, om haren rouwe.
Des nachts ghedoechde die vrouwe
Pyne, jammer ende verdriet.
Want dies en twyfelde haer niet:
Vaert her Hector uyt ter battailien,
Hy blyft doot al sonder failien;
Ende hy die plaetse niet en rumet,
Eer hy doot van den orsse tumet.

[Prozavertaling]
kind was op dat moment vijf jaar oud. Dares vertelt naar waarheid dat het kind een
edel voorkomen had, het was blond, blank van huid en heel knap, en het overtrof
alle andere kinderen in schoonheid.
Hoor nu hoe ik het tweede kind noem: ik vond in mijn boeken dat het Astyanax
heette en het was nog maar twee jaar, toen het lot hem vijandig gezind werd.
Luister wat er voorviel, precies in de nacht waarin er een eind kwam aan de
wapenstilstand. De ellende die aan Andromache geopenbaard werd, zou haar heel
ongerust maken; de goden openbaarden het haar, zowel door voortekenen als door
dromen, en zo nam zij haar leed en verdriet in ogenschouw. Die nacht had zij veel
verdriet te lijden. Want zij twijfelde er niet aan: als Hector in het strijdperk zou treden,
zou hij zonder mankeren gedood
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[Origineel]
Andromaca was seker das,
Want hare te voren comen was,
Dies was sy uyttermaten seer
Bedroevet in't hert om haren heer.
Ende dat en dochte my gheen wonder,
Want sy seit hem al besonder:
‘Here,’ sprac sy, ‘hoert herwaert:
Van ere dinc ben ic vervaert
Soe sere, daer ic ligghe by u,
Dat my te moede es al nu,
Alsof myn lyf soude vergaen.
De hoechste gode deden my verstaen
Dinc daer ic om ben onblyde,
Dats dat ghy niet en vaert ten stryde.
Syt seker dies ende ongheoent;
Die gode hebbent mi vertoent:
Eest dat ghi heden comt dare,
Men bringt u doot op ene bare.
Der gode raet en wille dat niet,
Dat die dinc aldus gheschiet
Ende ghi aldus verliest u leven,
Selc teken hebben si mi ghegheven:
Eest dat ghi ute ten wighe rydt,
Dat ghi blivet doot in den stryt.
Na dien dat ic u segghe hier af,
En vaert niet sonder minen orlof

[Prozavertaling]
worden; hij zou het slagveld niet verlaten, eer hij dood van zijn paard was gevallen.
Andromache was hier zeker van, omdat het haar was geopenbaard en daarom was
zij in haar hart vreselijk bedroefd om haar man. Ik verbaas me er dan ook helemaal
niet over dat ze het hem vertelde: ‘Heer,’ zei ze, ‘luister naar mij, voor één ding ben
ik zo vreselijk bang, nu ik hier naast u lig, dat het wel lijkt of ik zal sterven. De
opperste goden hebben mij iets laten weten waarover ik bedroefd ben: u moet niet
ten strijde trekken. Wees er zeker van; de goden hebben het mij geopenbaard: wanneer
u zich vandaag in de strijd zult begeven, zal men u dood, op een lijkbaar,
terugbrengen. Het is de wens van de goden dat u niet op zo'n manier om het leven
zult komen, dat teken hebben zij mij gegeven: als u ten strijde trekt, zult u sterven.
Zoals ik u zeg:
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[Origineel]
Ende laet u hieraf bevroeden:
Voer alle dinc seldi u hoeden
Te doene, gheloefdi mi
Dat jeghen der gode wille si.’
Her Hector wert erre op hare,
Want hare woerdt heeft hi onmare
Ende dat si bringhet voert.
Heetelike hi haer antwoert:
‘Numeer soe wetic oec dat
Ende ghevroet soe lanc soe bat,
Dat ghi clene no groet en vroet.
Grote stoutheit eest dat ghi doet,
Mi te radene dese sake.
Waerdi van droeme t'onghemake,
Tellet mi al sonderlinghe.
Droeme dat syn bedroghen dinghe,
Daer en houdic mi niet an.
Alsoe langhe als ic mach ende can,
Willic mi t'allen tiden weren
Jeghen die ghene die mi willen deren
Ende doot hebben myn gheslachte,
Daer toe belegghen my met crachte.
Waert dat alsoe gheschiede,
Dat quame onder die felle liede,
Ocht onder die heren van der stede,
Dier ons wel hondert dusent syn mede,

[Prozavertaling]
ga toch niet weg zonder mijn toestemming en volg deze wijze raad: geloof me, vóór
alles moet u ervoor waken iets te doen dat tegen de wil der goden is.’
Hector werd kwaad op Andromache, want hij minachtte haar woorden en wat zij
vertelde. Driftig antwoordde hij haar: ‘Nu weet ik wat ik steeds meer begon te
vermoeden, dat u totaal geen verstand hebt. Het getuigt van een enorme brutaliteit
dat u mij dit aanraadt. Als u bang bent door een droom, zeg het me dan vooral.
Dromen zijn bedrog, ik geloof er niet in. Zolang het me vergund is en ik het kan, zal
ik mij steeds verdedigen tegen degenen die mij kwaad willen doen, die mijn familie
willen doden en mijn stad met geweld willen belegeren. Stel je voor dat de vijand
of mijn eigen mensen - wel honderdduizend in getal - te weten zouden komen dat ik
bang zou zijn om een droom die u, vrouw, gehad hebt, dan zou ik nog liever dood
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[Origineel]
Dat ic ware aldus versaeght
Omme enen droem, vrouwe, dien ghi saeght,
Beter waric doot te waren,
Dan ic niet uyt en dorste varen.
Nemmermeer en moghet God ghehingen,
Dat ic vervaert sy van dien dinghen.
En sprekes my niet, dats dat ic mene:
In doets doer u groet no clene!’
Andromaca weende ende versuchte
Om die sake die sy vruchte.
Dat rode blie, dat haer stont wale,
Wert swert, bleec ende vale.
Welna wert sy uytten sinne.
Den coninc maecten sy des in inne,
Dat hy her Hector bynnen houde,
Ocht hy hem levende hebben woude,
Ende hy boven alle dinc neme ware,
Dat hy ten stryde niet en vare.
Priam was hovesch ende goedertieren;
Hieraf wert hy in vare sciere.
Hy troeste hem niemens dan Hectors,
Dats altemale syn surcoers.
Blyvet hy, dat weet hy te voren,
Sy nemens scade ende toren.
Dus en der hy hem niet ontbieden,
Te varen uyt met andren lieden.

[Prozavertaling]
zijn dan niet uit durven rijden. Laat God het niet toestaan dat ik hiervoor bang zou
zijn! Spreek me er niet over, ik meen het; ik zal het omwille van u absoluut niet
laten.’
Andromache huilde en slaakte diepe zuchten om dat wat zij vreesde. Haar blozende
gelaat, dat haar zo sierde, werd beurtelings donkerrood, bleek en grauw en zij raakte
bijna buiten zinnen. Zij liet koning Priamus weten dat hij Hector in de stad moest
houden, wanneer hij tenminste wilde dat die in leven zou blijven, en dat hij er boven
alles voor moest zorgen dat Hector zich niet in de strijd zou begeven.
Priamus was hoofs en zachtmoedig; hij werd bevreesd om dit alles. Zijn hoop was
alleen op Hector gevestigd, die was zijn hele steun en toeverlaat. Wanneer Hector
zou blijven in de strijd, zouden de Trojanen daar nadeel van ondervinden. Daarom
durfde Priamus Hector niet te gebieden met de
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[Origineel]
Hy kynt de vrouwe van sulcken rade
Dat men best haren wille dade,
Want syt hem brachte doer doghet ane.
Parys nam syne compane,
Ende Troylus ende Eneas,
Coninc Mennoen ende Pollidamas,
Ende van Lancolie Eufenus,
Coninc Serpedoen ende Glaucus,
Cupesus die groete ende die starcke
- Jagheus heeten syne marcke Ende Remus ende Aschulus,
Epistrophus ende Adrasius,
Coninc Efeus Forcaus,
Die here was vanden Philistine,
Hadde daer oec alle die syne.
Philemeus die scoene, die vroede
Ende andre vele coninghe goede,
Hevet Parys al ghescaert,
Wel beset ende bewaert.
Die scaren waren lanc gherect
Ende die orsse wel verdect;
Die banieren wel beset,
Die speren staerc, d'yser wel ghewet;
Van wapenen waren sy wel bewaert
Ende van hertten onvervaert.
Doe gheboet die coninc Prian,

[Prozavertaling]
anderen mee te gaan. Hij wist wel dat Andromache verstandig was en dat men het
beste kon doen wat zij wilde, omdat zij hem alles uit edele beweegredenen gevraagd
had.
Paris verzamelde zijn makkers; Troilus en Aeneas, koning Mennoen en Polydamas,
Eufemius van Lauconie, koning Sarpedoen en Glaucus, de grote sterke Cupesus zijn land heette Jagheus -, Remus en Ascanius, Epistrophus en Drasius, koning Efeus
en Forsius, die heer was over de Filistijnen, zij allen waren daar ook met heel hun
leger. De knappe en wijze Philomenus en nog veel andere vooraanstaande vorsten
heeft Paris bijeengebracht, goed toegerust en bewapend.
De legerscharen vormden een lange rij en de paarden waren goed beschermd; de
banieren waren goed vastgemaakt, de speren sterk en de punten scherp geslepen; de
mannen waren uitstekend bewapend en onverschrok-
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[Origineel]
Want hy was een welgheraect man,
Dat die heren ten selven tyden
Degenlicke uyt souden ryden,
Want die Griecken mochtens hem beroemen,
Dat sy ten lytsen waren comen.
Tyerst dat her Hector wist, die milde,
Dat syn vader niet en wilde
Dat hy voere ten tornoye,
Hy was in sulcken vernoye
Dat hy die vrouwe Andromaca
Gheblauwen hadde herde na.
Hy swert, sy hadde syn hulde verloren,
Dat syt hem brachte te voren.
Sere dreyghedyse uyttermaten
Ende swert dat hyse altoes sal haten.
Hets wonder, dat hyse niet en sclaet!
Syne wapen eyste hy, daer hy staet,
Die waren gheborghen aver syde.
Dies eyschens was die vrouwe onblyde.
Sy gaeft hem ende hy deedse ane.
Andromaca na mynen wane
Was in onmacht ter selver stede,
Als hy die wapene aen dede.
Sy maecte groet hantghesclach,
Want sy ontsach den wreeden dach.
Sere bat sy hem dat hy blyve

[Prozavertaling]
ken. Koning Priamus, die een voortreffelijk vorst was, gaf het bevel dat de mannen
dapper ten strijde zouden trekken, omdat de Grieken erover opschepten dat ze al tot
aan hun verschansingen waren gekomen.
Zo gauw de goede Hector vernam dat zijn vader niet wilde dat hij deel zou nemen
aan het gevecht, was hij zo woedend dat hij vrouwe Andromache bijna geslagen had.
Hij bezwoer haar dat ze zijn genegenheid had verspeeld met wat ze zijn vader verteld
had. Hij bedreigde haar ernstig en bezwoer dat hij haar voor de rest van zijn leven
zou haten. Het is verwonderlijk dat hij haar niet sloeg! Hij eiste onmiddellijk zijn
wapenrusting, die apart was gehouden. Andromache was diep bedroefd om die vraag,
maar toch gaf zij hem zijn wapenrusting en hij trok die aan. Ik geloof dat ze in
onmacht is gevallen, op het moment dat Hector zijn wapenrusting aantrok. Zij
jammerde en weeklaagde vreselijk, want zij vreesde deze rampzalige dag.
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[Origineel]
Ende hy hem selven niet en ontlyve.
Dicke bat sy hem op ghenade.
Als sy siet dat hys niet en dade
Noch doer roepen, noch doer bede,
Noch doer ghene sake mede,
Dat hy niet laten en woude die vaert,
Omdat sy weent ende mesbaert,
Al sout haer al de werlt vromen,
Sy deed alle die vrouwen comen,
Ecuba ende syn suster mede,
Die alle drie weenden gherede.
Alle drie hebben sy hem besworen,
Dat hy hare bede wilde horen
Ende hy bynnen soude blyven.
Hets al om niet dat sy bedryven:
Hy en acht screyens noch spel.
‘Sone,’ sprac die moeder, ‘wet dit wel,
Dat ghy my verget algader
Ende den coninc uwen vader.
Wy maken groet onghedout,
Want wy syn u van hertten hout.
Ay, hoe wildy ons dus begheven?
Hoe selen wy sonder u moghen leven?
Wat dode souden wy dan becoren,
Ochte wy u aldus verloren?

[Prozavertaling]
Dringend vroeg zij Hector toch bij haar te blijven, opdat hij zichzelf niet de dood in
zou jagen. Ze smeekte hem meermaals om genade. Toen zij merkte dat hij geen
gehoor gaf aan haar geschreeuw en aan haar smeekbeden of aan wat dan ook, dat hij
niet van plan was daar te blijven, omdat zij huilde en misbaar maakte, zelfs al zou
de hele wereld daarbij gebaat zijn, liet Andromache alle vrouwen, onder wie Hectors
moeder Hecuba en zijn zusters, komen, die alledrie in tranen waren. De drie vrouwen
bezwoeren Hector toch naar hun smeekbeden te luisteren en in de stad te blijven.
Maar het was alles tevergeefs: hij sloeg geen acht op hun gehuil of op alles wat zij
deden. ‘Ach zoon,’ zo sprak de moeder, ‘bedenk toch dat u geen rekening houdt met
mij en met uw vader, de koning. Wij zijn zo wanhopig, want wij houden van u. Ach,
hoe kunt u ons zo in de steek laten? Hoe kunnen wij nog leven zonder u? Wat voor
dood zullen wij sterven, wanneer wij u verliezen? Er is hier geen vrouw die het zou
kunnen verdragen, zonder dat haar hart zou
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Hier en es vrouwe die mocht ghedueren,
Haer en soude haer hertte scueren;
Ay, lieve kynt, nu doet een blyf
Ende mercket doch op dese wyf!’
Sy screyen alle groet ende clene.
Pollexima ende vrouwe Helene
Woudene by den clede houden,
En diedde niet al dat sy scouden;
Wat sy baden, alle die vrouwen,
Dat was om niet, by mynre trouwen.
Hy en wiste van moede wat doen mere.
Andromaca die dreyghdy sere.
Als sy siet dat niet en diet,
Slaet sy haer handen ende maect verdriet,
Groet gheween ende groet mesbaer.
Sy toech haer scone ghelu haer,
Alsof sy ware des sinnes ane.
Metterhaest so liep sy dane.
In ene camere ghinc Andromaca
Om haren sone Astionaca.
Dien maecte sy met tranen warm.
Sy nammen sciere op haren arm.
In die sale liep sy verwoyt,
Daer her Hector syn cousen scoyt.
Voer hem warpsy syn kynt ende seght:

[Prozavertaling]
breken. O lieve zoon, zie er toch vanaf en denk toch aan al deze vrouwen hier!’ Zij
huilden allemaal, van jong tot oud.
Polyxena en vrouwe Helena wilden Hector bij zijn mantel tegenhouden, maar niets
van wat zij probeerden haalde iets uit. Geloof me, al wat die vrouwen ook maar baden
en smeekten was tevergeefs. Hector wist in al zijn woede niet wat hij nog kon doen
en sprak dreigende woorden tot Andromache.
Toen zij zag dat niets meer hielp, wrong zij de handen en weende en jammerde
luidkeels. Ze trok het mooie blonde haar uit haar hoofd, alsof ze van haar verstand
beroofd was. Ze liep haastig weg en ging een vertrek binnen om haar zoon Astyanax
te halen; hete tranen drupten op hem neer en ze nam hem vlug op de arm. Uitgeput
snelde zij terug naar de zaal, waar Hector juist bezig was zijn kousen en schoenen
aan te doen. Zij legde zijn kind voor zijn voeten en zei: ‘Heer, omwille van het kind
dat voor u ligt en dat
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‘Here, omt kynt dat vore u leght,
Dat cleine es, ende ghy selve wont,
Soe biddic u, dat ghy my des ont,
Dat ghy myne woert bekynt.
Ontfarme u myns! Dit es u kynt.
Ghy en sietet meer na desen tyt,
Eest dat ghy vaert inden stryt.
Ghy stervet in deser rese,
Dat kynt blyft van u wese.
Verdoemt man, verwoet ries!
En ontfarmt u niet dies,
Dat ghy soe sere haet u leven?
Waerom seldy soe saen begheven
Beide my ende uwer moeder,
Vader, kynder, suster, broeder?
Twy seldy ons laten verslaen?
Hoe selen wy sonder u ontgaen
O wy, o wy, deser aventueren!’
Mettien soe viel sy, ter selver uyeren,
In onmacht in die sale neder.
Helene hief se saen op weder,
Die groten rouwe int herte doeghde
Om hare, als sy van buten toeghde.
Her Hector was dies niet en dede,
Noch om kynt, noch om bede,

[Prozavertaling]
nog zo klein is, het kind dat u zelf verwekt heeft, smeek ik u: vergun mij toch dat u
naar mijn woorden luistert. Heb toch medelijden met mij! Hier ligt uw kind. Wanneer
u zich nu in de strijd zult begeven, zult u het hierna nooit weerzien. U zult sterven
tijdens deze tocht en uw kind zal wees worden. Vervloekt mens, waanzinnige dwaas!
Geeft u zo weinig om uw eigen leven dat u geen medelijden hebt met dit kind?
Waarom wilt u mij zo ijlings verlaten, en uw moeder en vader, uw kinderen, en uw
zusters en broers? Waarom wilt u ons in het ongeluk storten? O, hoe kunnen wij
zonder u aan dit noodlot ontkomen!’ Op dat moment viel zij in onmacht op de vloer
van de ridderzaal. Helena, die in haar hart veel verdriet leed om Andromache, zoals
zij duidelijk liet blijken, tilde haar snel weer op.
Hector gaf nergens om, niet om zijn kind en niet om het gesmeek. Hij
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Hy en es clene no groet vervaert.
Mettien bracht men hem syn paert.
Hy wilt uyt ryden, hoe soet ga.
Mettien spranc op Andromaca;
Sy maecte soe groet gherochte,
Dat ment verre horen mochte.
Int palays van Troyen bynnen
Mocht elc hoeren ende bekynnen.
Sy deder weenen vele tranen.
‘O wy! O wy!’ sprac sy, ‘nu gaet ons ane
Die wyle dat wy doot wouden wesen!’
Andromaca ghinc wech met desen
Tot Pryamus, den coninc rycke,
Slaende haer hande jammerlicke.
Cume mach sy ghespreken van moede.
Doe sprac sy als een onvroede:
‘Seght my, dul man! Du dunct my riesen,
Du saelt noch heden wel verliesen!
Vaert her Hector buten in den stryt,
Hy blyft er doot in cortter tyt.
Ic weet wel, dat alsoe moet gaen,
Die gode dadent my also verstaen.
Ic hebt vorsien in dier ghebare:
Comt hy onder die grote scare,
Sy slaene doot, wat doestu dan?

[Prozavertaling]
was nergens bang voor. Toen bracht men hem zijn paard en hij wilde wegrijden, wat
er ook van zou komen. Maar Andromache sprong weer op en klaagde zo bitter dat
het tot ver in de omtrek te horen was. Binnen in het paleis van Troje kon iedereen
het horen en zij deed menigeen in tranen uitbarsten. ‘O wee,’ sprak zij, ‘nu is voor
ons het ogenblik gekomen dat wij zouden wensen dood te zijn!’ Met deze woorden
ging Andromache, jammerend en handenwringend, naar de machtige koning Priamus.
Ze kon nauwelijks spreken van emotie en zei buiten zinnen: ‘Zeg eens, dwaze man,
ik geloof dat je krankzinnig bent! Je zult vandaag nog een groot verlies lijden! Als
Hector zich buiten in de strijd begeeft, zal hij spoedig sterven. Ik weet dat dit zo moet
gebeuren: de goden hebben het me laten weten. Ik heb het zo zien gebeuren: als hij
zich onder de troepen begeeft, zullen ze hem doden. En
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Ay, meer en sietstu mynen man!
Gaet ende hout hem, lieve here myn.
Astionacta, myn kynt ende tsyn,
Leidic te synen voeten heden.
Syne moeder heves hem ghebeden,
Pollexima ende vrouwe Helene,
Maer en diet groet no clene.
Hy en woude haers willen niet gheweten.
Recht nu was hy opgheseten,
Here, doe ic liep te dy.
Ganc henen ende houten my,
Hy heeft my sere versproken weder!’
Mettien worden viel sy neder.
Doe rechtese op die here goet.
Priam was stout ende vroet
Ende synen vyant herde wreet,
Na dien dat men die waerheit weet.
Hy en was te licht niet in die tale,
Maer hovesch ende besceiden wale.
Als hy van hare heeft ghehoert
Sulc mesbaer ende sulcke woert,
Een coude ghinc hem ter hertten naer.
Hy hadde vrese ende groten vaer;
Swaer versuchten ginc hem ane.
Mettien begonsten hem uyt te gane
Die tranen uyt synen oghen bede.

[Prozavertaling]
wat doe jij dan? Ach, je zult mijn man nooit weer terugzien! Mijn lieve heer, houd
hem toch tegen. Ik heb nog zo-even Astyanax, mijn kind en het zijne, aan zijn voeten
gelegd. Zijn moeder heeft het hem gesmeekt, en Polyxena en vrouwe Helena ook,
maar het haalde allemaal niets uit. Hij wilde niet luisteren naar hun wens. Hij zat al
op zijn paard, heer, toen ik naar u toe kwam. Ga er toch snel heen en houd hem voor
me tegen. Hij heeft mij vreselijk uitgescholden!’ En met die woorden viel zij neer.
De goede Priamus hielp haar overeind. Hij was dapper en wijs, hardvochtig
tegenover zijn vijanden, zoals men wel weet. Hij sprak nooit onbedachtzaam, maar
was hoofs en zeer verstandig. Toen hij het misbaar zag dat Andromache maakte en
haar woorden hoorde, beving een koude zijn hart. Hij was vreselijk bang en begon
diep te zuchten. De tranen braken hem uit en hij droogde ze met zijn mantel. Zijn
hart ging hevig te keer. Hij besteeg
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Die droeghde hy met synen clede.
Syn hertte dede hem dic messchien;
Op een paert sat hy mettien.
Uyt der salen es hy ghereden,
Peysende met serecheden.
Her Hectore ontmoette hy in der straten,
Sere vererret uyttermaten.
Van moede hadden sy hem doen sweten,
Die hem baden omme beten.
Op die Griecken stont hem die moet.
Onder synen stalinen hoet
Was syn anschyn roet als een vier;
Syn oghen waren hem soe fier
Ende soe vreselyc ontsteken.
Nu hoert hier wonder af spreken:
Ghelyc den brande waren sy roet;
Lyoen noch beesten, clene no groet,
En es te sien niet soe vreesam,
Vor waer gheseyt, als ict vernam.
Daer en was soe stout, by mynre trouwen,
Die hem in die oghen dorste anescouwen.
Ja, die honde van der stede
Vloen, als sy hem saghen mede.
Ghewapent sat hy op Galenteye;
Ane syne side syne espeye,
Die wel helme snyden can.

[Prozavertaling]
snel een paard en reed zijn paleis uit, vervuld van droevige gedachten. Buiten
ontmoette hij Hector, die zeer ontstemd was. De vrouwen die hem alsmaar gesmeekt
hadden af te stijgen, hadden hem het zweet van woede doen uitbreken. Hij verlangde
naar de strijd tegen de Grieken. Onder zijn stalen helm was zijn gezicht rood als
vuur; zijn ogen stonden fier en gloeiden angstaanjagend. Luister naar deze
wonderbaarlijke woorden: zijn ogen waren rood als gloeiende kolen; zelfs een leeuw
of een ander wild dier, klein of groot, zou er nog niet zo ijzingwekkend uitzien, ik
vertel u dit alles precies zoals ik het gehoord heb. Geloof me, er was geen mens zo
dapper dat hij hem in de ogen durfde kijken. Zelfs de honden in de stad sloegen op
de vlucht, toen ze hem zagen. Gewapend en wel zat hij op Galenteye; aan zijn zijde
hing zijn zwaard, dat een helm kon doorklieven.
Priamus nam Hectors paard bij de teugels en zei: ‘Luister, u blijft hier.
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By den breidele nam hem Prian
Ende seide: ‘Ghy blyvet hier, twaren,
In late u heden buten varen;
Ic bid u, beraet u bet.
By den goden van onser wet
Manic u, dat ghy te deser tyt
Niet en vaert in den stryt.
Ic en wille oec niet dat ghesciede
Dat ghy daedt, dat ic u verbiede.
Hets recht dat ghy doet myn ghebot.
Ghy en vaert niet ute, alsoe hulpe my Got,
Hedenmeer! Nu hoert, wat wenen
Die vrouwen dryven alle ghemene!
Hoert hoe sere sy mesbaren.
Hem allen ontfermt uws, te waren.
Lieve kynt, nu beet gherede!’
Her Hectore was te moede lede.
Synen vader en dar hy niet vergramen,
Noch hy en dar niet blyven van scamen;
Onteert waent hy syn emmermere.
‘Ay here!’ sprac hy, ‘here! here!
Ghy en syt hierop niet wel bepeinst;
Om dat een dul hevet gheveinst
Ende vertellet haren droem
Ende ghy daerom nemet goem,
En varic niet ute! Wet aver waer,

[Prozavertaling]
Ik laat u vandaag niet buiten de stad gaan. Ik vraag u, bezin u toch nog eens wat
beter. Bij alle goden van ons geloof vraag ik u dringend u nu niet in de strijd te
storten. Ik wil niet dat u iets doet dat ik verboden heb. U moet doen wat ik u gebied.
God moge mij bijstaan, u gaat vandaag de stad niet uit! Luister eens hoe alle vrouwen
jammeren! Hoor hoe zij tekeergaan. Heb toch medelijden met hen. Mijn lieve kind,
kom onmiddellijk van je paard af!’
Het was Hector droef te moede. Hij durfde zijn vader niet boos te maken, maar
uit schaamtegevoel durfde hij ook niet daar te blijven; hij dacht voor altijd van zijn
goede naam te zijn beroofd. ‘Ach heer,’ zei hij, ‘ach heer, u heeft hierover niet goed
nagedacht; omdat een dwaze vrouw iets verzonnen heeft en haar droom heeft verteld,
en omdat u daar aandacht aan schenkt, mag ik nu niet ten strijde trekken! Weet toch
dat men mij overal
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Men saelt my lachteren verre ende naer,
Dat my een wyf hier blyven doet.
Met rechte sout u duncken goet
Dat ic den onsen stonde in staden,
Die noch heden werden verladen.’
Deser woerden en acht Priam niet;
Soe vele bat hy hem ende hiet,
Dat hy keerde, al dede hyt niet lichte.
Maer soe vreselicke was syn ansichte,
Hy en es soe coene, die op hem siet.
Ontwapenen en wilt hy heme niet,
Sonder van den ventalien allene.
Priam sende groet ende clene
Al dat hy uytsenden mochte.
Wat manne dat te wapene dochte
Trac al uyt op den velde,
Opten pleine met ghewelde.
Die Griecken hebben cleine ghelet,
Sy en hebben hare scaren beset.
Scoen volc hadde Dyomedes
Ende die stoute Acilles.
Ayax ende Thelamoen,
Menelaus ende Agamennoen;
Ende Palamedes die wyse,
Hadde riddren van hoghen pryse.
Die banieren ende die helme claer

[Prozavertaling]
met de vinger zal nawijzen, omdat een vrouw mij hier houdt. U zou het beter kunnen
goedkeuren dat ik onze mensen, die vandaag nog lelijk in het nauw gebracht zullen
worden, ga bijstaan.’
Priamus sloeg geen acht op deze woorden; hij smeekte en beval Hector zo dringend,
dat die terugkeerde, al viel dit hem zwaar. Maar Hector zag er zo angstaanjagend uit
dat niemand hem durfde aan te kijken. Hij weigerde zich te ontwapenen, maar maakte
alleen zijn helm wat losser.
Priamus stuurde alle troepen die hij beschikbaar had de strijd in. Iedereen die een
wapen kon vasthouden, trok strijdlustig naar het slagveld.
De Grieken hadden geen tijd verloren laten gaan, maar hun legers opgesteld.
Diomedes en de dappere Achilles hadden uitgelezen troepen. Ajax en Telamon,
Menelaus, Agamemnon en de wijze Palamedes beschikten
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Die in't heyr waren al daer,
Verlichten al dat plaine velt.
Dyomedes met synre ghewelt,
Troylus ende die hem toehoren,
Die quamen ghepongiert voren.
Dese twee scaren vielen te samen,
Die een groet deel der plaetsen namen.
Die orssen daden sy lopen voert,
Dat ment verre hadde ghehoert.
Derde luden onder die calcoene.
Daer sinckten men speren mitten ponioene.
Die scilde ende halsberghe scuerden,
Die daer luttel yemant duerden.
Daer storte menich voer die vlucht;
Die spaenre vloghen in die lucht.
Want men daer wel joesteren sal,
Moet menich vallen swaren val
Die nemmermeer op en staet.
Wien dat daer den spere ontgaet,
Die moet trecken syn swert claer.
Daer was die wych groet ende swaer,
Doe Troylus riep lude syn teken,
Dat hy waent dat syn viande weken,
Doe sloech hire meneghen te dier stont.
Daer bleef soe meneghe doot ende ghewont

[Prozavertaling]
over voortreffelijke soldaten. De banieren en de blinkende helmen van het Griekse
leger verlichtten het gehele slagveld.
Diomedes met zijn troepen en Troilus en de zijnen stormden als eersten op elkaar
af. Deze twee legereenheden, die een groot gedeelte van het slagveld innamen, raakten
handgemeen. Ze lieten hun paarden draven dat je het tot ver in de omtrek kon horen.
De aarde dreunde onder hun hoeven. Men wierp speren met wimpels eraan; schilden
en pantsers scheurden, wat bijna niemand kon verduren. Menigeen zakte in elkaar,
nog voordat hij vluchten kon. De spaanders vlogen door de lucht. Omdat er zo hevig
gestreden werd, zouden er velen neervallen die nooit meer zouden opstaan. Wie zijn
speer kwijt was, trok zijn blinkende zwaard.
Er werd nog steeds hevig gevochten, toen Troilus luidkeels riep dat hij dacht dat
de vijand week, waarna hij weer veel Grieken versloeg. Er vielen zoveel doden en
gewonden dat de grond ermee bezaaid lag.
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Dat men dat velt sach bedect.
Dyomedes quam voert ghetrect,
Droevich als hy syn volc sach sclaen
Ende die Troyne aver hen gaen.
Op Troylus synen viant
Stac hy met enen spere te hant,
Daer ane die mouwe van singlatoene.
Hy staeckene doer den lioene
Die in synen scilde stoet.
Die halsberch scuerde, al was hy goet.
Mer Troylus, dies niet en ontsiet,
Mercte syns ende ghemeste niet.
Den scilt stac hy hem al duere
Ende inden halsberch ene scuere,
Soe datter troede bloet uyt liep.
Maer die wonde en was niet diep,
Soe dat tsweert ten lyve uyt ginc.
Sy begaven sulcke dinc
Ende streden met beiden handen,
Met vreselicken branden.
Ic wane sy en sceiden niet,
Eer elc des anderen bloet daer siet.
Nu quam Menelaus daer,
Wel driedusent in syne scaer.
Hy stac van Frigien Miteres,

[Prozavertaling]
Diomedes kwam naar voren, bedroefd omdat hij zag hoe zijn mensen werden
afgeslacht en hoe de Trojanen over hen heen liepen. Onmiddellijk deed hij een uitval
naar zijn vijand Troilus, met een speer waaraan een mouw van zijde [een aandenken
hem geschonken door een jonkvrouw] was bevestigd. Hij stak dwars door de leeuw
die op Troilus' schild stond. Diens maliënkolder scheurde, ook al was die stevig.
Maar Troilus, die ook niet bang uitgevallen was, merkte hem op en stak eveneens
raak. Hij stak Diomedes dwars door zijn schild en maakte een scheur in zijn
maliënkolder, zodat het bloed erdoor tevoorschijn kwam. Maar de wond was niet
diep, zodat het zwaard niet in zijn lichaam bleef zitten. Ze lieten hun schild vallen
en streden verder, met beide handen hun verschrikkelijke zwaard vasthoudend. Ik
denk dat ze niet ophielden, voordat ze elkaars bloed hadden zien vloeien.
Toen arriveerde Menelaus met drieduizend man aan troepen en stak
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Als een die verbolghen es.
Soe sere liepen die orssen te samen,
Dat sy die scachten, daer sy quamen,
Doer die scilde daden varen.
Miteres die viel af, te waren;
Op hem versamende die stryt
Vanden Griecken te dier tyt,
Soe datten niemant van sire syden
Bescudden en mochte in ghenen stryde.
Daer wert die coninc sciere ghevanghen;
Hy en ware niet ontganghen,
En hadde ghedaen myn her Pollidamas,
Die stout ende onvervaert was.
Hoe soe dat vergaet die sake,
Miteres comt sciere ter wrake
Ende ontset in dien ternoy.
Pollidamas riep: ‘Avoy, avoy!
Troylus, ic sie u verliesen:
Die Griecken delen ende kiesen,
Sy wanen ons dryven sonder keer.
Her Hector en comt hedenmeer,
Synen troest hebben wy verloren.
Synt dat ic yerst wert gheboren
En hoerdic nye tellen in saghen,
Dat ridder liet wapen te draghen

[Prozavertaling]
woedend in op koning Miteres van Phrygië. Hun paarden stormden zo hard op elkaar
af dat ze de schachten van hun speren door elkaars schilden staken toen ze elkaar
raakten. Miteres viel van zijn paard en meteen stortten de Grieken zich als één man
op hem, zodat niemand van de Trojanen hem in het gevecht kon beschermen. De
koning werd al snel gevangengenomen; hij zou niet ontkomen zijn, als daar niet de
dappere en onverschrokken Polydamas was geweest. Wat er ook zou gebeuren,
Miteres zou al spoedig gewroken worden en bevrijd uit de strijd.
Polydamas riep: ‘Vooruit, kom op Troilus, ik zie dat je gaat verliezen: de Grieken
zijn de baas, ze denken dat ze ons onherroepelijk op de vlucht kunnen drijven. Heer
Hector komt niet meer vandaag, zijn hulp moeten we missen. Ik heb werkelijk nog
nooit van mijn leven gehoord dat een ridder weigerde te vechten omwille van dromen
die verzonnen zijn. We moeten vandaag strijden zonder hem!’
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Doer drome die men versiert.
Hier wert sonder hem ghetorniert!’
Troylus antwerde saen:
‘Den coninc van Frigie hebben sy ghevaen.
Siet waer hy met ghenen lieden vaert!
Wy hulpen hem best onghespaert.’
Mettien reden sy na hem erre;
Sonder eneghe langher merre
Staken sy op die scilde sonder dueren.
Die halsberghe daden sy scueren.
Daer was die porsse van den stryde,
Men vacht daer met groten nyde.
Wel hondert Griecken staken sy ave,
Daer dmeeste deel af moeste ten grave,
Soe dat sulck die der neder lach,
Syn ghedermte voer hem lach.
Menech was daer ten vernoy.
Daer was die porsse vanden tornoy.
Pollidamas die quetster veel
Met synre cracht in dien nytspeel.
Onder hen tween ontsetten sy dare
Miteres, was in groten vare,
Want sy hadden hem afghedaen
Den helm ende souden hem thoet afsclaen,
Want sy hem behouden niet en conden.

[Prozavertaling]
‘Ze hebben de koning van Phrygië gevangen genomen,’ antwoordde Troilus direct,
‘ga eens kijken waar hij door hen naar toegebracht wordt! We kunnen hem maar
beter meteen te hulp komen.’
Woedend reden ze de Grieken achterna en zonder nog langer te wachten, staken
zij in op hun schilden, zonder ophouden. Ze scheurden maliënkolders in stukken;
het strijdgewoel was enorm en men vocht verbeten. Wel honderd Grieken staken ze
neer, waarvan het grootste deel begraven kon worden; bij sommigen lagen de darmen
naast het lijf. Menigeen was er rampzalig aan toe; de strijd was allerhevigst.
Polydamas verwondde in dat gevecht vele Grieken. Met zijn beiden bevrijdden
zij Miteres, die in een hachelijke situatie verkeerde, want de Grieken hadden hem
zijn helm afgedaan en wilden hem nu het hoofd afslaan, omdat ze hem niet levend
als gevangene konden houden.
Maar toen kwam Troilus eraan; hij hakte Miteres' belager de handen af
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Mer Troylus quam ten selven stonden;
Den ghenen hy die hant afscloech,
Hy quetster meer dan in't ghevoech.
Met synen sweerde, dat scarp was,
Wonde hy menghen die niet en ghenas.
Doe quam Ayax, Thelamons sone,
Drie dusent ridders hadde die gone,
Wel ghewapent na hare manieren
Ende wel ghereden met banieren
Blau, roet, ghelu, menghertieren.
Hare covertueren waren diere.
Dit heer versaechde menghen man,
Dans gheen wonder diet mercken can,
Want het waren ridders goet,
Ende quamen met groten overmoet.
Oec hebben sy enen goeden here,
Men conden verbeteren nemmermere.
Die Troyne waren niet tien tyde
Soe verscaven van den stryde
Om der yerster heren doen,
En daden Ayax ende Thelamoen,
Die op hem al versch quamen.
Sy reden op hem te samen.
Daer ontfinghen groet verlies
Die vander stat, syt seker dies,
Want sy en mochten se niet verdryven.

[Prozavertaling]
en verwondde nog vele anderen. Met zijn scherpe zwaard verwondde hij menigeen
die het niet meer kon navertellen.
Toen kwam Ajax, de zoon van Telamon, met drieduizend soldaten, uitstekend
bewapend, met banieren in blauw, rood, geel, allerlei kleuren. Hun overkleden waren
kostbaar. Dit leger joeg iedereen grote vrees aan en dat is niet te verwonderen als je
erover nadenkt, want het waren uitstekende soldaten, die gedreven ten strijde trokken.
Daarbij hadden ze een goede aanvoerder; die was niet te overtreffen.
De Trojanen waren niet zo snel op de vlucht gegaan na dit eerste treffen, als daar
niet Ajax en Telamon waren geweest, die hen nu, volkomen fris en uitgerust, kwamen
aanvallen. De beide Griekse legers vielen samen aan en de Trojanen leden grote
verliezen, wees daar zeker van, want ze konden de Grieken niet verdrijven. Menig
soldaat vond daar de dood, die liever
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Menech ridder moest er blyven,
Die gherne danen hadde ghewest,
Ist als men in boecken lest.
Die meneghe was daer in groten noede,
Die erde was bedect metten doeden,
Die stryt was daer herde wreet.
Som vloen sy wech ghereet
Ende peinsden, dat syt hadden verloren.
Thelamon die deeds hem voren;
Pollidamas heeft hy ghesteken,
- Ic en weet niet wel, wiet sal wreken Soe dat hy van den orsse vel;
En hadde ghedaen Troylus ende niement el,
Hy ware ghevaen die tsweert verdroech
Ende meneghen voer hem sloech.
Met vromicheden ende met groter eren
Bescudde hy den groten here.
Syn volc ontfloe hem uytter porssen.
Troylus halp hem op den orsse;
Pollidamas sat op met desen,
Die groter vresen es ghenesen,
Want wet wel, dat hy daer vel,
Daert hem te stuer was ende te fel.
Sy toghen achter hare verde,
Men stacker vele vanden perden,
Eer sy die Persiene vernamen,

[Prozavertaling]
ergens anders was geweest, zoals in de bronnen te lezen staat. Het leger verkeerde
in grote nood, de aarde was bedekt met doden en de strijd was ontzettend. Sommige
Trojanen sloegen op de vlucht en dachten dat ze de strijd verloren hadden.
Telamon rukte op en bracht Polidamas - ik weet niet goed wie dit zou moeten
wreken - zo'n steek toe dat die van zijn paard viel. Als daar niet Troilus in hoogsteigen
persoon was geweest, die zijn zwaard trok en veel tegenstanders velde, was Polidamas
gevangengenomen. Uiterst flink en dapper beschermde Troilus de grote vorst en zijn
mannen ontsnapten uit het strijdgewoel. Troilus hielp Polidamas op zijn paard en
daar zat hij weer, ontsnapt aan een groot gevaar, want weet wel dat hij gevallen was
op een plaats waar het voor hem heel gevaarlijk was.
De Grieken trokken zich terug en er werden er nog veel van hun paard
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Die met haren boghen quamen
Ende waren wel seven dusent ofte mere,
Die daden meneghen Griec wel sere.
Quarele scoten sy ende ghescichte,
Daer en was halsberch soe ghedichte,
Sy en doerscotene in cortter stont.
Hem dusent hebben sy er ghewont,
Soe dat men sach wel, dat dat bloet
Al doer die starcke halsberch woet.
Daer was ghescoten menech peert.
Parys was stout ende onvervaert.
Hy dede hem scade ende lachter.
Een deel toghen die Griecken achter,
Want sy soe vele volcs verloren,
Dat sys hadden groten toren.
Sy peinsden: ‘Mochtic se noch belopen,
Die van Troyen soudent becopen.’
Ten stryde quam myn her Achilles,
Die ghemercket hevet des
Dat die Griecken al te samen
Verlies ende grote scade namen.
Meer blefer oec dan yemant waent;
Den synen bidt hy oec ende vermaent
Te peinsen om die wereltere,
Want daer waest te doene sere.

[Prozavertaling]
gestoken, voordat ze de Perzen met hun bogen zagen komen, wel zevenduizend of
meer in getal, die menige Griek ernstige verwondingen toebrachten. Zij schoten met
pijlen en werpschichten, en er was geen pantser zo stevig of zij schoten er al snel
dwars doorheen. Ze verwondden wel duizend Grieken, zodat je het bloed door de
sterke maliënkolders zag stromen. Ook werd menig paard neergeschoten.
Paris was dapper en onversaagd en maakte het de Grieken heel lastig; die trokken
zich voor een groot deel terug, omdat zij zoveel mensen verloren hadden, wat hun
veel verdriet deed. ‘Als ik die Trojanen nog eens te pakken krijg, zullen ze het
bezuren!’, dachten ze bij zichzelf.
Nu kwam heer Achilles in het strijdperk, die gemerkt had dat de Grieken grote
verliezen leden. Er waren er dan ook meer omgekomen dan iemand ook maar gedacht
had. Ook spoorde hij zijn mannen aan, te denken aan
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Mettien liet hy syn spere sincken,
Dat sat van bloede mach drincken
Ende meneghen riddere vellen echt,
Eer sy weer op werden gherecht.
En es gheen man, die u cont dade
Des vernoys ende der scade
Die sy hadden, die van bynnen.
Sy weerden hem, wildyt bekynnen,
Mer soe vele wert er doerreden
Datter meer vloen dan daer streden
Ende ruumden hem dat velt
Ter stat weert met ghewelt.
Ende als her Achilles wert gheware
Dat sy alle vloen van vare,
Scloech hy er vele metten swaerde,
Want hy er niemant en spaerde.
Daer was herde swaer tferlies
Ende die scade die altoes wies.
Die Troyne lieten henen gaen,
Want sy en condens niet ontstaen.
Die Griecken jaghense soe sere
Ende pynden hem in lanc soe mere
Nauwe te maken den pas.
Daer weerden hem wel Pollidamas
Ende Troylus in synre syden.

[Prozavertaling]
hun eer als soldaat, want dat was hard nodig. En met die woorden liet hij zijn speer
dalen, die zou druipen van het bloed en menig ridder zou vellen voor hij weer
opgericht zou worden.
Niemand zou u kunnen vertellen over de ellende en het leed dat de mensen uit de
stad moesten doorstaan. Ze verdedigden zich, weet dat wel, maar er werden er zo
velen neergestoken dat er meer op de vlucht sloegen dan er nog vochten; ze verlieten
het slagveld en vluchtten naar de stad.
Toen Achilles merkte dat ze allemaal vluchtten uit angst, doodde hij er nog meer
met zijn zwaard, want hij spaarde niemand. De verliezen waren zeer groot en groeiden
nog steeds.
De Trojanen sloegen op de vlucht, want zij konden zich niet staande houden. De
Grieken joegen hen op en deden hun uiterste best de Trojanen de toegang tot de stad
moeilijk te maken. Polydamas verweerde zich dap-

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

180

[Origineel]
Dicke keerden sy in den stryde.
Hets wonder, hoe syt gheheerden!
Sy bescudden metten sweerden
Menghen die daer neder lach.
Parys die scloech menghen sclach,
Hy scloecher meer dan driewerf sesse.
Wel deedt des conincs soen van Daresse;
Dese dadent even veel,
Sy hadden 't quaetste vanden speel.
Dese bescudden die bastarde,
Die swoeren dat metten swaerde
Becopen selen die sy beryden.
Metten sweerde ginghen sy stryden.
Die Griecken ginghen sy doerbreken,
Menghen hebben sy doer ghesteken,
Die daer doot bleef ofte mat.
Here Got! wat ridders waren dat
Beide in porssen ende in stryde
Groet sclaghe te slane met nyde;
Hoe edelyc dat sy vochten!
Want sy die Griecken vluchtich brochten
Met haren scarpen snydenden branden.
Sy cloevender vele daer toten tanden.
Ghevellet wert daer Thelamon;
Ghevaen hadden Margarion,

[Prozavertaling]
per, met Troilus aan zijn zijde. Steeds opnieuw gingen zij het gevecht aan. Het is
een wonder hoe ze het uithielden! Met hun zwaarden beschermden zij menigeen die
gewond op de grond lag.
Paris deelde vele slagen uit, hij versloeg wel meer dan achttien tegenstanders. Ook
de zoon van de koning van Aresse gedroeg zich dapper. Hij vocht net zo hard als
Paris en ze waren in het heetst van de strijd. De bastaarden [van koning Priamus]
kwamen hen te hulp; die hadden gezworen dat wie zij in handen zouden krijgen, het
zou moeten bekopen met de dood door het zwaard. Ze streden met het zwaard,
baanden zich een doortocht door het leger van de Grieken en staken er veel neer, die
stierven of zich gewonnen gaven. Mijn God, wat waren dat een ridders in de strijd,
om zulke slagen uit te delen! Wat streden zij een edele strijd, want zij joegen met
hun vlijmscherpe zwaarden de Grieken op de vlucht. Veel van hen doorkliefden ze
tot aan hun tanden.
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Enen bastard, dien Achilles stac
Met enen spere, die ontwee brac,
Mer dyser bleef hem in den buyc
Ende van den houte een groet stuc.
Dies wert menech Troyen gram.
Eer hy van den orsse quam,
Hebben sy hem ontfangen ende ghedraghen.
Deus Got! hoe sere sy hem claghen,
Want hy was een ridder alsoe goet,
Soe scone, vromich ende vroet,
Dat sys te rechte waren gram.
Mer eer men hem dat hout uyt nam,
Hebben sy hem ghedreghen in die port.
Ay my, wat rouwen was daer ghehoert!
Het weenden riddren ende vrouwen,
Poerteren, cnapen ende joncfrouwen.
Het riep al: ‘O wy, o wach!’
Tyerst dat hem her Hector sach,
Wert hem dat hertte alsoe swaer
Dat hy ter erden viel wel naer.
Op ene bedde leiden sy den siecken,
Dies moghen sy dancken den Griecken.
Her Hector vraghede wie't hem dede.
Doen hy wiste die waerhede,
Wie't hem dede ende in wat twiste,

[Prozavertaling]
Telamon werd geveld; Margarion, een bastaard, had hem gevangen genomen. Achilles
doorstak deze laatste met een speer die dwars doormidden brak, waarbij de ijzeren
punt en een groot stuk van het hout in zijn buik bleef steken. Veel Trojanen waren
hier woest om en nog voor Margarion van zijn paard viel, vingen zij hem op en
droegen hem weg. Lieve God, wat een klaagliederen hieven zij aan om hem, want
hij was zo'n goed, knap, dapper en wijs ridder dat ze er met recht woedend om waren.
Maar voor ze het stuk speer uit zijn buik haalden, droegen ze hem de stad binnen.
Ach, wat werd daar ook getreurd! Ridders en jonkvrouwen, burgers, schildknapen
en jonge meisjes, allen weenden luid en riepen ach en wee.
Zo gauw heer Hector Margarion zag, werd hij zo bedroefd dat hij bijna neerviel.
Ze legden de gewonde op een bed; dit hadden ze nu aan de Grieken te danken. Hector
vroeg Margarion wie hem neergestoken had en in wat voor soort gevecht, en toen
hij hoorde wie het gedaan had, zei hij: ‘Heus, nu
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‘Te waren’ sprac hy, doen hyt wiste,
‘Ic mach met rechte sere mesbaren
Dat ic daer uyt niet en mach varen.
Hoe mochtic numeer ghebeiden?
Daeruyt moetic an der heiden
Ende desen wreken op dat ic mach.
Vindickene op desen dach,
Ic wane, hy sulcken pant sal laten,
Dat hem comen sal tonbaten.
Hoe verwonnic meer den lachter,
Of ic ghinc des stryts achter?
Wien dat hulpen sal of letten,
Ic moet onse volc ontsetten.’
Her Hector hiet den spiet uyttien
Margarioen ende riep mettien:
‘Haelt my myn ors, ic wreke desen,
Al soudics nemmermeer ghenesen!’
Doen hy opsat, syn vader quam,
Die't met pyne hem benam.
Recht buyten der stat, op die fosseiden
Was dien tornoy an der heiden,
Want Eneas die was comen,
Die vele der plaetsen heeft ghenomen
Met seven dusent riddren wel,
Die ten orloghe waren snel.

[Prozavertaling]
moet ik het werkelijk bijzonder betreuren dat ik de stad niet uit mag. Hoe kan ik nu
nog langer afwachten? Ik moet naar buiten, naar het slagveld en wraak nemen voor
deze man, als ik kan. Wanneer ik Achilles vandaag nog te pakken krijg, zal hij het
zo zwaar te verduren krijgen dat het hem zal spijten. Hoe zou ik ooit de schande te
boven komen, als ik de strijd uit de weg zou gaan? Wie het ook zal helpen of hinderen,
ik moet en zal ons volk te hulp komen.’
Hector gaf bevel de speer uit Margarions buik te trekken en riep daarna: ‘Breng
me mijn paard, ik zal wraak nemen voor deze man, ook al zal het me mijn leven
kosten!’ Toen hij op zijn paard zat, kwam zijn vader eraan, die alle mogelijke moeite
deed hem tegen te houden.
Vlak buiten de stad, op de stadswallen, woedde de strijd nog steeds, want Aeneas
was gearriveerd en had een groot deel van het strijdveld in beslag genomen met
zevenduizend uiterst strijdbare soldaten. Ik vertel u dit
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Al aver waer seggic u dat.
Sy holpen wel dien van der stat,
Mer dies waren sy vele te bloeder
Ende oec stryden sy te noeder,
Dat her Hector wech was, haer gheselle.
Alst her Achilles wiste, die felle,
Gaf hy om hen allen te myn;
Hy sweert, hy sal se dryven in.
Agamemnon seide dit doe:
‘Here,’ sprac hy, ‘comt ghy er toe,
Laet se ons vanghen ende sclaen,
Ons en mach er gheen ontgaen.
Her Hector en es oec niet daer,
Twy souden wy dan hebben vaer?
Hy en comt hedenmeer uytter stat;
Sy syn allegader mat
Als sy sonder hem stryden.
Brinct u volc in cortten tyden,
Wy selen se alsoe bestaen,
Het selen sy dusent becopen saen.’
Her Achilles voer voren, hy was ga,
Agamennon volghde hem na.
Nu wert daer sciere sere ghestreden,
Eer sy sceden van der steden.
Die hertoghe van Athenen quam voren

[Prozavertaling]
alles naar volle waarheid. Ze stonden de Trojanen goed bij, maar waren veel minder
dapper en streden ook met veel meer tegenzin, omdat Hector, hun wapenbroeder,
ontbrak. Toen de wrede Achilles dit merkte, vreesde hij alle overige Trojanen veel
minder; hij zwoer dat hij ze de stad in zou jagen.
Toen zei Agamemnon: ‘Heer, kom, laten we hen gevangen nemen en doden, er
mag er ons geen een ontsnappen. Hector is er toch niet bij, waarom zouden we dan
bang zijn? Hij komt vandaag de stad niet meer uit. Ze zijn allemaal niets waard, als
ze zonder hem moeten strijden. Breng uw troepen snel hierheen, we zullen de Trojanen
zo aanvallen dat ze het met z'n duizenden zullen ontgelden!’
Achilles ging vooruit, zonder zich te bedenken, en Agamemnon volgde hem. Nu
zou er spoedig hevig gestreden worden, voordat de Grieken het slagveld zouden
verlaten.
De hertog van Athene rukte op met drieduizend uitgelezen soldaten op
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Met driedusent ridderen vercoren,
Op Spaensche orssen al opgheseten.
Altehant oec, wildyt weten,
Ghinghen sy horten ende steken
Ende die starcke scilde breken,
Maer vele der harre bleven doot.
Die wych was starc ende groet,
Soe scadelicke was oec die dach,
Dat men der wonder af segghen mach.
Philemeus van Paflaganie,
Die averstoutte ende die vrie,
Josteerde op die van Athenen.
Noyt en hoerde man van neghenen
Tellen, dat in soe cortter tyt
Soe menech bleef in eenen stryt.
Starc waren die Paflagoene
Ende achten cleine op die Griffoene.
Van bloetheiden en wisten sy niet;
Den Griecken daden sy groet verdriet,
Wel deedt daer selve Philemeus,
Van meneghen soe haddys prys.
Hy joesteerde op den hertoghe,
Boven den scilde stac hine hoghe,
Dat hem drie tande uytvloghen
Ende hi nederviel van hoghen.

[Prozavertaling]
Spaanse paarden. Er volgde weldra een geweldig steekspel, de stevige schilden braken
doormidden en er werden veel Trojanen gedood. De strijd was fel en reusachtig en
de verliezen van die dag waren zo groot dat het haast niet te geloven is.
De heldhaftige en dappere Philemeus van Paflaganie streed tegen de Atheners. Je
hebt nog nooit horen vertellen dat er in een gevecht in zo korte tijd zoveel slachtoffers
vielen. De mensen uit Paflaganie waren sterk en bekommerden zich niet om de
Grieken. Zij kenden geen angst en maakten het hun behoorlijk lastig, met name
Philemeus zelf, die daarvoor door menigeen geprezen werd. Hij kampte tegen de
hertog en stak hem hoog boven zijn schild, zodat er drie tanden uit zijn mond vlogen
en hij van zijn paard afviel. Hij kon hem niet gevangen nemen, want hij werd door
een menigte Grieken
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Hy en conste hem niet ghevaen,
Want van soe menghen was hy bestaen.
Alsoe die liede van haren here pleghen,
Die syne hebbene wech ghedreghen
Vanden velde ten tintten waert,
Daer men sere om hem mesbaert.
Palamedes heeftene ghemoet,
Die sere daeromme verwoet
Ende sweert dat syt selen becopen
Diet daden, opdat hy se mach belopen.
Die scilde namen sy ende reden,
Die daer luttel yemants meden.
Noyt en hielden sy op den toghel,
Maer sy vloghen als een voghel
Ende quamen daer men sere street.
Sy daden den menghen groot leet;
Haer speren braken in die porsse,
Waest op scilde, waest op orsse,
Som op ridders, die bleven doot.
Die wych was daer starc ende groet
Ende daertoe menghertieren anoet
Ende van perssen groet ghestoet.
Hier in desen fellen tornoy
Hadde die meneghe groet vernoy,
Dat ment ghescriven niet en conde.

[Prozavertaling]
aangevallen. En zoals men dat altijd doet met zijn heer, hebben de mannen van de
hertog hem van het slagveld naar zijn tent gedragen, waar men groot misbaar om
hem maakte.
Palamedes kwam de hertog onderweg tegen, werd woedend en zwoer dat degenen
die de hertog hadden aangevallen het zouden bezuren, als hij ze zou kunnen inhalen.
Ze pakten hun schilden en reden weg, niemand ontziend. Ze hielden de teugels niet
in, maar vlogen als op vleugels naar de plaats waar nog steeds verwoed gevochten
werd. Ze brachten menigeen verwondingen toe en hun speren braken in het gedrang,
op schilden, op paarden of op soldaten die gedood werden. Het was een hevige strijd,
met veel verdriet en groot strijdgewoel.
In deze felle strijd leed menigeen zo dat het met geen pen te beschrijven
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Sy en mochten in neghere stonde
Ghedueren daer, syt seker dies.
Al te swaer was haer verlies;
Doer die lytsen heeft men se ghedreven,
Daer moeste menech laten dleven.
Vele vielder daer in die fosseit;
Eer die leste in quamen ghereyt,
Verloren sy soe menghen man
Dat men 't vertellen niet en can.
Die Griecken wonden an haren danc
Die uytterste lytsen sonder wanc.
Sy dreven se bynnen den berbecane.
Parys die reet hem daer bat ane.
Hy heeft hem daer afghescleghen
Menghen vromen coenen deghen.
Troylus dede sulcke saken,
Dat hem nyemant en der ghenaken;
Hy wasser menghen te fel.
Daer toende hy syn stoutheit wel.
Pollidamas dede wonder groet,
Hy hielt syn goede sweert al bloet,
Soe groet leet hy den Griecken doet,
Hy baedde syn sweert in haer bloet.
In synen keer was hy ghestade,
Diere vercoept hy hem die scade.
Philemeus die scone ende die vrome,

[Prozavertaling]
is. De Trojanen konden niet langer standhouden, wees daar zeker van. Hun verliezen
waren te groot. De Grieken dreven hen door de verschansingen, waarbij menigeen
het leven verloor. Velen vielen er in de stadsgracht en nog voor de laatste mannen
de stad bereikten, verloren ze zo veel manschappen dat het niet na te vertellen is. Tot
verdriet van de Trojanen veroverden de Grieken de buitenste barricaden zonder
mankeren en dreven ze de Trojanen binnen de muren van de stad.
Paris kwam dichterbij en velde menige dappere Griekse held. Troilus ging zo te
keer dat niemand in zijn buurt durfde komen; hij was meedogenloos voor menigeen
en bewees zijn dapperheid. Ook Polydamas vocht als een leeuw; hij trok zijn scherpe
zwaard en richtte zo'n slachting aan onder de Grieken dat hij het onderdompelde in
hun bloed. Hij hield vol en zette het de Grieken stevig betaald. Maar de knappe en
dappere Philemeus was de
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Wasser die beste die ic noeme.
Telcken scloech hy enen doot
Met synen sweerde, dats jamer groet.
Al dadent dese wel, wattan?
Want het hem niet ghehelpen en can,
Want liede die wel stryden conden,
Hebben tvelt op hem ghewonnen,
Sy en connen se niet in waren saken
Wederstaen noch vluchtich maken.
Bynnen der poert, nu mercket dan,
Syn comen sulc tien dusent man,
Daer niemen af in langhen tyt
En gheert te keren in den stryt.
In die stat mocht men roepen horen,
Dat sy tvelt hebben verloren.
Daer soe was sulc hantghesclach,
Dat nieman andren troesten en mach.
Sy en weten waer van vresen porren;
Som liepen sy op die torren,
Alle wanen sy clene ende groet
Ghevaen syn ofte wesen doot.
Her Hector vernemt ende siet
Dat wonder dat daer ghesciet
Ende die scade van die daer blyven,
Die nieman en mochte volscryven.
Die stat sach hy in roere van vare

[Prozavertaling]
beste van iedereen die ik hier genoemd heb; iedere keer dat hij met zijn zwaard sloeg,
doodde hij een tegenstander, wat een tragedie!
Maar ook al streden ze voortreffelijk, wat maakte het uit? Het kon hen allemaal
niet baten, want de uitstekend vechtende Grieken hadden het slagveld veroverd en
de Trojanen konden hen werkelijk niet weerstaan of op de vlucht drijven. Er waren
wel tienduizend man de stad ingekomen, van wie niemand voorlopig terug wilde
naar het slagveld. In de stad klonk geroep dat ze verloren hadden; er klonk zo'n
geweeklaag dat geen mens een ander moed kon inspreken. De inwoners wisten niet
waar ze het zoeken moesten van angst; sommigen klommen op de torens van de
stadsmuren en iedereen, groot of klein, waande zich reeds gevangen of gedood.
Heer Hector zag dit alles aan, dit enorme leed om de gesneuvelden, dat met geen
pen te beschrijven was. Hij zag hoe de stad in paniek was door de
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Ende hy heeft oec vernomen die niemare,
Dat sy bynnen der porten vloghen.
Hem liep dat bloet onder die oghen
Ende thertte wies hem ende die moet.
Soe erre wert hy daer hy stoet,
Dat niemant hem en der ghenaken.
‘Seer miscomen my die saken,’
Sprac hy, ‘dat ic dit moet doghen.’
Al verstormden hem die oghen
Van groter avermoedicheit.
Synen helm nam hy ghereit,
Dien bant hem der cnapen een.
Doen vernuwede daer dat gheween.
Meneghe vrouwe in die sale
Wert cranc ende van rouwen vale.
Om her Hectore was hem wee,
Wet Got, sy en sien hem nemmermee,
Noch en werden blyde meer hier naer.
O wy! wat scade gheviel daer,
Dat hy die wyle niet en mocht ontvlien,
Daer hem alsoe op soude messchien.
Bynnen der salen sat op syn peert
Her Hector ende gorde syn sweert.
Den scilt nam hy ende reet uyt.
Andromaca screyde averluyt;
Jammerlicke sy haer misliet.

[Prozavertaling]
angst en ook vernam hij het nieuws dat de soldaten de stad in vluchtten. Zijn ogen
raakten bloeddoorlopen, zijn hart zwol van moed en hij werd zo vreselijk kwaad dat
niemand bij hem in de buurt durfde te komen. ‘Het bevalt me helemaal niet dat ik
dit alles moet dulden,’ zo sprak hij. Zijn ogen vertroebelden van strijdlust. Hij pakte
onmiddellijk zijn helm, die een van de schildknapen hem vervolgens op het hoofd
zette.
Op dat moment begon het gejammer opnieuw en menige jonkvrouw in de ridderzaal
stortte in en verbleekte van verdriet. Hun verdriet gold Hector; God weet dat ze hem
nooit weer terug zouden zien en nooit van hun leven nog een gelukkig ogenblik
zouden kennen! Ach, wat een ramp was het toch dat hij niet kon ontsnappen aan die
dag waarop hem zoiets vreselijks zou overkomen.
In de ridderzaal besteeg Hector zijn paard en gordde zijn zwaard aan.
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Priamus en was daer niet;
Hadde hy er gheweest, het ware bleven.
Maer hy die niet en ontsiet syn leven,
Reet die strate nederwaert.
Menech neech hem in die vaert.
Als 't ghemene volc vernam,
Waren sy blyde dat hy quam.
Jeghen hem liep menich een,
Van jammere dreven sy groet gheween.
‘Here!’ seiden sy, ‘die Griexe scare
Es dies worden wel gheware
Heden tot desen tyde,
Dat ghy niet en comt ten stryde.
Sy hebbens wel ghehat den kies:
Van den onsen es groet tverlies.
Sy hebbender heden vele belopen,
Maer nu selen syt doch becopen
Ende ontghelden in cortten tyden.’
Her Hector comt al daer sy stryden,
Maer die persse was soe groet
Van dien die weken doer den noet,
Dat hy cume uytcomen mochte.
Tyerst dat hy uytquam, het becochte
Euripulus, dien scloech hy doot,
Die van Hyrcane was here groet.
Sidus was een coninc rycke,

[Prozavertaling]
Hij pakte zijn schild en reed weg. Andromache weende luidkeels en klaagde
deerniswekkend. Priamus was er niet; wanneer híj aanwezig was geweest, was dit
alles niet gebeurd. Maar de man die niet vreesde voor zijn leven, reed nu door de
straten van Troje. Onderweg boog menigeen voor hem en toen het volk hoorde dat
hij er aankwam, was het verheugd. Veel mensen liepen Hector tegemoet, jammerend
van ellende. ‘Heer,’ riepen zij, ‘het Griekse leger heeft wel gemerkt dat u zich niet
in de strijd hebt begeven. Ze hebben hun zin gekregen: onze troepen hebben grote
verliezen geleden. De Grieken hebben er veel verslagen, maar nu zullen ze ervoor
boeten en het spoedig ontgelden.’
Hector naderde het strijdtoneel, maar het gedrang van hen die moesten vluchten
was zo groot dat hij nauwelijks de stad uit kon komen. Maar zo gauw dat hem gelukt
was, moest Euripulus, heer van Hyrcane, het bekopen:
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Stout ende vromich sekerlicke;
Enen sclach dat hem her Hector gaf,
Dat hem die kraghe voer af,
Dat hy bleef doot in ghenen speel.
Daer hoerde men tekene veel,
Daer mocht men teenre wylen hoeren
Menech trompe, menech horen.
Die hoghe torren luudden weder
Ende die dale op ende neder.
Her Hector wert so bekynt aldare,
Tyerst dat sys worden gheware,
Traken die Griecken te samen
Op den velde danen sy quamen.
Pollidamas hebben sy ghevaen.
Philemeus hadden bestaen
Tontsettene, maer dat es bleven.
Dies waren sy vroe, diene henen dreven,
Want hy hem menichwerf beriet
Grote scade ende verdriet.
Dies gaven sy hem menghen sclach
Op den helm, daer hy voer hem lach.
Syn ontset es opghegheven,
Hy waender selve wel syn bleven.
Dicke was om her Hectore ghevracht
Van hem die men daer henen jaeght,

[Prozavertaling]
Hector sloeg hem dood. Sidus was een rijk, dapper en zeer heldhaftig vorst; Hector
gaf hem zo'n klap dat zijn ijzeren halskraag afvloog en hij dood op de grond viel. Er
klonken luide strijdkreten en het geluid van trompetten en hoorns. De hoge torens
op de stadsmuren en de dalen rond de stad weergalmden ervan. Zo werd Hector
aangekondigd en zodra de Grieken dat merkten, verzamelden zij zich op het slagveld.
Ze hadden Polydamas gevangen genomen; Philemeus had nog geprobeerd hem
te bevrijden, maar dat was niet gelukt. Daarom waren de Grieken die hem meevoerden,
blij, want Polydamas had hun vaak ongeluk en verdriet bezorgd. Nu lag hij op de
grond en ze sloegen hem voortdurend op zijn helm. Er werd niet meer geprobeerd
hem te bevrijden en hij dacht dat zijn einde gekomen was. Er was vaak om Hector
geroepen door de mensen die daar achtervolgd werden, maar nu zagen ze hem dan
toch aankomen, ze
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Maer bekynt hebben sy hem by dien,
Dat sy hem hebben van achter besien.
Int hertte was hem te bet.
Pollidamas die wert ontset.
Her Hector liet op hem lopen;
Sy moestent swaerlyc becopen,
Dat sy hem soe dorperlicke leeden.
Dat gheselscap wert saen verscheden.
Hy scloecher metten sweerde doot
Menghen ridder stout ende groet.
Hy doerreet al hare here,
Vele verloren sy aen die were.
Pollidamas moeten sy begheven,
Ochte alle by hem laten dleven.
Die Troyne syn vercoevert:
Daer die fosseyt was steyl gheoevert,
Hebben sy die Griecken bestaen.
Daer was menech doot ende ghevaen,
Byder daet die her Hector dede.
Waerom soudic u letten hiermede?
Te velde dreven sy se verre
Dies waren die Griecken droeve ende erre.
Een ammirael Loecestes
Was neve na Dyomedes,
Rycke als ons die jeeste wyst;

[Prozavertaling]
herkenden hem van achteren. Ze kregen nieuwe moed. Polydamas werd bevrijd;
Hector stuurde zijn paard er in draf op af en ze moesten het duur bekopen dat ze
Polydamas zo laaghartig hadden weggevoerd. De groep Grieken werd uiteengejaagd
en Hector doodde menige dappere en grote ridder met zijn zwaard. Hij stak ze allemaal
dood en de Grieken leden ernstige verliezen in die strijd. Ze moesten Polydamas wel
laten gaan, of anders om hem hun eigen leven verliezen.
De Trojanen hadden zich weer hersteld: op de plaats waar de stadsgracht heel
steile oevers had, vielen ze de Grieken aan en er werden er veel gedood of
gevangengenomen dankzij Hectors optreden. Waarom zou ik uw tijd nog langer
verdoen? De Trojanen dreven de Grieken een heel eind terug en die waren daar
bedroefd en woedend om.
Er was een bevelhebber met de naam Loecetes, een neef van Dyomedes
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Doer syne stoutheit was hy sere ghepryst;
Dien heeft die coene her Hector doot.
In midden daer die stryt was groet,
Stac hy hem doot onder al dat here.
Op synen scilt, met enen spere,
Aldaer van goude stont een lupaert,
Scoerde hy den scilt metter vaert,
Die halsberch faillierde saen.
Dat yser esser dore ghegaen,
Soe dat dat syden ponioen
Doerginc op dat achterste artsoen,
Dat levere ende longhe uytvoeren beide.
Doot viel hy van den ghereide
Ende tyerst dat her Hectors spere brac,
Metter vaert hy tsweert uyttrac.
Hy proefde hoe dat snyden conde;
Daer maecten hy menghe diepe wonde.
Die Troyne dadent wel ten stryde,
Numeer syn sy vroe ende blyde,
Nu tyden sy den vyanden an;
Dat doet her Hector, die edel man!
Als her Achilles sach dat wonder,
Dat her Hector doet alleen besonder,
Die syne princen dus verslaet,
Syn hertte segt hem ende synen raet:

[Prozavertaling]
en een zeer aanzienlijk man, zo de geschiedenis ons leert; om zijn dapperheid werd
hij alom geprezen; hem doodde de dappere Hector. Midden in het strijdgewoel stak
hij hem dood. Zijn schild, waarop een gouden leeuw stond afgebeeld, reet hij met
een speer dwars doormidden en Loecetes' maliënkolder begaf het meteen. De
speerpunt drong erdoorheen, zodat het zijden wimpeltje dat er aanhing doordrong
tot aan de achterste zadelboog en Loecetes' lever en longen uit zijn lichaam kwamen.
Hij viel dood uit zijn zadel en zodra Hectors speer brak, trok hij snel zijn zwaard.
Hij probeerde hoe scherp dat sneed en bracht menigeen ernstige verwondingen toe.
De Trojanen streden dapper, vanaf dat moment waren ze blij en verheugd. Nu
gingen ze op hun vijanden af en dat was te danken aan de edele Hector!
Toen Achilles al het wonderbaarlijke zag dat alleen het optreden van
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‘Eest dat hy langhe te lyve blyvet,
Al dat volc hy ontlyvet
Sonder enech wederkeer.’
Maer hy souden ontlyven eer.
Waert dat hy hem conde beringhen
Ende hyt dan conde volbringhen
Hy scloechene selve, waert dat hy mochte:
Daerane sette hy al syn ghedochte.
Anders niet hem int hertte ginc;
Hieromme laet hy alle dinc.
Altemale set hy daerin
Syn ghedachte ende synen syn.
Nemmermeer en wert hy blyde,
Eer hy hem doot heeft in den stryde!
Hy sach tfolc jaghen al ghemene.
Soe vele heeft Hector cracht allene,
Dat hyt al weert met synre ghewelt
Ende hy hem rumen doet dat velt.
Die Troyne syn wel becomen,
Menghen hebben sy dlyf ghenomen;
Al tfolc trac uyt der stede.
Synt dat God die werelt wesen dede,
En sach noyt man in ghenen tyt
Sulck ghevecht noch sulcken stryt!
By hondert, by dusent bleven sy doot;

[Prozavertaling]
Hector teweeg had gebracht, Hector die al zijn krijgsoversten versloeg, fluisterden
zijn hart en zijn verstand hem in: ‘Als deze man nog lang in leven blijft, zal hij
onherroepelijk al mijn mensen doden.’ Maar voordat het zover was, zou hij Hector
doden. Of hij hem zou kunnen laten insluiten en hem dan persoonlijk de doodslag
zou kunnen toebrengen, als hij daartoe in staat zou zijn: daarop zette hij al zijn zinnen.
Hij dacht nergens anders aan; hiervoor liet hij al het andere en hij was alleen daar
op uit. Hij zou niet gelukkig zijn, voor hij Hector in het gevecht had gedood! Hij zag
hoe zijn mensen achtervolgd werden: zo sterk was Hector in zijn eentje dat hij alle
Grieken kon weerstaan en hen het veld doen ruimen. De Trojanen hadden zich goed
hersteld en benamen vele Grieken het leven. De gehele bevolking kwam de stad uit.
Sinds het moment waarop God de aarde schiep, heeft nog nooit enig mens zo'n
enorme strijd gezien! Bij honderden, bij duizenden vielen ze
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In die stat was't ghehu soe groet,
Tfolc liep al dat het mochte.
Die erde bevede, dat hem dochte
Ghelyc of sy scoren soude.
Menech doode lach op die moude.

Dits her hectors doot
Pollicetes, een coninc uytvercoren,
Van aver Caucasus gheboren,
- Dats ten lande weert van Endy Menghen riddere soe hadde hy;
Stout was hy ende wel bedacht,
Ende een man van groter macht.
Noyt en sach men ghenen man
Beter wapene hebben an;
Met dieren stenen ende met goude
Waren sy versiert menichfoude,
Dies pensic dat hy hem verhief.
Her Achilles haddene herde lief,
Bedy dat hy hem soude gheven
Synre suster, behielde hy dleven.
Selve was hy een ridder vermaert,
Van synen vyant onvervaert.
Dies daghes scloech hy menghen Troyen.
Mer her Hector heeft belopen dien,

[Prozavertaling]
en het krijgsrumoer in de stad was zo groot dat iedereen liep wat hij lopen kon. De
aarde beefde, zodat het iedereen leek of zij zou scheuren. Menig lijk lag op de grond.

Hectors dood
Polybetes, een voortreffelijk vorst, geboren aan de andere zijde van de Kaukasus dat is in de richting van India - had veel soldaten. Hij was dapper, scherpzinnig en
heldhaftig. Nooit zag men iemand mooiere wapens dragen dan hij. Ze waren rijkelijk
versierd met edelstenen en goud; ik denk dat hij er wel trots op was. Achilles was
zeer op hem gesteld, omdat hij hem zijn zuster tot vrouw wou geven, wanneer
Polybetes de strijd zou overleven. Hij was een vermaard ridder, onverschrokken
tegenover zijn vijanden en hij
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Dat hy hem niet en mochte ontgaen;
Daer moeste hy syn biecht ontfaen.
Ten tanden scloech hy hem aldare
Ende doen hy sach dat rycke ghegare,
Soe scone, soe ryckelyc ende soe diere,
Wilde hyt aftrecken sciere.
Doen hy hem pynde hoe hyt aftrake,
Quam her Achilles, syn wedersake,
Op hem sclaende over die heide.
Daer ruumde menech syn ghereide.
Die wych versamende daer soe groet,
Dat daer menech man bleef doot.
Her Hector ende her Achilles quamen te samen,
Die grote sclaghe gaven ende namen;
Elc scloech anderen al dare
Op die helme, die ludden clare,
Soe dat alle die bande ontspronghen
Ende hem die hande wedersonghen.
Maer her Hector heeft een sweert ghetrect,
Dat scarp was ende claer blect.
Met beiden handen hy oec sclaet
Op her Achilles, hoe soe't gaet,
Mer hy en consten niet ghevellen.
Dat vechten lieten haer ghesellen,
Die ghene die waren daer ten stryde
Ende maecten hem ene plaetse wyde.

[Prozavertaling]
had die dag al veel Trojanen gedood. Maar Hector viel hem zo fel aan dat hij hem
niet kon ontsnappen; dat bekocht Polybetes met zijn leven. Hector kloofde hem het
hoofd tot aan zijn tanden; en toen hij die prachtig mooie, kostbare wapenrusting zag,
wilde hij die hem afhandig maken. Terwijl hij erover stond te denken hoe hij dat zou
aanpakken, kwam zijn tegenstander Achilles op hem af over het slagveld. Menigeen
viel uit het zadel en de strijd liep zo hoog op dat er velen gedood werden.
Heer Hector en heer Achilles traden elkaar tegemoet en deelden over en weer
enorme klappen uit. Ze sloegen elkaar op de helmen, die er luid van galmden, zodat
de helmbanden lossprongen en hun handen natrilden. Hector trok een scherp, helder
glanzend zwaard, maar hoe hij ook met beide handen op Achilles insloeg, het lukte
hem niet hem neer te slaan. De andere strijders staakten het gevecht en maakten
ruimte voor hen. Maar Achilles
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Mer her Achilles sonder waen
En mochte voer hem niet ontstaen.
Hy trac besyden wel sere ghewont.
Hy was erre, dat wert u wel cont.
Gheen man en mochte droever syn,
Dat dede hy herde wel in schyn.
Hy dede begaden syne wonde
Ende binden soe men best conde.
Synen helm hy verbinden doet,
Enen spriet nam hy starc ende goet,
Ten stryde keerden hy danen hy sciet,
Om syne wonde en laet hys niet.
Op Hector voer hy te diere stont,
Hy wille sterven alsoe ghewont,
Sweert hy, ofte hy sal hem doden.
Dies en laet hy hem niet verbloden.
Scarp ende wreet soe was die stryt,
Daer bleef menech in cortten tyt.
Onder die Griecken wert een ghehu,
Sie riepen: ‘Her Hector hevet nu
Enen coninc noch afghesclaghen,
Wy en moghen des niet verdraghen!’
Hector hadde enen by der veintallien
Ende tracken uyt der battallien,
Metten scilde al onghedect.
Her Achilles siet, dat hy er niet op en mect.

[Prozavertaling]
kon toch niet tegen Hector op; hij trok zich ernstig gewond terug en hij was woedend,
dat begrijpt u wel. Geen mens was bozer dan hij, dat bleek heel duidelijk.
Hij liet zijn wonden zo goed mogelijk verzorgen en verbinden, en zijn helm
opnieuw vastmaken. Hij pakte een stevige lans en stortte zich weer in de strijd; hij
liet zich niet weerhouden door zijn verwondingen.
Achilles ging meteen op Hector af en hij zwoer dat hij aan zijn verwondingen
wilde sterven, óf Hector zou doden; hij liet zich door niets bang maken.
De strijd was nog steeds hard en wreed, en menigeen verloor het leven. Er klonk
geschreeuw onder de Grieken: ‘Hector heeft een van onze koningen verslagen, dat
kunnen we niet op ons laten zitten!’ Hector had hem te pakken bij zijn helmband en
hij sleurde hem weg uit het strijdgewoel, waar-

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

197

[Origineel]
Syn ors scloech hy met sporen,
In syn hertte soe hadde hy toren.
Op her Hectore hy hem wreken wilde,
Hy stackene beneden den scilde,
Met enen spere, dat scarp was,
Dies hy nemmermeer en ghenas.
Want hy hem van achter stac aldure,
Hem en halp halsberch no coverture.
Dat was rouwe ende jammer groet,
Daer bleef die goede her Hector doot,
Want syn levere ende longhe beide,
Vielen voer hem int ghereide.
Ay, her Hector, bloeme van ertrike,
Noyt en vant men uws ghelike!
In allen saken waerdy volmaect,
In allen doeghden wel gheraect.
Hovesch waerdy ende goet,
Scone, milde ende vroet.
Gheen dinc en messat ane u.
Dat ghy hebdt verloren nu
U leven, dat sal syn meswende
Dien van Troyen in haer ende.
Oec alle heren ende vrouwen
Diet lesen, sullen maken rouwe.
Ay, her Achilles, boese deghen!
Hoe fellike hebdy verscleghen

[Prozavertaling]
bij hij zichzelf niet beschermde met zijn schild. Achilles zag dat Hector niet oplette
en gaf zijn paard de sporen, woedend tot in het diepst van zijn hart. Hij wilde zich
op Hector wreken en gaf hem met zijn scherpe speer een steek onder zijn schild, die
Hector niet zou overleven. Want Achilles stak Hector diep in zijn rug, daar hielp
geen harnas of overkleed tegen. Wat een verdriet en rampspoed, daar stierf de dappere
Hector, want zijn lever en zijn longen vielen voor hem in zijn zadel.
Ach Hector, beste van de wereld, nooit vond men uw gelijke! U was volmaakt in
alle opzichten en zeer deugdzaam. U was hoofs en goed, knap, vrijgevig en wijs.
Niets strekte u tot schande. Dat u hier uw leven hebt verloren, zal uiteindelijk voor
de Trojanen rampzalig worden. Alle mannen en vrouwen die dit zullen horen, zullen
om u treuren.
Ach Achilles, slechte ridder! Wat heb jij de dappere en sterke Hector op
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Den stoutten ende den starcken her Hectore,
Dat dune van achter stakes dore!
Mordelicke naemdy hem dlyf.
Twaren, dies hadde ghesyn een blyf,
Hadstune in dansichte ghesien.
Dat en hadde dy niet moghen ghescien.
Als ghy hem jaghet, ghy waert vervaert,
Want hy dicke met syn scarpe swaert
U menghe wonde in dyn lyf heft ghehouwen,
Daert saghen heren ende vrouwen.
Onghelyc was dyne cracht.
Dune hads jeghen her Hector ghene macht;
Haddy ghevochten hant jeghen hant,
Dyn hoet waer bleven her Hectors pant.
Ay stat van Troyen, wes droeve sere!
Du heves verloren raet ende here.
Ghy Troyne, vliet haestelicke!
Die bloeme es doot van uwen rycke.
Ay! nu wert u stat tebroken
Ende ghy selt blyven onghewroken.
Die ghene, die u te wreken plach,
Es doet: nu maect groet hantghesclach!
Hadde her Hector tot nu moghen leven,
Troyen ware te wynnen bleven.
O wy, hoe droeve een aventuer,
Hoe swaer, hoe bitter ende hoe suer!

[Prozavertaling]
een boosaardige manier verslagen door hem in zijn rug te steken! Je hebt hem
verraderlijk vermoord. Heus, dit was niet gebeurd, als je hem recht in de ogen had
gekeken. Dan was het je niet gelukt. Iedere keer dat je hem achtervolgde, was je
bang, want hij heeft je met zijn scherpe zwaard al menigmaal verwond, ten overstaan
van iedereen. Jullie waren geen gelijke partij. Jij kon niet tegen Hector op. Als jullie
van man tot man gevochten hadden, was jouw hoofd Hectors buit geworden.
Ach Troje, wees diep bedroefd! Je hebt je heer en raadgever verloren. Trojanen,
vlucht snel! De parel van uw rijk is dood. Ach, nu zal uw stad verwoest worden en
u zult ongewroken blijven. Hij die gewoon was u te wreken is nu dood: treurt en
rouwt! Als Hector tot op heden in leven had mogen blijven, zou Troje nog steeds
veroverd moeten worden.
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Hoe was sy op die stat vererret,
Dat sy hem Hector heft ontfert?
Ay, Hector, bloeme ende heer groot,
Al bistu hier dus bleven doot,
Nochtant sal men dy lof ende eer
Hierna spreken ommermeer!

[Prozavertaling]
Ach, hoe treurig is het noodlot, hoe zwaar, hoe bitter en hoe zuur! Waarom was
Vrouwe Fortuna zo boos op de stad dat zij Hector van haar heeft afgenomen? Ach
Hector, voortreffelijk, groot heer, ook al ben je nu gestorven, men zal immermeer
jouw lof en eer verkondigen!
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Historie van Troyen, 2e fragment, vs. 35847-36483
[Origineel]
Voer den wynde ghingen sy dryven,
Aver die zee ghinghen sy jaghen,
Mer doe gheen lant sy niet en saghen,
Quam hem een storm op mit crachten.
Die jaegde se III daghe onsachte.
Ten vierden daghe saghen sy som
Een eylant, hiet Strophadom.
In dat lant, seghet Virgilius,
Die vroede clerc, ende seid aldus
Dat vogel syn, heiten arpien.
Ic sal u die waerheit lyen:
Een hoeft hebben sy, sonder waen,
Na den menschen recht ghedaen;
Anders so synt rechte vogele
Ende hebben plumen ende vlogele.
Haer natuer is so ghedaen
Dat sy den man ghern verslaen
Ende eten hem als hy is doot.
Mer, dat is een wonder groot,
Als sy ten water gaen drincken
Ende hem sien ende bedincken
Dat sy ghebeten hebben doot
Van ghedaen haeren ghenoot,
Wenen sy seer ende misbaeren,
Omdat sy so hebben misvaeren.
Doe daer die Troyene quamen,

[Prozavertaling]
Ze zeilden voor de wind en doorkliefden de golven, maar toen ze geen land in zicht
hadden, overviel hen een hevige storm. Die dreef hen drie dagen lang ongenadig
voort. Op de vierde dag zagen sommigen van de mannen een eiland, Strophadom
genaamd.
Op dat eiland, zo zegt de wijze geleerde Vergilius, leven vogels, die harpijen
genoemd worden. Ik zal u de waarheid vertellen: ze hebben, werkelijk waar, een
hoofd precies zoals dat van een mens; voor de rest zijn het echte vogels: ze hebben
veren en vleugels. Hun aard is dusdanig dat ze graag mensen doden en die eten ze
dan op. Maar, en dat is een groot wonder, als ze naar het water gaan om te drinken
en dan zichzelf zien en beseffen dat ze
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[Origineel]
Saghen sy ende vernamen
Coyen ende ander wilt vee.
Bet ghevoet en saghen sy nie.
Sy sloeghens veel ende scoten.
Mit alle te male haeren roten
Ghereyden syt na Troysche wyse
Opten oever haer spyse.
Sy ghinghen mit groter vrouden
Eten ghenoech alle die wouden.
Tierst dat sy gheseten waeren,
Quamen die aripen, sonder spaeren,
Vlieghende na hare wyse
Ende namen hem haer spyse.
Die sy ghenemen niet en mochten,
Ontreynden sy, dat sy en dochten
Niemande tot enigher noot.
Mit stancke uyttermaten groot
Vloghen sy saen in dat wout
Onder een roetsche doncker ende cout.
Eneas ghebiet hem echt
Dat men die tafelen recht;
Anderwerven oec so quamen
Die aripen altesamen.
Sy ontreynden mit haeren monden
Haer spyse ten selven stonden
Ende droeghen henen dat sy mochten
Int wout in haer haghedochten.
Doe worden sy er altesamen,
Haer wapen sy saen namen

[Prozavertaling]
iemand hebben doodgebeten die uiterlijk op hen lijkt, huilen ze bittere tranen en
jammeren ze, omdat ze zo slecht gehandeld hebben.
Toen de Trojanen op dat eiland aankwamen, zagen ze koeien en ander vee in het
wild. Beter doorvoede dieren hadden ze nog nooit gezien. Ze slachtten er een heleboel
en met z'n allen bereidden ze het vlees op het strand, op Trojaanse wijze. Daarna
gingen ze heerlijk zitten eten. Zo gauw ze zaten, kwamen de harpijen aanvliegen en
pakten het eten van hen af. Wat ze niet mee konden nemen, bevuilden ze, zodat
niemand er nog van wilde eten. Een vreselijke stank achterlatend vlogen ze snel het
bos in, tot onder een donkere, kille rots.
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[Origineel]
Omdat sy daerteghen wouden vechten.
Echt deden sy die tafelen rechten.
Mitenus, den maronier,
So gheboot Eneas schier
Te gaen op enen topcasteel,
Of hy der saghen comen een deel
Dat hy enen horen bliese.
Sy wraken hem van den verliese.
Tierst dat sy gheseten waeren,
Quamen sy mit hare scaeren
Die aripen toeghevloghen.
Mer sy weren hem dat sy moghen
Ende sloeghen se op haer plumen
Ende deden se ter eerden cumen,
Mer sy en consten der niet ghewonden.
Sy ontvloghen in cortten stonden
Mitter spysen een groot deel;
Dander ontreynden sy al gheheel.
Een waster, hiet Cileno,
Doe haer gheselscap al ontvlo,
Voer sy op een roetsche staen.
Sy sprac totten Troyenen saen:
‘Ghy heren,’ sprac sy, ‘ghy Troyene,
Hoert wat u is te ghesciene:
Ghy hebt verslaghen onse beesten

[Prozavertaling]
Maar Aeneas gaf bevel de tafels weer op te zetten en opnieuw kwamen de harpijen.
Ze spuugden meteen weer op het eten en namen zoveel ze konden mee naar hun
holen in het bos. Toen werden alle Trojanen kwaad en ze pakten snel hun wapens
om de strijd tegen de harpijen aan te binden. Weer zetten ze de tafels klaar en Aeneas
gaf de matroos Misenus opdracht op een hoge uitkijkpost te klimmen en op een hoorn
te blazen wanneer hij de vogels zag aankomen. Dan zouden ze wraak nemen voor
wat hun was afgenomen. Zo gauw de mannen zaten, kwamen de harpijen in een
zwerm aangevlogen. Maar de Trojanen verweerden zich uit alle macht, ze sloegen
de vogels op hun veren, zodat ze ter aarde stortten, maar ze slaagden er niet in er ook
maar één te verwonden. Al gauw vlogen de harpijen weer weg met een groot deel
van het voedsel; de rest bevuilden ze.
Er was één harpij, die Celaeno heette, en toen de andere waren weggevlogen,
streek zij neer op een rots en richtte het woord tot de Trojanen: ‘He-
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[Origineel]
Ende wilt se eten hier mit feesten.
Dat en is nochtan niet ghenoech,
Ghy wilt ons doen onghevoech
Ende ons uytten lande jaghen.
Nu hoert, ic sal u die waerheit saghen.
Dit is een waerheit fyn
- Ic wetet so wael als Apollyn,
Want hy deedt my selven verstaen -:
Ghy wilt in Ytalien saen.
Ic weet oec wel ghy sultter comen,
Niet eer en suldy tuwen vromen
Daer moghen maken een stat,
Eer u die hongher maect so mat
Dat ghy u tafelen suit eten.
Des dar ic my wel vermeten,
Dat is waerheit, ridder stout.’
Mittien vloech sy in dat wout.
Al dat volc wert vervaert,
Haer handen hielden sy opwaert.
Sy riepen: ‘Got, ghy moet versien
Dat ons dit niet en moet gheschien,
Dat ons dese helsche vogel behiet!
Het is die duvel ende anders niet!’
Anchises hief op syn hande,
Den gaden bat hy die hy cande

[Prozavertaling]
ren van Troje, hoort wat u te wachten staat! Jullie hebben ons vee gedood en wilden
je er hier aan te goed doen. En of dat alles nog niet genoeg was, hebben jullie ons
ook kwaad willen doen en ons uit het land willen verjagen. Luister, ik zal jullie de
waarheid zeggen. En het is de zuivere waarheid - ik weet het net zo goed als Apollo,
want die heeft het me zelf laten weten -: jullie willen naar Italië. Ik weet dat jullie
daar ook wel zullen komen, maar je zult er niet eerder tot je eer en glorie een stad
kunnen stichten, voordat de honger jullie zo heeft uitgeput dat je je eigen tafel nog
zult verslinden. Dat durf ik je plechtig te verzekeren, het is de waarheid, dappere
strijders.’ Toen vloog ze het bos in.
Alle Trojanen werden bang, ze hieven hun handen ten hemel en riepen: ‘God, u
moet het verhoeden dat ons zal overkomen wat die helse vogel voorspeld heeft! Het
is de duivel, en niemand anders.’ Anchises hief de handen op en riep alle goden aan
die hij kende, dat zij hen zouden beschermen tegen
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Dat sy se mosten behueden
Van al sulcker armoeden.
Mittien so hiet ter selver uyeren
Haer leitsman Polumieren
Dat men ten scepe soude gaen
Ende halen op die seilen saen
Ende rumen mitten wynde
So veer dat niemant en kende
Niet dan water ende locht.
Sy seilden mit groter vlocht.
Tiersten saghen sy Jacinctos,
Daerna saghen Eritos
Ende Samos, Ulixes' lant
- Polinitus kendent te hant.Sy scoudent tlant, so daden sy daer
Alle die hem voelgden naer.
Alle baden sy die daer saten
Dat Got noch most verwaten
Ulixes, want by synen rade
Namen sy dien meeste scade.
Daerna quamen sy in die zee
In een lant hiet Leuchate.
Daer streken sy seil ende ghingen uyt,
Feest maecten sy ende gheluyt.
Sy waeren vro dat sy die lande
Hadden ghescuwet daer haer viande
In woenden, ende dat se die aventuer

[Prozavertaling]
al die ellende. Onmiddellijk gaf hun stuurman Palinurus bevel naar de schepen te
gaan, snel de zeilen te hijsen en zover voor de wind weg te zeilen dat ze alleen nog
maar water en lucht zouden zien.
Ze voeren met grote snelheid. Eerst zagen ze Zacynthus, toen Neritus en Samos,
het land van Odysseus - Palinurus herkende het meteen.- Ze ontweken dit eiland en
deden hetzelfde met de eilanden die daarna volgden. Ze baden allemaal dat God
Odysseus nog zou vervloeken, want door zijn toedoen hadden zij de grootste ellende
ondergaan.
Toen kwamen ze over zee bij een land dat Leucata heet. Daar streken ze de zeilen,
gingen aan land en vierden luidruchtig feest. Ze waren blij dat ze de landen waarin
hun vijanden woonden, gemeden hadden en dat het Fortuin hen er langs had geloodst.
Dit gebeurde in de herfst en in de gehele
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Had gheleit in mydden daer duer.
Dat was in enen herftstyt,
Want aver alle die werlt wyt
Begont die wynter hem verwreden.
Daer wouden sy haer leven leden
Totdat die lintyn quame.
Een Griex scilt was, in syn name
Telt dat boec dat was Alas,
Die in Troyen ghewonnen was.
Eneas hinc hem aen een want
Ende screefter by, mit synre hant,
Dat hy en in Troyen mit ghewelde
Wan, doe hy die stede velde.
Sy rumdent tlant, so sy yerst mochten.
Die yerste haven die sy sochten
Was aen tlant van Peathom.
Daer saghen sy hoghe borghe som,
Men en mocht se wynnen in gheenre manieren.
Voer tlant voeren sy van Opieren,
Daer Pierus in had croen ghedraghen.
Mittien sy een haven saghen,
Was voer een stat hiet Chaone,
Daervoer een borch wel scone,
Die gheheiten was Pierote.
Sy quamen daer mit hare rote,
Want sy en mochtent scuwen niet.
Mittien Eneas vraghen hiet

[Prozavertaling]
wereld brak nu de strenge winter aan. Ze besloten daar te blijven totdat het lente zou
worden. Ze hadden een Grieks wapenschild onder hun buit, zo staat het in de Aeneis,
dat in Troje was buitgemaakt. Dat schild bevestigde Aeneas aan een muur en hij
schreef er eigenhandig op dat hij het in Troje veroverd had, toen Abas de stad
verwoestte.
Zo gauw ze konden, verlieten ze het land. De eerste haven die ze zagen, was in
het land van de Phaeaken. Daar zagen ze een aantal hoog oprijzende burchten, die
op geen enkele manier in te nemen waren. Ze voeren langs Epirus, waar Pyrrhus
koning was geweest. Toen zagen ze een haven in de stad Chaone en een schitterend
kasteel met de naam Buthrotum. Daar landden zij met hun troepen, want zij konden
de plaats niet omzeilen.
Aeneas gaf meteen opdracht te informeren wie er in dat land regeerde
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[Origineel]
Wie daer heer waer in dat lant;
Men antwoerden hem altehant
Een ongheloeffelic dinc,
Dat daer Achilles yerst coninc
Had ghewest, daerna Pirrus.
Nu waer coninc Helenus,
Prianus' soen van Troyen.
Eneas mocht cume van joyen
Een woert ghespreken aldaer.
Hy seid: ‘Is dat ommer waer?’
‘Jaet’, seiden sy al daerna.
‘Hectors wyf, Andromata,
Heft hem tot enen man ghenomen.
Dus syn haer saken comen.’
Eneas sprac te synen vader:
‘Heer, gawy beide gader
Spreken den man ende laeten ons sien,
Waerby dit mach gheschien.
Nemen laet ons lude een deel.
Hy woent hierby in een casteel.’
Anchises sprac: ‘So gawy daer
Ende laet ons sien of dit is waer.’
Al ghewapent ghingen sy dane,
Op aventuer, of hem ane
Yemant sprake dan te goede,
Dat sy waeren op haer hoede.
Haer scepe hebben sy wel bewaert,

[Prozavertaling]
en men gaf hem prompt het ongelooflijke antwoord dat Achilles daar eerst koning
was geweest, daarna Pyrrhus en nu Helenus, de zoon van Priamus van Troje. Aeneas
kon nauwelijks een woord uitbrengen van vreugde. ‘Is dat werkelijk waar?’ vroeg
hij. ‘Jazeker!’ luidde het antwoord. ‘Hectors vrouw, Andromache, is met hem
getrouwd. Zo is het haar vergaan.’
Aeneas sprak tot zijn vader: ‘Heer, laten we samen met Helenus gaan praten om
te weten te komen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Laten we enkele manschappen
met ons meenemen. Hij woont hier in de buurt in een kasteel.’ ‘Laten we gaan,’ zei
Anchises, ‘en zien of het waar is.’ Ze vertrokken goed gewapend, zodat ze op hun
hoede zouden zijn voor het geval iemand hen aan mocht spreken met andere dan
goede bedoelingen. Ze lieten hun schepen goed beveiligd achter en gingen op pad.
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Dus hebben sy bestaen die vaert.
Dat was opten selven dach
Daer Hectors jaerghetyde op lach.
Andromata had buten der stede
Ghemaect met grote weerdichede
Een graf daer mit groter haven,
Daer die asse van hem lach begraven
In enen pot van fynen goude,
Want tfolc van Griecken niet en woude
Ghedoghen, doe men wan die stat,
Dat Hector laghe in sulcken vat.
Al gheheel daden sy hem schier
Verbernen in enen vier;
Die asse nam yerst Ecuba,
Daerna behielt se Andromata.
Syn jaerghetyde hielt die vrouwe
Mit uyttermaten groten rouwe.
Mittien so verkenden sy schiere
Eneas by der spauliere,
Want hy teyken van Troyen droech.
Dat had haer wonders ghenoech,
Mer doe sy en sach onder die oghen
Ende sy verkenden den hoghen
Ende den edelen wygant,
Beswymde die vrouwe altehant.
Dat yerst dat sy becomen was,
Sprac sy: ‘Bistuyt Eneas,

[Prozavertaling]
Het was juist de dag waarop Hectors sterfdag herdacht werd. Andromache had buiten
de stadsmuren met veel eerbetoon een graf laten maken met veel pracht en praal,
waarin Hectors as lag begraven in een urn van kostbaar goud, omdat de Grieken,
toen zij Troje innamen, niet hadden willen toestaan dat Hectors overblijfselen in een
dergelijke urn bewaard zouden worden. Zij hadden hem laten verbranden en eerst
had Hecuba de as bewaard en daarna deed Andromache dat.
Andromache herdacht diep bedroefd zijn sterfdag. Toen herkende zij plotseling
Aeneas aan zijn schouderbedekkingen, want daarop droeg hij het wapen van Troje.
Ze verbaasde zich enorm, maar toen ze hem aankeek en de hooggeboren, edele held
herkende, viel zij flauw. Zo gauw ze weer bijgekomen was, vroeg ze: ‘Ben jij het
Aeneas, zoon van de godin Venus? Of is
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Venus' soen, der gadynne?
Of ist u geest? Doettet my bekynnen.
Ist u geest, so segt my dan
Waer Hector is, myn lieve man!’
Dit riep sy mit groten ween.
Eneas antworden haer alleen:
‘Ic heb gheleeft tot deser uyeren
Mit rouwe ende mit aventueren.
Segt my, want icker om come,
Synt dat ghy verloert die bloeme
Van ridderen, Hector, uwen man,
Hoe u Pirrus te wyve ghewan.’
Andromata sloech thoeft neder
Ende sy antworden hem weder:
‘Ten was so salighe onder den troen
Als Polixina, die scoen,
Want sy niet en wist van vernoye.
By dien, voer die stat van Troye,
Was haer, op Achilles' graf,
Dat scoen hoeft gheslaghen af.
Sy en dienden nie scalc mitten lyve.
Mer acharme, ic, dol katyve,
Doe Troyen die stat was verbrant,
Most ic vaeren in een vreemt lant
Ende den avermoedighen Pirrus
Deerne syn in synen huus.
Hy liet my mit kynde gaen.

[Prozavertaling]
het uw geest? Zeg het mij. Wanneer het uw geest is, vertel me dan waar mijn lieve
man Hector is!’ Dit riep zij snikkend uit. Aeneas antwoordde haar slechts: ‘Ik leef
tot op de dag van vandaag in droevige en gevaarlijke omstandigheden. Vertel me,
want daarvoor ben ik gekomen, hoe Pyrrhus u tot vrouw heeft gekregen toen u uw
man Hector, de beste van alle ridders, verloren had.’ Andromache boog het hoofd
en antwoordde hem: ‘Er was niemand gelukkiger op aarde dan de schone Polyxena,
want zij kende geen verdriet: door Pyrrhus werd haar voor Trojes muren, op Achilles'
graf, het hoofd afgeslagen. Zij hoefde de vijand nooit met haar lichaam te dienen.
Maar ik, beklagenswaardige, toen Troje platgebrand was, moest ik mee naar een
onbekend land als dienstmaagd in het huis van die aanmatigende Pyrrhus. Hij maakte
me zwanger en daarna wilde hij trouwen met Hermi-
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Daerna so wilde hy staen
Om Ermionen, Helenen kynt,
Ende gaf my enen die my mynt,
Synen knape Helenus.
Orestes vermoerden Pirrus.
Dus was dit lant Pirrus' neven,
Helenus, al ghegeven.
Hier heft hy Troyen maken doen
Ende enen toerne hiet Ylioen.
Asoonacta, myn lieve kynt,
Eneas, dat ghy seer mynt,
Was afgheworpen van den stene
Daert ducke plach te staen allene
Ende te siene den tornoye.
Landomanta cort myn vernoye,
Want hy is vromich jonghelinc.
Ende by Pirrus den coninc
Heb ic een kynt, heit Molosus.’
Andromata vertelt aldus
Wie daer leefden of doot was;
Des had wonder Eneas.
‘Segt my,’ sprac Andromata,
‘Leeft u wyf nog, Creusa,
Ende Ascanius, u kynt?
Wie bracht u aen dit lant die wynt?’
Doe telden hy der coninghynnen
Die aventuer al van beghynnen.

[Prozavertaling]
one, de dochter van Helena, en mij gaf hij weg aan iemand die oprecht van mij houdt,
aan zijn dienaar Helenus. Orestes heeft Pyrrhus vermoord en zo kwam dit hele land
aan Helenus, een verwant van Pyrrhus. Hier heeft hij Troje weer laten opbouwen en
ook een toren met de naam Ylioen. Astyanax, mijn lieve kind, van wie u, Aeneas,
ook zoveel hield, werd van de stadsmuur afgegooid, waar hij zo vaak in z'n eentje
stond om naar de strijd te kijken. Landomante verzacht mijn verdriet wat, want hij
is een flinke knaap. En van koning Pyrrhus heb ik een kind dat Molosus heet.’ En
zo vertelde Andromache wie er nog in leven waren en wie er dood waren, en Aeneas
verbaasde zich er over.
‘Vertel eens,’ zei Andromache, ‘leeft Creusa, uw vrouw, nog en uw zoon Ascanius?
Hoe heeft de wind u hierheen gedreven?’ Toen vertelde Aeneas de
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Mittien quam uyt synen huys
Mit groter menichten Helenus
Ende woud hem buten der stat gaen meyen.
Hy sach die coninghynne screyen
Ende by haer staen die Troyene.
Dat docht hem wonder aen te siene.
Mit groter joyen heft hy se ontfaen,
Hy leide se in die stede saen.
Daer telden elc mit naten oghen
Wat hem die aventuer doghe,
Vernoys dede ende scaden
Ende hoe sy ducke waeren verladen.
Doe sy by nuwe Troyen quamen,
Eneas ende die ander te samen
Custen die poertte ende ghingen na.
‘Got hoede u, nuwe poert Troya
Daer wy aen gaen!’ riepen sy alle.
‘Van al sulcken onghevalle
Als oude Troyen heft gehadt,
Moet Got hoeden dese stat!’
Helenus ontfinc se mit joyen
In die nuwe stat van Troyen.
Der scyncten men wyn mit groter vrouden,
Tierst aen Anchises, den ouden,
Ende maecten weerscap herde groot
Onder die edele ghenoot.

[Prozavertaling]
koningin zijn lotgevallen van het begin af aan. Op dat moment kwam Helenus naar
buiten met een groot gevolg, dat zich wat wilde gaan verpozen buiten de stad. Hij
zag de koningin huilen en de Trojanen bij haar staan. Hij geloofde zijn ogen niet.
Met grote vreugde begroette hij hen en nam hen snel mee naar de stad. Ze vertelden
elkaar met tranen in de ogen wat het lot hun te dragen had gegeven, hoe het hun
verdriet en ongeluk had gebracht en hoe zij menigmaal in het nauw waren gedreven.
Toen ze het nieuw gestichte Troje bereikten, kusten Aeneas en alle anderen de
poorten en gingen de stad in. ‘Moge God u behoeden, nieuwe stad van Troje, die wij
nu naderen,’ riepen ze uit. ‘Tegen al het ongeluk dat het oude Troje heeft ondergaan,
moet God déze stad beschermen!’ Helenus ontving de Trojanen vol vreugde in het
nieuwe Troje. Er werd wijn geschonken in opperste blijdschap, het eerst aan de oude
Anchises, en er werd een groot
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Daer waeren sy mit groter feesten
Eneas ende alle die meesten
Ende totdat hem dochte das
Dat hem die wynt mede was.
Tot Helenus ghinc Eneas
Ende bat hem doer Gade das,
Dat hy en een deel soude horen.
‘Heer,’ sprac hy, ‘my quam te voren
Van Apollyne, van anderen gaden,
Dat ic van alle mynen noden
In Ytalien soude ghenesen.
Nu heft my altemael van desen
Verveert Celeno, die aripe.
Van Gade moet se syn vermaledite!
Sy behiet my hongher groot,
Dat my ghebreken soude broot
Ende ic myn tafelen soud verteren.
Nu segt my, swager, wat my sal deren,
Want ghy wetet al te voren.
Had men uwen raet willen horen,
Troyen waer noch sonder noot.
Uwe wysheit is so groot.’
Helenus nam synen raet
Als te sulcken saken staet.
Doe sprac hy dus mit synen monde:
‘Swager, hoert my een stonde.

[Prozavertaling]
feestmaal aangericht voor het edele gezelschap. Aeneas en zijn aanzienlijke vrienden
hadden een aangename tijd, totdat hun de wind uit een gunstige hoek leek te komen.
Aeneas ging naar Helenus en vroeg hem om Gods wil even naar hem te luisteren.
‘Heer,’ zo sprak hij, ‘mij is voorspeld, door Apollo en door andere goden, dat ik in
Italië van al mijn zorgen verlost zou worden. Maar nu heeft de harpij Celaeno mij
ernstig ongerust gemaakt. Ze moet door God vervloekt worden! Ze voorspelde me
zo'n nijpende honger, dat ik geen brood meer zou hebben en mijn eigen tafel zou
verslinden. Zwager, zeg mij nu wat voor leed mij zal overkomen, u weet immers
alles van de toekomst. Wanneer men naar uw raad had willen luisteren, stond Troje
nu nog overeind. Uw wijsheid is zo groot.’
Helenus beraadde zich op passende wijze. Toen kwamen de volgende woorden
van zijn lippen: ‘Zwager, luister naar me. Ik denk dat het als volgt
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[Origineel]
Ic wil dat dese sake verga,
Ghy sult suecken Ytalia
Ende dat tot uwen grote ghevalle.
Nu verneemt wat ic u calle.
Ic sal u segghen hoe ghy varen
Sult mit uwer groter scaren,
Hoe ghy scuwet die quade zee.
Mocht ic, ic seid u gherne mee
Van den geeste diet my wederriet.
En is dit eynde lants oec niet
Van Ytalien, daer du souts vaeren,
Het is verre westwert, twaeren.
Ghy moet yert wesen in Cecile
Ende daertoe seilen menghe mile
Daertoe mede by Cirtes lande,
Nadien dat ic die waerheit cande,
Eer ghy noch crighet uwe ghevoech.
Ic sal u teykens segghen ghenoech,
Siet dat ghys niet en verghets.
Tierst dat ghy coemt teenre ryviere
Daer ghy op siet dese maniere
Ene wilde soghe ende die wit,
Ende dan omtrent haer sit
XXX al sneewitte swyn,
Daer sal dyn raste dan syn.
Ontsiet u van den tafelen niet.
Op die tyt als u dit ghesciet,

[Prozavertaling]
verloopt: u zult Italië bereiken en dat tot uw grote geluk. Luister nu wat ik u vertel.
Ik zal u zeggen hoe u moet varen met al uw schepen en hoe u gevaarlijk water kunt
mijden. Ik zou u graag nog meer vertellen, als ik dat zou mogen van de goden, maar
die hebben het mij afgeraden. U moet niet naar deze kant van Italië koers zetten,
maar veel verder westwaarts. U moet eerst naar Sicilië en dan nog vele mijlen verder,
langs het eiland van Circe, zoals mij gezegd is, voordat u uw wens vervuld zult zien.
Ik zal u een heleboel herkenningspunten noemen, zorg dat u er geen vergeet. Pas als
u bij een stroom komt op de oever waarvan u een wilde, witte zeug ziet liggen met
om zich heen dertig sneeuwwitte biggen, kunt u uitrusten van uw vermoeienissen.
Schroom niet om daar ruimschoots te eten. Wanneer dit alles zo zal gaan,
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[Origineel]
So west seker dattu best
Int lant daer du best ghenest.
Dat eynde van Ytalien is
Al vol Griecken, des syt ghewis.
Dat raed ic dy wel dattu vlies
Coenistuer: in dat is dyn verlies.
Dat staet in der Athenen hant
Ende Policetes woent in dat lant
Ende dat volc van Molobeye.
Maect u henen desen meye.
Als ghy tlant hebt besien,
Suldy weder te Ytalien tien.
Hout u aen die slincker hant
Ende scuwet dat rechte lant.
Vaert tusschen Ytalien ende Cecilen,
Omdat die twe lande wilen
Altesamen een lant waeren.
Des saltu nu daer tusschen vaeren.
Alstu Cecilen laetste schier,
Nu hoert my, swagher goedertier,
So coemstu aen Cuboeam,
Aen een wech, heet Cumeam:
Daer souttu sien te dynen wille
Een maghet hiet Sibille,
Die sal u segghen herde schier
Van Ytalien die manier
Ende hoe ghy werden sult coninc,

[Prozavertaling]
kunt u ervan overtuigd zijn dat u bent aangekomen in het land waar u veilig bent.
Deze kant van Italië wordt helemaal bevolkt door Grieken, geloof me. Ik raad je
dringend aan Coenistuer te mijden: daar zul je niet veel goeds vinden. Het is in handen
van de Atheners en Policetes woont er met het volk van Molobeye. Vertrek deze
meimaand. Als u het land hebt zien liggen, moet u verder naar Italië trekken. Houd
een linkse koers en mijd het land aan uw rechterzijde. Zeil tussen Italië en Sicilië
door; die twee landen waren immers ooit samen een geheel. Daarom moet u er nu
tussendoor varen. Luister nu, beste zwager, wanneer u Sicilië hebt verlaten, komt u
bij Cuboea, in een landstreek met de naam Cumae: daar moet u een bezoek brengen
aan een maagd met de naam Sibylle die u alles over Italië zal vertellen en over hoe
u
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Want sy wel weet alle dinc.
Nu vaer, als ghy wilt, mit joyen
Ende verhef den naem van Troyen,
Sodat hy nummer en bederve,
Als ghy doch suit doen eer ic sterve.’
Doe dit ghesproken had Helenus,
Deed hy uyt synen huys
Ten scepe voeren eer yet lanc
Nuwe spyse ende nuwe dranc.
Hy deed se beteren ende maken
Ende vultse mit dueren saken,
Beide mit silver ende mit goude,
Mit dueren clederen menichfoude,
Mit allet dies hem noot was,
Mit harnasse, syt seker das.
Daertoe gaf hy Eneas mede
Die wapen die Thetis maken dede,
Die hem van Pirrus sterf an.
Anchises, den ouden man,
Ghiften hy na synre weerden:
Hy gaf hem orsse ende peerden.
Scepe die niet vol en waeren
Van lude, die deed hy mede vaeren,
Ja soeveel synre lude mede,
Dat hy se alle vullen deede.
Die wynt voer hem te puntten saen,

[Prozavertaling]
koning zult worden, want zij weet heel veel. Ga nu heen in vreugde, als u wilt, en
verhef de naam van Troje, zoals u nog zult doen eer ik sterf, zodat die nooit ten onder
zal gaan.’
Toen Helenus dit alles gezegd had, liet hij terstond vanuit zijn huis vers voedsel
en drinken naar de schepen brengen. Hij liet ze repareren en vulde ze met allerlei
kostbaarheden, met zilver en goud, met talloze dure kledingstukken, met harnassen,
met alles wat zij nodig hadden. Ook schonk Helenus Aeneas de wapens die Thetis
had laten maken en die hij in zijn bezit had gekregen door het overlijden van Pyrrhus.
De oude Anchises gaf hij ook passende geschenken; hij gaf hem strijdrossen en
lastpaarden. Op schepen die niet volledig bemand waren, liet hij zo veel van zijn
eigen mensen meevaren, dat ze weer geheel op sterkte kwamen. De wind woei spoedig
uit de juiste hoek en Anchises gaf bevel de zeilen te hijsen, opdat ze met gunstige
wind
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Anchises hiet die seile gaen
Ende mitten wynde henenvaren.
Helenus volgden na twaeren
Ende bracht se te scepe mit groter eren.
Aldus sprac hy totten heren:
‘Anchises,’ sprac hy, ‘vaer mit Gade.
Wy moeten sceiden, al doen wyt node.
Ghy hebt beleeft dat men twewerf
Troyen, die edel stat, bederf
Ende ommer hebdy tlyf ontdraghen.
Nu is dy ende dynen maghen
Twesteynde van Ytalien ghegeven.
Got gheve dattu moghes gheleven.
Nu vaer, du bist een salich man,
Om dattu ye quames daeran
Dattu wonnes dus een kynt.
Waerom let ic oec den goeden wynt?
Vaert, dattu Got gheleiden moet!’
Andromata, die haefsche, die soete,
Ende haer soen Landamanta
Volgden ten scepe na,
Droeve ende mit groten ween.
Sy gaf ghiften oec niet cleen.
Ascanius gaf sy al roet
Mantel, roc ende sorcoet,
Doerslaghen mit fynen goude,

[Prozavertaling]
konden vertrekken. Helenus volgde hem en bracht hen met veel eerbetoon naar de
schepen. Hij richtte zich tot de Trojanen. ‘Anchises,’ sprak hij, ‘ga met God. Wij
moeten scheiden, ook al doen wij dat niet graag. U hebt meegemaakt dat men tot
tweemaal toe Troje, die edele stad, heeft verwoest en steeds hebt u het er levend
vanaf gebracht. Nu is jou en je familie het westelijk deel van Italië toegezegd. God
geve dat je het zult beleven. Ga nu, je bent een gezegend mens, omdat je er ooit toe
kwam zo'n kind te verwekken. Maar waarom houd ik je nog langer tegen bij deze
gunstige wind? Vaar uit, en moge God je tot leidsman zijn!’
De hoofse, lieflijke Andromache en haar zoon Landomante volgden de Trojanen
ook naar hun schepen, bedroefd en in tranen. Ook zij gaf dure geschenken. Ascanius
schonk zij een rode mantel, een onderkleed en een overkleed, doorweven met fijn
gouddraad, dat hij zou kunnen dragen als hij
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Daer hy ridder in werden soude
Ende sy sprac: ‘Lieve kynt,
Neem ghifte van her die u mynt.
By deser dinc sultu hiernaer
Myns ghedencken menich jaer.
Du salt noch segghen na myn lyf:
“Dat gaf my wilen myns oems wyf.”
Hector, myn lieve, dat was dyn oem.
Nu west coene ende neemt des goem,
Dat ghy u trect na dynen vader
Ende na dynen oem allegader.
Ic en sie dy nummermeer hierna.
O wach! Myn kynt Astionacta
Leefdent, het waer nu dus groot.
Acharm! Dat sach ic werpen doot!
Hy was recht van uwen ghedaen.’
Eneas antwoerden saen:
‘Leeft mit vrouden in uwer vesten.
U leet is comen al ten besten,
Want daventuer laet u rusten.
Wes mach ons, katyve, lusten,
Die langhe moeten hierna, twaeren,
Van eenre vresen in dander vaeren?
Ic hape dat sy meerre gheval
Teghen die Griecken hebben sal.
Ic en weet oec of ic ommermeer

[Prozavertaling]
tot ridder werd geslagen, en zij zei tot hem: ‘Mijn lieve kind, neem dit aan van een
vrouw die van u houdt. Hierdoor zul je nog vele jaren aan mij denken. Na mijn dood
zul je nog zeggen: “Dit schonk de vrouw van mijn oom mij ooit.” Hector, mijn lieve
kind, was je oom. Wees dapper en weet dat je op je vader lijkt en ook op je oom. Ik
zal je hierna nooit weerzien. Ach, mijn kind Astyanax, als het nog zou leven, zou
het nu net zo groot zijn als jij. Ach arme, dat kind wierp men voor mijn ogen van de
stadsmuur! Hij leek sprekend op jou.’
Aeneas antwoordde: ‘Leef gelukkig in uw stad. Aan uw leed is een einde gekomen,
want het Noodlot laat u met rust. Hoe kunnen wij nog plezier hebben in ons leven,
wij rampzaligen, die nog lange tijd hierna het ene gevaar na het andere onder ogen
moeten zien. Ik hoop dat uw stad meer

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

217

[Origineel]
Van den Tyber worde heer
Ende icker make enighe stat.
Mer, oft also ghevallet dat,
So bidden wy best onsen neven,
Die dan na ons sullen leven,
Dat sy, mit ghemenen rade,
Een Troyen maken, wien dat stade.’
‘Dat sy!’ antworde Helenus.
Versceiden syn sy aldus
Mit rouwe ende mit hantgheslaghe.
Enen nacht voeren sy ende twe daghe.
Polumieus en liets niet
Hy en seid als hem Helenus hiet.
Des anderen daghes saghen sy al
Ytalien te haren gheval.
Al ‘Heille!’ riepen sy ver ende na,
‘Got behoede dy wel, Ytalia!’
Anchises sprac: ‘Merct altehant
Wat ghy yerst bekent aen tlant.
Dat segt my ende doet my verstaen.’
Eneas sprac: ‘Ic sie gaen
Drie perde weyende in den gras.’
‘O wy!’ sprac tot Eneas
Anchises in cortter tyt,
‘Lieve kynt, dat is al stryt;
Orloghe brenghen ons die peerde.

[Prozavertaling]
geluk tegen de Grieken zal hebben. Ik weet niet of ik ooit heerser over de Tiber zal
worden en er een stad zal stichten. Maar mocht dat gebeuren, dan moeten wij onze
nazaten vragen met elkaar een Troje te stichten, voor wie dat ook van nut zal zijn.
‘Het zij zo!’ antwoordde Helenus en zo scheidden hun wegen zich, met veel droefheid
en rouwbetoon.
Zij voeren een nacht en twee dagen en Palinurus liet niets na, maar gaf de bevelen
zoals Helenus het hem had opgedragen. De volgende dag zagen zij tot hun grote
vreugde Italië liggen. ‘Hoera!’ riepen ze als uit een mond, ‘God behoede je, Italië!’
‘Let op,’ zei Anchises, ‘wat je als eerste ziet op het land. En laat mij dat dan weten.’
‘Ik zie drie paarden die lopen te grazen,’ antwoordde Aeneas. ‘O wee,’ bracht
Anchises uit, ‘mijn lieve kind, dat betekent strijd; die paarden zullen ons oorlog
brengen. Maar, wees niet bang en
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Mer, doet als die onverveerde
Ende penst dat men die perde dwinghe
Dat men se tsmenschen nutscap bringhe.
Dat beduyt dat ghy sout
Dit lant dwinghen mit ghewout.’
Mittien scouwe sy dat lant
Ende voeren ter luchter hant,
So verre dat sy die berghe saghen
Die int lant van Cecilien laghen.
Sy saghen oec den berch Ethna,
Die men siet ver ende na,
Want hy bernet alleweghe.
Ic waen men vulcanen te heten pleghe.
Aldaer voeren sy altehant
Ende namen haven aen dat lant,
Want het was op dien tyden.
Die grote scepe lieten sy ryden
Int diepe, teghen dat stoten.
Op tlant voeren sy mit boten
Ende laghen in enen bussche daer.
Des nachs hadden sy groten vaer:
Sy hoerden gheluyt ende groot gheruchte
Ende en wisten niet wattet wesen mochte.
Doent dach was, saghen sy enen man
Die luttel cleder had an.
Magher was hy ende cranc,
Syn baert was uyttermaten lanc;

[Prozavertaling]
bedenk dat je die paarden kunt temmen en zo dienstbaar kunt maken aan de mens.
Dat betekent dat u dit land aan uw heerschappij zult onderwerpen.’ Ze namen het
land in ogenschouw en zeilden er aan de linkerkant voorbij, zo ver dat ze de bergen
zagen die op het eiland Sicilië liggen. Zij zagen ook de berg Etna, die men tot ver in
de omtrek kan zien liggen, want hij staat voortdurend in brand. Ik geloof dat men
zo'n berg een vulkaan noemt.
Daar zeilden ze heen en voeren de haven binnen, want het getij was gunstig. De
grote schepen legden ze voor anker in diep water, opdat ze niet zouden stuklopen op
de rotsen. Ze gingen met sloepen aan land en verscholen zich in het bos. 's Nachts
stonden ze vele angsten uit: ze hoorden gerommel en veel lawaai en wisten niet wat
het zou kunnen zijn. Toen het dag werd, zagen ze een man met weinig kleren aan.
Hij was vermagerd en verzwakt,
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Onghedaen was hy ende siec,
Doch saghen sy dat was een Griec.
Tierst dat hy wert ghewaer das
Dattet volc van Troyen was,
Bleef hy staende ende wert verveert.
Doch quam hy ten scepewert
Ende riep: ‘Ghy Troyene, ghenade!
Wildy, ghy moghet my doen scade.
Voert my alleen uyt desen lande.
Ic was onder uwe viande,
Des lie ic wel, ende oec daermede
Daer men af wan uwe stede.
Dunctet u der pynen weert,
Ic bid u dat ghy my niet en spaert,
Opdat ic sterve van menschen hande.’
Aldus bat hy synen vianden
Ende custen mede haer knien.
Anchises nam hem op mittien.
Hy seid: ‘Behout lyf ende lede
Ende segt wat dy hier comen dede.’
‘Myn heer,’ sprac hy, ‘was Ulixes
Ende ic hiet Achimenides.
Doe wy van Troyen souden vaeren,
Quamen wy aen dit lant, twaeren.
Nu wonen hier die ciclopen.
Sy hadden ons also belopen
Dat sy ons vinghen altesamen

[Prozavertaling]
had een heel lange baard en zag er slecht en ziek uit, maar ze zagen toch dat het een
Griek was. Zo gauw de man merkte dat hij Trojanen voor zich had, bleef hij staan
en werd bang. Toch kwam hij naar de sloepen toe en riep: ‘Trojanen, genade! Wanneer
jullie willen, kunnen jullie me kwaad doen. Maar neem me in ieder geval mee uit dit
land. Ik was een van uw vijanden, dat geef ik toe, en ik was er ook bij toen uw stad
veroverd werd. Wanneer het u de moeite waard lijkt, smeek ik u mij niet te sparen,
zodat ik tenminste door mensenhanden zal sterven.’ Zo smeekte hij zijn vijanden en
hij kuste hun voeten.
Anchises hielp hem overeind en zei: ‘Je blijft in leven, vertel hoe je hier terecht
bent gekomen.’ ‘Mijn heer,’ antwoordde de man, ‘was Odysseus en mijn naam is
Achimenides. Nadat wij uit Troje vertrokken waren, kwamen we aan in dit land.
Hier wonen de cyclopen. Die vielen ons aan, namen ons
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Ende sy die vetste uyt namen
Ende sy se aten ende te stucken braken.
Mer dat en bleef niet onghewraken:
Ulixes die stac haren heer
Die oghen uyt ende wrac hem seer.
Nu vliet, of ghy syt alle doot,
Want Polifemus is so groot,
Die syn oghen heft verloren.
Mach hy, hy wrect op u den toren.
Nochtant synder hier wel hondert
So groot, dats elcken man wondert.
Sy lopen alle in haer haghedochte.
Drie maende heb ic aldus onsochte
Mit frute gheleeft in dit wout.
Dat is een deel by mynre scout,
Dat ic niet na hem en riep,
Doe myn heer te scepe liep.
Dit is tierste scepe dat ic hier sach.
Nu en bid ic niet anders, o wach!
Dan ic ontvlien mach haeren monden.’
Tierst dat hy dit had ghesproken
Saghen sy comen op der roken
Polifemus, diet al verteerde
Mit synen scapen als een heerde
Ende ghinc vaste ter zeewaert.
Van hem waeren sy alle vervaert.
Tgat, dat syn oghe had ghewesen,

[Prozavertaling]
allemaal gevangen, kozen de vetsten onder ons uit, doodden die en aten hen op. Maar
dat bleef niet ongewroken: Odysseus stak hun aanvoerder het oog uit en nam zo
stevig wraak. Vlucht nu, of u bent allen ten dode opgeschreven, want Polyphemus,
die zijn oog heeft verloren, is zo enorm; als hij de kans ziet, zal hij zijn woede op u
koelen. Er wonen er hier wel honderd, zo groot dat je je ogen niet gelooft. Ze wonen
allemaal in holen. Drie maanden lang verbleef ik in ellende in dit bos, levend op
fruit. Dit alles heb ik deels aan mijzelf te wijten, omdat ik mijn heer niet nageroepen
heb, toen hij naar de schepen vluchtte. Dit is het eerste schip dat ik sindsdien hier
gezien heb. Ach, nu vraag ik niets anders dan aan hun muil te ontkomen!’
Nog maar net had de Griek deze woorden gesproken, of ze zagen de alles
verslindende Polyphemus op de rotsen verschijnen, zijn schapen hoe-
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En was noch doe nie wel ghenesen,
Het lach vol bloets. Nu nemet goem:
Syn staf, dat was een groot pynboem;
Een pipe hinc aen synen hals.
Daermede bliese hy na syn Wals.
Dat gat daer toghe had ghestaen
Ghinc hy mit zeewater dwaen.
Doe liepen sy te scepe te samen
- Den Griec sy oec mit hem namen Ende voeren ten groten scepen,
Die mit sorghen waeren begrepen.
Sy toghen daert bat dieper was.
Polifemus wert ghewaer das
Ende hy begonde te waden naer,
Mer voer die diepte had hy vaer
Ende hy die scepe niet en taste.
Hy riep: ‘Hier syn myn gaste,
Ulixes die my toghe uyt stad!’
Dat luyt gaf enen groten crac,
Ghelyc oft waer eenen donreslach
Den berch die daer beneden lach.
Daer quamen al die ciclopen
Uytten hale saen ghelopen,
Hogher dant een borch waer.
Die Troyene waeren in vaer;
Te seile ghingen sy ende voeren dane;
Die ciclopen volgden ane

[Prozavertaling]
dend, op weg naar de zee. Ze waren allemaal doodsbang voor hem. Het gat waar zijn
oog had gezeten, was nog steeds niet goed genezen en stond vol bloed. Let nu op:
zijn staf was een grote pijnboom en om zijn nek hing een herdersfluit. Daarop speelde
hij een deuntje. Het gat waarin het oog had gezeten, ging hij uitwassen met zeewater.
De Trojanen liepen naar de sloepen - de Griek namen ze ook mee - en ze roeiden
naar de grote schepen, die zo zorgvuldig beladen waren. Ze voeren naar dieper water.
Polyphemus hoorde het en begon naderbij te waden, maar hij was bang voor het
diepe water en kreeg de schepen niet te pakken. Hij brulde: ‘Hier zijn mijn gasten,
en Odysseus die mijn oog heeft uitgestoken!’ Dat gebrul gaf een enorme knal, als
een donderslag, tegen de berg daar vlakbij. Toen kwamen alle cyclopen tevoorschijn
uit de verborgenheid van
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Ende worpen mit roschen naer.
Die grote worpen daden hem vaer,
Dat sy die scepen vervullen mochten,
Doch voeren sy danen ende sochten
Een ander haven in cortter stont.
Achimenides soe wast cont,
Dien sy mit hem hadden ontfaen,
Hy wysden hem hoe sy mochten ontgaen.
Soe ver waeren sy dat sy quamen
Teenre stat daer sy haven namen:
Die haven die hiet Panee.
Aldaer wert Anchises wee.
Int tlant hoerden sy maer des,
Dat daer coninc waer Achistes,
Die van Troyen was gheboren.
Tiersten dat hem quam te voren
Dat die Troyene waeren int rycke,
Ontfinc hy se seer blydelicke.
Mer Anchises bleef daer doot,
Des had Eneas rouwe groot.
‘O wy!’ riep hy, ‘lieve vader,
Du waers myn troest allegader
Ende die raste van mynre pynen,
Myn troest lude ende stillekynen!
Ic droech u uytten Troyschen vier,
Nu moet ic dy laten hier

[Prozavertaling]
de berg, die groter was dan een burcht. De Trojanen waren bang: ze hesen de zeilen
en voeren weg, en de cyclopen volgden hen en gooiden hun rotsblokken achterna.
Dat deed hen vrezen dat ze de schepen zouden doen vollopen, maar toch ontkwamen
ze en ze zochten spoedig naar een andere haven. Achimenides, die zij hadden
meegenomen, kende de wateren en wees hun hoe ze konden ontsnappen.
Ze zeilden zo ver dat ze bij een stad kwamen waar ze voor anker gingen: die haven
heette Drepanum. Daar werd Anchises ziek. Zij hoorden dat in dat land koning
Achistes regeerde, afkomstig uit Troje. Zo gauw hem ter ore kwam dat de Trojanen
in zijn rijk waren, ontving hij hen vol vreugde. Maar Anchises stierf daar, waarover
Aeneas diepbedroefd was. ‘Ach, lieve vader,’ riep hij uit, ‘u was mijn grootste steun
en een toeverlaat in al mijn ellende, mijn hulp in alle omstandigheden! Ik droeg u
weg uit het brandende
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Aen dit wit lant van Cecile!
Ghevoert heb ic u menghe mile.
O wy Cileno, fel aripe!
Dat dy Pluto vermalendie!
Du dreychs my van groter scade:
Waer en waerstu niet berade
Dattu my dit gheseit had mede?
So haddy ghedaen haefshede!
Ay! Helenus, Prianus' kynt,
Dyn syn en was niet so blynt,
Ghy en wist dattet aldus soud vergaen!
Waerom en deedt ghys my niet verstaen?
Mer, wat helpt dit, lieve vader?
Wy weten wel allegader,
Ic sal u volgen eer ghy my;
Nadien dat dus ghescapen sy,
Ic sal u eerlicke begraven
In dit lant mit groter haven.’
Eneas deed maken een graf
Daer hy groot goet om gaf
Ende men lede daer onder die moude
Den goeden Anchises, den oude.
Die Troyen toghen uyt haer haer
Ende dreven jamer ende misbaer.
Dit was, dat leest men averwaer,
Na Troyen int seste jaer.

[Prozavertaling]
Troje en nu moet ik u hier achterlaten op het witte strand van Sicilië! Ik heb u zoveel
mijlen met mij meegevoerd. O Celaeno, valse harpij! Moge Pluto je vervloeken! Je
dreigde me met groot ongeluk: waarom heb je me dit ook niet gezegd? Daar had je
goed aan gedaan! Ach Helenus, zoon van Priamus, uw vooruitziende blik was toch
niet zo blind dat u niet wist dat het zo zou vergaan! Waarom hebt u het me niet laten
weten? Maar wat helpt dit alles nog, lieve vader? Wij allen weten heel goed dat ik
ú moet volgen in de dood en niet u mij. Maar nu de zaken eenmaal zo gesteld zijn,
zal ik u eervol begraven in dit land, met veel pracht en praal.’
Aeneas liet een kostbaar graf maken en daar legde men de goede, oude Anchises
in de aarde. De Trojanen trokken zich de haren uit en rouwden en klaagden. Dit alles,
zo lezen wij, gebeurde in het zesde jaar na de val van Troje.
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Aristoteles overhandigt zijn werk aan Alexander de Grote. Initiaal in een Heimelijkheid der
heimelijkheden-handschrift uit 1374.
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Heimelijkheid der heimelijkheden
Handboek voor hoge heren
Vrij algemeen wordt aangenomen dat Jacob van Maerlant de Heimelijkheid der
heimelijkheden, zijn vijfde dichtwerk binnen ongeveer zeven jaar, heeft geschreven
ter gelegenheid van de officiële regeringsaanvaarding van de twaalfjarige Floris V,
in het jaar 1266. Na een mijlpaal als deze was Maerlants taak als leermeester van de
jonge graaf waarschijnlijk voltooid en wellicht heeft de geboren Vlaming om die
reden Voorne verlaten om zich in Vlaanderen, in Damme bij Brugge, te vestigen,
waar - getuige enkele plaatsen in dat werk - vervolgens als eerste zijn Der naturen
bloeme tot stand is gekomen.
De Heimelijkheid der heimelijkheden moet worden gelezen als een reeks van
adviezen van een wijze leermeester aan zijn jonge pupil van koninklijken bloede. In
het geval van Maerlants Latijnse bron, het in de Middeleeuwen wijdverspreide
Secretum Secretorum, wordt dit paar gevormd door Aristoteles, aan wie dit Latijnse
werk werd toegeschreven, en zijn alom bekende leerling Alexander de Grote. Hun
namen komen we in de hier gepresenteerde fragmenten dan ook herhaaldelijk tegen.
Jacob van Maerlant richt zich in zijn proloog tot een ‘lieve neve’, een niet met name
genoemde toehoorder dus. Het Middelnederlandse ‘neve’ wordt vaak gebruikt in een
situatie zoals die waarvan hier sprake is: de vertrouwelijke, persoonlijke verhouding
tussen een leermeester en zijn geliefde pupil. Het ‘lieve neve’ is te vertalen met een
‘mijn zoon’ of ‘mijn jongen’.
De adviezen in deze vorstenspiegel, zoals een werk als Secretum Secretorum of
Heimelijkheid wel genoemd wordt, behelzen voornamelijk de kunst van het regeren.
Het eerste fragment geeft er voorbeelden in overvloed van: een vorst moet niet gierig
zijn, maar gul en vrijgevig. Hij moet daarentegen het geld ook weer niet over de balk
smijten, maar een gulden middenweg zien te bewandelen. Hij moet zijn koninklijke
waardigheid eer aandoen en juiste beslissingen nemen, die zijn zorgvuldig en met
wijs beleid opgebouwde reputatie geen schade doen. Hij moet zijn
gemoedsbewegingen in bedwang houden, zich op passende wijze kleden, op zijn
woorden letten en
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steeds vriendelijk en voorkomend zijn, ook tegen zijn onbeduidendste onderdanen.
Het is algemeen bekend: uit de ene ondeugd vloeit de andere voort en zo komt
men van kwaad tot erger. In navolging van zijn bron somt Maerlant lange reeksen
ondeugden op, de een het gevolg van de ander. Opvallend hierbij is hoe de
Middelnederlandse dichter variatie probeert aan te brengen in zijn formuleringen.
Terwijl het Latijn steeds op eenzelfde manier betoogt, met behulp van het werkwoord
‘generare’ (voortbrengen), doet Jacob van Maerlant duidelijk zijn best afwisseling
in zijn tekst aan te brengen door steeds andere bewoordingen te kiezen. Het is de
moeite waard de moeilijkheden van het Middelnederlands het hoofd te bieden en de
dichter bij zijn pogingen te volgen.
Een landsheer kan alles nog zo goed geregeld hebben, zonder een goede
lichamelijke gezondheid is hij nergens. Daarom geven Aristoteles' - en Maerlants vorstenspiegel talloze richtlijnen (hier deels terug te vinden in het tweede
tekstfragment) hoe een mens een goede gezondheid kan verkrijgen en bewaren. Hij
heeft daarbij veel zelf in de hand en zal het bij een juiste levenswijze zonder artsen
kunnen stellen.
De gezondheidsleer in veel middeleeuwse geschriften, en ook in de Heimelijkheid,
is gebaseerd op de zogenaamde humeurenleer, die zijn klassieke vorm heeft gekregen
in het werk van de Griekse geneesheer Claudius Galenus (130-210). Zijn leer is
gebaseerd op de gedachte dat het menselijk lichaam wordt ‘geregeerd’ door een
viertal lichaamssappen: het bloed (Lat. sanguis), het slijm (flegma), de zwarte en de
gele gal (resp. melancholia en cholera). Maerlant doet het aan het begin van het
tweede fragment uitvoerig uit de doeken: de gezondheid wordt bepaald door de
normale menging, het juiste evenwicht tussen deze vier ‘humeuren’. Wanneer een
van de vier vochten in het lichaam te veel overheerst, wordt de mens ziek, terwijl
hun onderlinge verhouding het zogenaamde temperament van een mens bepaalt. Een
overblijfsel van deze laatste veronderstelling komen we nog tegen in bepaalde
aanduidingen van het menselijke karakter als ‘flegmatiek’ of ‘melancholiek’.
De werking van de vier lichaamsvochten wordt beschreven met behulp van twee
begrippenparen: warm - koud, en vochtig - droog. Een combinatie van warm en
vochtig duidt op beweging en leven, terwijl koud en droog duidt op gebrek aan leven
en verstarring. In het Der naturen bloeme-fragment zullen we bij de beschrijving
van de geneeskrachtige werking van verschillende kruiden deze termen nog
tegenkomen.
De eigenschappen van de humeuren en seizoenen worden bepaald door de vier
elementen: land, water, vuur en lucht. Die kunnen allemaal beschreven worden in
termen van warm, koud, vochtig en droog en hebben daar-
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om invloed op de menselijke gezondheid. Vandaar de vele adviezen in de
Heimelijkheid omtrent de juiste voeding in de juiste tijd van het jaar. Maar net als
bij de omgang met geld, geldt ook voor de voeding: ‘Alles met mate’ en de wijsheid
‘Eten om te leven, niet leven om te eten’ lijkt misschien wel zo oud te zijn als de
weg naar Rome.
Geen enkel mens kan een verantwoordelijke taak als het regeren van een land in
zijn eentje aan, zelfs niet als hij alle gegeven adviezen ter harte neemt. Daarom zal
een wijs vorst steeds verstandige en betrouwbare raadsheren aan zijn zijde houden,
die hem met zuivere bedoelingen kunnen adviseren bij alle problemen die het Lot
een landsbestuurder op zijn weg zendt. Bij de keuze van de leden in zijn raad van
advies moet een vorst zelfs rekening houden met het sterrenbeeld waaronder zij
geboren zijn. In het derde fragment wordt dit geïllustreerd met een tweetal
voorbeelden die getuigen van het feit dat een mens zich niet laat dwingen in een
richting die de sterren op het moment van zijn geboorte niet hebben uitgestippeld.
Alle adviezen in de Heimelijkheid der heimelijkheden worden met veel nadruk
gepresenteerd. De raadgevingen worden herhaald en nog weer eens anders
geformuleerd, wat een lezer wellicht de verzuchting kan doen slaken ‘Hou op, nu
weet ik het wel!’ Herhaling is een didactisch middel bij uitstek en hier blijkt dat het
dat ook in de Middeleeuwen, zoals lang daarvóór, ook al was. Jacob van Maerlant
kon de didactische kwaliteiten, die hij ongetwijfeld bezeten heeft, in ieder geval
volop tentoonspreiden in zijn dertiendeeeuwse handboek voor hoge heren.
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Heimelijkheid der heimelijkheden, 1e fragment, vs. 29-386
[Origineel]
I
Aristotiles seit na sijn visieren:
‘Lansheren sijn van viere manieren.
Sulc es milde van goeder maten
Hem ende sinen ondersaten;
Sulc es in so swaer een strec,
Dat hi hem enten sinen es vrec;
Sulc here hem nauwe beset
Ende es den sinen milder bet;
Sulc es oec hem selven goed,
Die sinen volke al onrecht doet.’
Nu segghen die van Ytale:
‘Het nes ghene mesprise tale
Dat here hem selven nauwe beset,
Doet hi sinen lieden te bet.’
Die van Yndien segghen dit,
Dat an den lantshere niet messit
Dat hi vrec es utermaten
Hem ende sinen ondersaten.
Nu wedersegghen altemale
Die Persiene dese tale
Ende segghen: ‘Lanshere ne dooch niet,
Die hem selven ende sijn diet

[Prozavertaling]
I
Aristoteles is van mening dat er vier soorten landsheren bestaan: de eerste soort is
op een verstandige manier vrijgevig, zowel voor zichzelf als voor zijn onderdanen;
de tweede is er zo slecht aan toe dat hij gierig is voor zichzelf én voor zijn volk; de
derde soort vorst beknibbelt op zijn eigen uitgaven en is des te vrijgeviger voor zijn
onderdanen en de vierde is goed voor zichzelf, terwijl hij zijn volk ernstig tekort
doet.
Nu zeggen de Italianen: ‘Het hoeft niet als smaad te worden opgevat, wanneer
men van een vorst zegt dat hij zichzelf tekort doet, als hij voor zijn onderdanen maar
vrijgeviger is.’ In Indië zeggen ze dat het een koning niet misstaat, wanneer hij zowel
voor zichzelf als voor zijn onderdanen uitermate gierig is. De Perzen spreken dit
echter weer tegen en zeggen: ‘Een lands-
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[Origineel]
Mildelike niet ne berecht.’
Aristotiles die spreect echt
Dat het es die swaerste slach
Dien lanshere an legghen mach,
Dat hi hem selven ian te wel
Ende den sinen es vrec ende fel,
Want sine macht moet te gaen.
Nu sulwi u hier doen verstaen
Waer die dogheden entie brecken
Deene van den andren trecken,
Ende toghen wat miltheit si,
Ende wat vrecheit oec daer bi,
Ende watter scaden ane leghet
Als men der miltheit niene pleghet,
Ende hoe lichte dat ghesciet
Dat men der miltheit niet ne pliet.
Want lichtelike heeft elc gheleert,
Dat hi sine herte toe keerd
An dullen cost ende onbesceden,
Ende lichtelike mach men leden
Toter vrecheit den sin;
Maer miltheit pleghen, daers cracht in!
Wille danne een prense milde wesen,
So sette sinen sin in desen
Dat hi marke wat hi vermoghe,
Ende die tijt daer gheven up doghe,

[Prozavertaling]
heer die zichzelf en zijn volk niet vrijgevig behandelt, is geen goed landsheer.’ Maar
Aristoteles zegt dat het grootste onheil dat een landsheer kan overkomen is, dat hij
zichzelf van alles gunt en voor zijn onderdanen gierig en wreed is, want zíjn
heerschappij is tot ondergang gedoemd.
Nu zullen we u hierna duidelijk maken waarin deugden en ondeugden zich van
elkaar onderscheiden en u tonen wat vrijgevigheid is, en ook wat gierigheid is, en
hoe nadelig het kan zijn, wanneer een vorst nooit vrijgevig is en hoe makkelijk het
kan gebeuren dat men verzuimt dat te zijn. Want eenieder is al gauw geneigd zijn
geld op een domme en dwaze manier uit te geven, en een mens kan heel gemakkelijk
in gierigheid vervallen. Maar op de juiste manier vrijgevig zijn, daar is zelfbeheersing
voor nodig!
Wanneer een vorst dan vrijgevig wil zijn, moet hij ervoor zorgen te weten hoeveel
hij precies weg kan geven, hij moet het tijdstip kennen dat
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[Origineel]
Ende marke oec die persone
Wies hi wardich es van lone.
Here, ghef goet na dire macht
Ende emmer met der maten bewacht.
Ende ghef dijn goet sulken man
Dies wardich si mede dan.
Die anders ghevet, mesdoet tewaren
Ende laet der miltheit reghele varen.
Wie anders dan sijn goet ute ghiet
Den bosen, die mer vele siet,
Dies ne ward hem gheen prijs,
Want hets verloren in alre wijs,
Wat so men an den onwaerden leghet.
Ende die sonder mate pleghet
Ute te ghietene sijn goet,
Hi moet saen metter spoet
Vallen alse die onvroede
In die havene der aremoede.
Dus ghelijct hi, wie soos pleghe,
Hem die sinen viant gheeft den seghe.

II
Die dan ghevet wel sijn goet,
Alst tijt es ende het noot doet,

[Prozavertaling]
geschikt is om dat te doen en ook de persoon die het waard is iets te krijgen.
Heer, schenk geld naar grootte van uw vermogen en steeds met mate; en geef uw
geld aan díe mensen die het ook werkelijk verdienen. Wie op een andere manier geld
weggeeft, doet het heus verkeerd en zo iemand verliest de regels van de vrijgevigheid
uit het oog. Wie zijn geld maar met handenvol weggeeft aan slechte mensen - van
wie er heel wat zijn! - zal daarvoor geen lof te beurt vallen, want het is in ieder opzicht
weggegooid geld, wat je ook maar besteedt aan lieden die het niet verdienen.
En wie steeds maar mateloos zijn geld weggooit, zal binnen de kortste keren als
een domme verkwister aan lager wal geraken. Daarom lijkt een mens die zo handelt
op iemand die aan zijn vijand de overwinning weggeeft.

II
Wie dan op de juiste wijze zijn geld weggeeft, op het juiste moment en als
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[Origineel]
Daert besteet es metter ere,
Sekerlike, dats een lantshere
Die hem selven ende den sinen
Milde es: dat doet hi scinen.
Sine macht sal menichvouden
Ende sine ghebode salmen houden.
Dese es milde ende ghemate
Hem ende sinen ondersate,
Maer die sire liede goed
Ende dat sine onwiselike verdoet
Ende onwaerden lieden ghevet,
Ende sulken dies ghene noot hevet,
Dien vergaetet te sire scande,
Die es verdervere van sinen lande,
Dul milde, want hi niet vorsiet
Sijns lants ende sijn verdriet.
Vrecheit es oec ene name
Den landshere sere onbequame.
Landshere dul milde dan of vrec
Vallet inder scanden strec.
So moet die lands here dan
Kiesen enen goeden man,
Dien hi ghetrouwe kent ende goed,
Ende hem bevelen dat hi hem behoed
Den orbare van sinen lande

[Prozavertaling]
het echt nodig is, en bovendien daar waar het goed besteed is, heus, zo iemand is een
landsheer die zowel voor zichzelf als voor de zijnen vrijgevig is: dat zal blijken uit
de gevolgen.
Zijn macht zal zich uitbreiden en zijn onderdanen zullen zich aan zijn geboden
houden. Zo'n vorst is vrijgevig, in de juiste mate, voor zichzelf en voor zijn volk.
Maar met de landsheer die het geld van zijn volk en zijn eigen geld op een
onverstandige manier verkwist en het weggeeft aan mensen die het niet verdienen
en het niet nodig hebben, zal het slecht aflopen; zo iemand richt zijn eigen land te
gronde, dom vrijgevig als hij is, omdat hij de nood van zichzelf en van zijn land niet
aan ziet komen.
Gierigheid is óók een eigenschap die zeer nadelig is voor een landsheer. Een vorst
die op een dwaze manier vrijgevig is, en een vorst die gierig is, raken verstrikt in de
netten van de schande. Daarom moet de landsheer een eerzaam man uitzoeken, van
wie hij weet dat hij betrouwbaar en deugdzaam is, en hem opdragen het landsbelang
te beschermen. De landsheer moet deze man alles
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[Origineel]
Ende settent al in sine hande,
Sine rente ende sijn upval
Ende des landscaps welvaren al.
Negheen landshere sal mede
Hogher sine moghenthede
Met neghenen coste verladen
Dan hem sijn land mach staen in staden.
Want wie soot doet, hi moet tehand
Bederven selve ende al sijn land.
Vreckeit ende dullike verteren
Moet hi bede van hem verweren.
So mach hi die miltheit bejaghen
Ende der mede in sinen daghen
Sijn lant setten in sulken state,
Dat langhe blivet in hovescer mate.
Ende dit mach els ghevallen niet,
Dan hem een landshere dus vorsiet
Dat hi af trecke sine hande
Vander liede goet van den lande
Ende hise niet so sere bescatte
Dat sine vlouken om datte.
Hier omme ghewaghet des
Die grote wise Hermogenes,
Dat dit die hogheste edelheit si
Entie gherechtste wet der bi,

[Prozavertaling]
in handen geven, zijn rente en zijn overige inkomsten en het gehele welzijn van zijn
land.
Geen enkele landsheer mag bovendien zijn rijk met hogere uitgaven belasten dan
zijn onderdanen kunnen opbrengen. Want wie dat doet, zal zichzelf en zijn hele land
ruïneren. Gierig zijn en dom geld uitgeven moet hij allebei voorkomen: op zo'n
manier kan hij vrijgevig zijn en daarmee tijdens zijn regering zijn rijk in zo'n toestand
brengen dat het lang zal blijven floreren. Dit is op geen andere manier mogelijk dan
dat een landsheer ervoor zorgt dat hij afblijft van het bezit van zijn onderdanen en
dat hij hun niet zulke hoge belastingen oplegt dat ze hem erom zullen vervloeken.
Hierom vermeldt de grote, wijze Hermogenes dat het de hoogste vorm van
edelmoedigheid is en ook de grootste vorm van rechtvaardigheid, en bovendien een
duidelijk bewijs van deugd en rechtvaardigheid in het denken en han-

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

233

[Origineel]
Ende daer toe een hoghe tekin mede
In prensen herte, in prensen zede,
Van doechden, van hoghen moede,
Dats dat hem een lanthere hoede
Dat hi sine ondersaten
Niene bescatte buter maten.
Wat was die redene entie dinc
Daer der Siten rike omme teghinc?
Entrouwen, dat die heren dreven
Meer costs dan die rente mochte gheven.
Ende alse die renten waren verdaen,
Staken die heren die handen saen
Ander ondersaten goet
Ende doe worden si in sulken moet,
Dat sire omme riepen wrake
An Gode om sulke sake,
Die de heren hevet gheplaghet
Ende volc up hem ghejaghet
Diese omsloeghen so om dat,
Dat men hare namen vergat.
Hier omme radic elken here,
Dat hi te dompelike niene vertere
Ende hi sulke miltheit kiese,
Dat hi sijn gheven niene verliese.
Wille hi van ghevene maken vrient,

[Prozavertaling]
delen van een vorst, dat hij ervoor waakt zijn onderdanen ooit buitensporig te belasten.
Wat was de oorzaak van de ondergang van het rijk der Scythen? Inderdaad, dat
was het feit dat de hoge heren meer uitgaven dan de inkomsten toelieten. En toen al
het geld op was, legden de heren algauw de hand op de bezittingen van hun
onderdanen, die daarover zo woedend werden dat ze ervoor bij God om wraak riepen,
Die de hoge heren vervolgens gestraft heeft door het volk tegen hen in opstand te
laten komen, het volk dat hen zo volledig vernietigde dat de namen van die hoge
heren al spoedig in de vergetelheid raakten.
Om dit alles adviseer ik elke heer dat hij nooit te onverstandig zijn geld uitgeeft,
maar kiest voor zo'n vorm van vrijgevigheid dat hij wat hij weggegeven heeft, nooit
echt kwijt is. Wanneer hij vrienden wil krijgen door het
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[Origineel]
Gheve, die trouwelike heeft ghedient.
Gherne vergheven moet hi leren
Ende eren die waerdich sijn der eren,
Eenvoudighen lieden staen in staden
Ende onnoselen sal hi beraden,
Ende andwarden als menne groet
Ende emmer hebben die tonghe behoet.

III
Alexander, maerct hier inne:
Die clare verstannesse van sinne
Die es hovet, entie leret al,
Hoe men lant berechten sal.
Soe es van doechden dat behoud
Ende besiet wanen die scout
Ende waer mesdaet neemt beghin,
Ende wanen verlies coemt ende ghewin;
Ende leert besien wat men sal kiesen,
Ende wat scuwen ende waer an verliesen.
Ende van verstannessen es dit tbegin,
Dat een beghert in sinen sin
Dat hi van goeder name si.
Wie so dat soect, ghelovets mi,
Onghevenst ende metter doeghet,

[Prozavertaling]
doen van schenkingen, moet hij geld geven aan hen die hem steeds trouw gediend
hebben. Hij moet er een gewoonte van maken graag iets weg te geven en die mensen
eren die deze eer ook waard zijn. Eenvoudige lieden moet hij bijstaan, simpele zielen
raad geven, steeds teruggroeten wanneer men hem groet en altijd goed op zijn woorden
passen.

III
Alexander, let nu op: een helder verstand is de hoofdzaak en dat verstand leert hoe
men een land moet besturen. Het beschermt de deugdzaamheid en herkent waar
verkeerd gedrag en misdaad aanvangt en waaruit ellende of juist voordeel voortkomt,
en het verstand leert de mens inzien wat hij moet kiezen, wat hij maar beter kan
nalaten en waaraan hij ten onder zal gaan.
Het is in de eerste plaats verstandig met hart en ziel te streven naar een
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[Origineel]
Hi wart in der eren verhoghet.
Ende diese souct met losen sinne,
Hi wart al ontset daer inne.
Men sal niet willen sekerlike
Coninc sijn om tgrote rike,
Maer men saelt begheren tere
Om die grote name der ere.
Dus staet van goeder name die minne
Van alre eren ten beghinne
Ende die machmen bejaghen mede
Met sinne in der mogenthede.
Beghert iemen om ander dinc
Here te sine of coninc,
Hem ne coemter of no ere no bate,
Maer in nide ende in die hate
Der liede moet hi sijn verloren.
Vanden nide ward gheboren
Lieghen, drieghen; dats tallen stonden
Materie van allen sonden.
Van lieghene, drieghene, sijt ghewesse,
So wast ende coemt verranesse;
Van verranesse wart hate ghespelt;
Van hatene onrecht, ghewelt;
Van onrechte riset tallen stonden
Verhartheit in dorpere sonden;

[Prozavertaling]
goede reputatie. Een ieder die dat oprecht en ijverig doet, geloof me, die komt in
hoog aanzien te staan. Maar wie onder valse voorwendselen naar een goede naam
streeft, wordt bij die pogingen van eer en goede naam beroofd. Men moet in geen
geval koning willen zijn omwille van het koningschap op zich, maar om de eervolle,
goede reputatie. Zo vormt het verlangen naar een goede naam het begin van ieder
aanzien en dat moet men nastreven zoveel men kan.
Wanneer iemand om een andere reden vorst of koning wil worden, zal hem
daardoor geen eer of voordeel te beurt vallen, maar hij zal ten ondergaan aan de haat
en de nijd van zijn volk. Uit nijd komt liegen en bedriegen voort en dat vormt altijd
een goede voedingsbodem voor iedere vorm van zonde. Uit leugen en bedrog groeit
steevast trouweloosheid, en daaruit vormt zich weer haat. Van haat komt onrecht en
geweld en uit onrecht spruit altijd voort dat men hardnekkig in zijn lage zonden blijft
volharden. Dit laatste
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[Origineel]
Verhartheit maket grammen moet;
Van gramscepen, dies sijn wi vroet,
So coemt overhoricheit mede;
Hier afwast, dat men den vrede
Entie vrienscap al ontseghet;
Dits dat men te nomene pleghet
Vianscap onder die heren;
Van vianscepe, willic u leren,
So wast orloghe ende ghevecht,
Ende orloghe destruert al recht,
Ende vellet steden ende vaste muren
Jeghen dat recht der naturen.
Ende wat so jeghen nature strijt,
Onteert heren ende lande wijt.
Sie dan lands heere, datti bequame
Si te hebbene goede name,
Want redene met goeder begherten
Van goeder name met trouwer herten
Hevet die waerheit ute vercoren.
Ende waerheit es, als wijt horen,
Materie ende wortele mede
Van alre doechdachtighede
Ende es jeghen die loghene echt.
Van waerheden wart gheboren recht;
Van rechte coemt confidentia.
- Gawire metten Dietschen na,
So eist die doghet die hare ghetrost
Dat God elken gherechten verlost-.

[Prozavertaling]
zorgt weer voor gramschap en daaruit komt rebellie. Het gevolg hiervan is dat men
vrede en vriendschap laat varen en dan ontstaan er wat men noemt vijandelijkheden
onder de hoge heren. Het resultaat daarvan is oorlog en strijd. Oorlog vernielt alles
wat rechtvaardig is en verwoest steden en sterke muren tegen de rechten van de
natuur in. En alles wat in strijd is met de natuur, berooft heren van hun goede naam.
Landsheren, zie er dus op toe dat u een goede reputatie geniet. Want het inzicht
om met zuivere bedoelingen van ganser harte een goede naam na te streven, leidt tot
waarheid. En de waarheid is, naar wij horen, de grond en ook de wortel van alle
deugdzaamheid en kant zich tegen de leugen. Uit waarheid wordt rechtvaardigheid
geboren en daaruit komt ‘confidentia’. Wan-
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[Origineel]
Van troste ward miltheit gheboren;
Miltheit wint hemelijcheit ut vercoren;
Van hemelikeden vrienscap gaet
Ende vrienscap winnet den raet;
Raet ghevet helpe talre noot.
Die werelt ware bleven doot,
Newaren die dogheden, die wi nomen,
Dene niet vander andre comen.
Want hier mede sijn gheset
Recht ende redene ende wet,
Ende dese redene doet bi naturen
Die mensceit te gader gheduren.
Hier omme moeten wi mede lien
Dat begherte van herscepien
Om den lof van goeder name
Es lovelijc sere ende bequame.

[Prozavertaling]
neer we dit begrip in het Diets omschrijven, is het de deugd die er vertroosting in
vindt dat God ieder rechtschapen mens verlost. Uit vertroosting vormt zich
vrijgevigheid en deze laatste zorgt weer voor vertrouwelijke omgang. Daaruit ontstaat
vriendschap en uit vriendschap komt raad. Raad verschaft hulp in alle nood.
De wereld zou ten dode zijn opgeschreven, wanneer alle deugden die we hier
hebben opgesomd niet uit elkaar zouden voortvloeien. Want uit deze deugden komen
rechtvaardigheid en menselijke wetten, die ervoor zorgen dat de mensen samen
kunnen leven. Om dit alles moeten wij erkennen dat het verlangen naar heerschappij
omwille van een goede reputatie uitermate prijzenswaardig en goed is.
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Heimelijkheid der heimelijkheden, 2e fragment, vs. 839-1060
[Origineel]
XI
Nu laten wi dese saken dan!
Vorsienicheit prijst elc wijs man.
Nu verstaet wel, ghi lansheren,
Wat Aristotiles hier bi wille leren:
Hoe die mensce in alre stont
Sinen lechame sal houden ghesont,
Dat men gheens meesters hebbe noot.
Want hets wijsheit noch also groot
Leven sonder evels pine
Dan es enigherande medicine.
Ghesonde es grote nuttelikede
Die werelt te berechtene mede.
Men sal weten ende verstaen
Dat neghene weghe ne gaen
Daer men bi in enighen daghen
Ere of vordel mach bejaghen,
En si dat men den wech ghewinne
Van claren verstandighen sinne.
Ende niemen es die den wech vonde,
Hine hadde des lechamen ghesonde;
Ende ghesont so nes ne gheen,
Ensi dat draghen over een

[Prozavertaling]
XI
Nu laten we dit alles verder rusten!
Elk wijs man prijst het nemen van voorzorgsmaatregelen. Begrijp nu goed,
landsheren, wat Aristoteles hiermee wil duidelijk maken: dat de mens te allen tijde
zijn lichaam gezond moet houden, zodat men geen dokter nodig heeft. Want het is
veel verstandiger te leven zonder ziekte en pijn dan met wat voor medicijn dan ook.
Goede gezondheid is heel nuttig om de wereld mee te besturen. Eenieder moet weten
en begrijpen dat er geen andere wegen zijn waarlangs men ooit aanzien en eer kan
verkrijgen dan langs de weg van het heldere verstand. En er is niemand die die weg
zal kunnen vinden, wanneer hij niet over een gezond lichaam beschikt. Niemand is
gezond,
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[Origineel]
Die complexien, daer mede
Versament es die menscelikede.
Ende complexie es els ghene dinghe
Dan ghevoughe temperinghe
Van der wacheit des lechamen.
Ende God, Diet al houd te samen,
Hevet beset met redenen al
Hoe men die wacheit temperen sal
Ende hoe men bliven sal ghesont,
Ende hevet dit ghemaket cont
Sinen wisen utvercoren.
Van dien begonstent eerst horen
Die van Inden entie Persine,
Die Grieken entie Latine,
In welker boeke dat men ne vint
Van onwareden niet een twint.
Nu camen die wise te samen,
Daer si haren raet doe namen
Ende vonden in hare parlementen
Dat van den viere elementen,
Die over een niet draghen connen,
Des menschen lechame es begonnen:
Dats vier, lucht, water ende aerde.
In deser wijsheit hem verbaerde
Die redene, dat in ghere wise
Die lechame sonder dranc ende spise

[Prozavertaling]
tenzij de vochthuishouding in zijn lichaam in evenwicht is. En vochthuishouding wil
niets anders zeggen dan een juiste menging van de lichaamsvochten.
God, Die alles in Zijn hand houdt, heeft bepaald hoe die vochten in de goede
verhouding gemengd moeten zijn en hoe een mens gezond kan blijven, en dit heeft
Hij doen weten aan geleerden die Hij daartoe heeft uitverkoren. Van die geleerden
vernamen de Indiërs, de Perzen, de Grieken en de Romeinen het als eersten, in wier
boeken niet de minste onwaarheid te vinden is. Die geleerden zijn het er gezamenlijk
over eens geworden dat het menselijk lichaam is samengesteld uit vier elementen
die onderling niet verenigbaar zijn: vuur, lucht, water en aarde. In deze wijsheid
openbaarde zich de oorzaak van het feit dat het menselijk lichaam op geen enkele
manier
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[Origineel]
Van den mensce ne mach ghestaen.
Ende wilde hi dies te vele ontfaen
Of te lettel, hine const ontgaen,
Hine moeste in die siecheit slaen.
Ende wildi dies nutten te maten,
Hem camer af vele baten:
Cracht, lichtheit ende sconeit mede,
Ende menigherande salichede.
Oec seiden die wise ut enen monde:
Wie so mate niet houden conde
In vullen ende in ydelen lechame,
In wakene, in slape, hoe soot came,
In temperinghen van den live,
Sijt in vaerdicheden, sijt in stive,
In rustene of in arebede,
In latene bloet, in houdene bede,
Die ne mach altoos niet ontgaen,
Hine moet swaer evel ontfaen.
Ende die bi maten leven can,
Hi mach sijn een ghesont man
Ende leven sine vulle daghe
Sonder enich evels plaghe.
Ende oec seiden die wise mede
Dat alle die ghevoughelikede
Die men ter werelt vint emmermere,
Eist weelde, eist goet, ghenoechte of ere,

[Prozavertaling]
zonder drinken of voedsel in stand kan blijven. Mocht een mens te veel eten en
drinken krijgen, of te weinig, dan ontkomt hij er niet aan ziek te worden. Maar als
hij alles met mate tot zich neemt, heeft hij daar veel baat bij: hij wordt sterk, lenig,
knap en nog veel meer.
Ook zeiden de geleerden als uit één mond: wie geen maat weet te houden in eten
en vasten, in waken en slapen, hoe dan ook, bij het op de juiste manier vullen van
zijn buik, bij een snelle spijsvertering of bij verstopping, bij rust of arbeid, bij het
wel of niet aderlaten, die zal ernstig ziek worden, daar ontkomt hij niet aan. Maar
wie er een evenwichtige levenswijze op nahoudt, zal steeds gezond zijn en hem zal
een lang leven zonder de minste ziekte beschoren zijn.
Bovendien zeiden de geleerden dat de natuur alle goede dingen die er op
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[Origineel]
Dat dat vonden hevet nature,
Dat die mensceit der bi ghedure.
Wie so leven dan beghert,
Bejaghe dan ende hebbe waert
Sulke dinc die daer toe doghe,
Daer tlijf bi gheduren moghe,
Ende late sinen wille varen.
Hine sal sijn vleesch niet verswaren
Met overdranke, met overate.
Men vint dit van Ypocrate,
Dat hi beset hadde sijn eten
Met vasten nauwen dyeten
Ende hi so clene at ende dranc,
Dat hi ward van live cranc.
Doe sprac sijn jonghere: ‘Meester, here,
Wilstu eten wel ende sere,
Dune hads ghene noot dan das.’
Doe andwarde hem Ypocras:
‘Lieve, ic wille eten der bi,
Omdat ic leven wille bedi,
Niet leven in sulker wise
Als om die lieve vander spise.
Die spise es ghemaect bedi
Dat tvleesch der mede ghevoed si,
Ende die lechame es min no mere
Niet ghemaect om der spisen ere.’

[Prozavertaling]
aarde te vinden zijn, of het nu rijkdom is of bezit, vreugde of aanzien, in het leven
heeft geroepen, opdat de mensheid zal blijven bestaan. Eenieder die in leven wil
blijven moet díe zaken trachten te bereiken en naar waarde schatten, die helpen het
lichaam in leven te houden en moet niet toegeven aan zijn begeerte: hij moet zijn
lichaam niet ongezond maken door overmatig te drinken en te eten.
Over Hypocrates lezen we dat hij zich aan een heel streng dieet hield en zo weinig
at en dronk dat hij lichamelijk verzwakte. Zijn leerling zei toen: ‘Heer, wanneer u
wat meer zou eten, zou u daar geen last van hebben,’ waarop Hypocrates hem
antwoordde: ‘Beste jongen, ik wil eten om in leven te blijven en niet leven om het
genot van voedsel; voedsel is gemaakt om het lichaam te voeden, en het lichaam is
niet gemaakt ter ere van het voedsel.’
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[Origineel]
Men hevet vele wiser ghesien
Die hem plaghen der spisen ontien
Ende des lechamen ghenouchten
Setten nauwe in allen ghevouchten,
Ende die bi dyeten ghinghen,
Ghetempert wel in haren dinghen.
Die waren van live ghesont,
Wel arbeidende talre stond,
Langhe levende, smakende wel,
Ende van live dapper ende snel.
Ende dits openbare te siene
An die magre Arabiene,
Die snellike met cleinre pine
Dorgaen wilde brede woestine.
So nes ghene medicine so goed,
So men overdaet al af doet.

XII
Die houden wille sine ghesonde,
Twee dinghe marke talre stonde:
Deen es dat men in elker wise
Nutte sulken dranc ende spise
Die ghetidich es int jaer,
Ende na dien dat hi selve swaer

[Prozavertaling]
Er zijn veel geleerden geweest die zich van te veel voedsel onthielden en die de lusten
van het lichaam aan heel strakke banden legden en een zeer gematigd dieet hielden.
Zij genoten een goede gezondheid, konden steeds veel werk verrichten, leefden lang,
hadden een gezonde eetlust en waren kloek van lijf en leden. Dit alles is heel duidelijk
te zien aan magere Arabieren, die moeiteloos en in hoog tempo onherbergzame,
uitgestrekte woestijnen doortrekken. Geen enkele medicijn is zo goed als het afzien
van iedere vorm van overdaad.

XII
Wie zijn gezondheid wil bewaren, moet twee dingen altijd goed in de gaten houden:
het eerste is dat hij steeds die dranken en etenswaren gebruikt die
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[Origineel]
Ofte jonc van daghen si,
Ende daer sine nature bi
Ghehouden es ende up ghevoed.
Dander es dat hi houden moet
Dat hi sinen lechame mede
Moet vander overtullichede,
Daer die quade humure af risen,
Suveren, als die meesters wisen.
Een lechame, bi naturen heet
Ende te verduwene ghereet,
Dien sijn groeve spisen goed,
Wantse die grote hitte verdoet.
Een droghe lechame ende een coud,
Lichte spise es sijn ghewoud.
Dus die leven wille ghesont,
Hi sal nutten talre stont
Sulke spise, sulken dranc
Als sire complexien es belanc.
Hort, hoe men buten verstaet
Hoe die maghe es goet of quaed:
Maghe die verduwet wel,
Maect den lechame dapper ende snel,
Ende maect den sin claer van wetene,
Ende goeden smaec ende lust van etene.
Der cranker maghe tekine sijn claer:

[Prozavertaling]
passen bij de tijd van het jaar, bij de omstandigheid of hij oud of jong is, en bij wat
zijn lichaam steeds gewend is geweest. Het tweede is dat hij zijn lichaam moet
zuiveren van overbodige stoffen, waar ongezonde lichaamsvochten uit voortkomen,
zoals de heelmeesters zeggen. Voor een lichaam dat van nature heet is en zonder
moeite voedsel verteert, zijn stevige voedingsmiddelen goed, omdat de grote warmte
van het lichaam die kan verteren. Voor een droog en koud lichaam is licht verteerbaar
voedsel gezond. Dus wie gezond wil leven, moet steeds dat voedsel en drinken
gebruiken dat overeenkomt met zijn lichaamsgestel.
Hoor nu hoe je kunt merken of de maag goed functioneert of niet: een maag die
het voedsel goed verteert, maakt het lichaam fit en gezond en zorgt voor een helder
denkvermogen, een goede smaak en een goede eetlust. Duidelijke tekenen van een
slecht werkende maag zijn: een zwaar lichaam dat
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[Origineel]
Als die lechame es traghe ende swaer,
Ende men tanscijn te blasen siet,
Ende men dicken te ghewene pliet,
Ende swaer sijn die oghen lede,
Ende lelic up werpen mede,
Dat bitter scaerp si ende nat,
Ende quade roke si in dat.
Hier af coemt in deser wise
Dat hem lettel lust der spise.
In desen dinghen wese elc vroede
Sire ghesonden in groter hoede!
Vor maeltide eist pinen goet,
Want die maghe verwaermen doet.
Pinen na maeltiden verswaerd,
Want die spise valt nederwaerd
Inder maghen gront al ro
Ende sluut den dorganc also.
Daer af coemt menich verdriet.
Dat men vormaels slapen pliet,
Vermaghert des menschen lede
Ende verdroghet die vuchtichede.
Dat men namaels slapen acht,
Dat voet wel ende ghevet cracht,
Want die hitte, die hare deelt
In alle lede, te samene har heelt
Ende verhit die maghe binnen,

[Prozavertaling]
slecht voedsel verteert, een opgezwollen gezicht, dikwijls geeuwen, zware oogleden
en onaangename oprispingen van bitter, scherp vocht dat vies ruikt. Dit veroorzaakt
een slechte eetlust. Laat iedereen zo verstandig zijn om zijn gezondheid goed te
beschermen!
Inspanning voor de maaltijd is goed, omdat dat de maag verwarmt. Inspanning na
de maaltijd is slecht, omdat het voedsel dan onverteerd in de maag terecht komt en
verstopping veroorzaakt; daar komt veel narigheid van.
Slapen voor het eten leidt tot vermagering en uitdroging. Slapen na het eten werkt
voedzaam en versterkend, want de warmte die zich [wanneer men wakker is] over
het gehele lichaam verspreidt, trekt [als men slaapt] naar de maag en verwarmt die
van binnen, zodat de maag het voedsel kan verteren. En de geest rust dan ook heerlijk
uit.
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[Origineel]
Dat soe die spise al mach verwinnen.
Entie redene entie sinne
Rusten dan met groter minne.
Hier omme segghen some wise,
Dat bet voet die avontspise
Dan die middachspise doet.
Want daghes hitte, entie moet,
Die dan es al ongheroe,
Soe si, dat die spise verdoe,
Entie maghe ward coud ende cranc.
Dus verdervet der spisen ganc.
Navons eist anders ghescepen:
So ward die maghe met hitten begrepen
Ende so rusten alle die sinne.
Dat comt der ghesonden te winne.
Oec eist recht, dat elc man sie
Of hi twee warf etens plie,
Dat hiniene vaste tenen male.
Ende die eens etet also wale
Van costumen, dat hi scuwe
Twee warf tetene over nuwe.
Het mach hem els werden te sure:
Pleghinghe es ene andre nature.
Moet men oec costumen ontkeren,
Dat moet men der naturen leren
Van wilen te wilen, van dage te dage,

[Prozavertaling]
Hierom beweren sommige geleerden dat avondeten voedzamer is dan middageten,
want de warmte van overdag en de geest, die dan heel onrustig is, werken zodanig
dat voedsel niets uithaalt en de maag koud wordt: zo raakt de spijsvertering in de
war. 's Avonds is het een andere zaak: dan wordt de maag verwarmd en komen alle
zintuigen tot rust: dat komt de gezondheid ten goede.
Voorts is het verstandig dat ieder mens erop toeziet, als hij gewend is twee keer
per dag te eten, nooit een van die twee keren over te slaan. En iemand die gewend
is één keer per dag te eten, moet vermijden opeens twee keer op een dag te gaan eten.
Anders zal hem dat opbreken: gewoonte is een tweede natuur. Wanneer men
genoodzaakt is in dezen van gewoonte te veranderen, moet men zich dat geleidelijk
aan, van dag tot dag, aanwennen, net zolang tot het lichaam het kan verdragen.
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[Origineel]
So langhe, dat nature verdrage.
Elc hoedem oec, dat hi niet ne ete
Eer hi wel die waerheit wete,
Dat die maghe hebbe verdaen
Die spise, die soe hadde ontfaen.
Ende dat mach men daer bi weten,
Als enen sere langhet om eten
Ende hem dat spu dinne ende claer
Ten monde coemt vloiende daer.
Want die spise up spise laedt,
Sere hi der naturen scaedt.
Niemen ne si tonghereet,
Als hem hongher ane gheet,
Hine ete metter vaerd.
Want eist dat hijt te langhe spaerd,
So coemt ene vuchtheit swaer
Ende een roec, ende vervullet daer
Die maghe, entie sijn harde quaet.
Ende als tgoene ten hersenen gaet,
So wardet soe verstormet dan,
Ende die hongher vorgaet vort an.
Ende al eist dat men ten male coemt,
Weet, dat die spise lettel vroemt.

[Prozavertaling]
Iedereen moet er verder voor oppassen dat hij niet eet, voordat hij er zeker van is dat
zijn maag het voedsel dat er nog in was, verteerd heeft. Dit kun je merken aan het
feit dat iemand erg verlangt naar voedsel en hem het water in de mond loopt. Want
wie voedsel op voedsel stapelt, brengt zijn gezondheid ernstige schade toe.
Je moet nooit aarzelen onmiddellijk te gaan eten, wanneer je honger krijgt, want
wanneer je daar te lang mee wacht, ontstaan er ongezond vocht en gas, die de maag
vullen en die heel slecht voor de gezondheid zijn. Wanneer dat vocht en dat gas in
de hersenen komen, raken die helemaal in de war en de honger gaat over. Wanneer
men dan gaat eten, baat het voedsel weinig meer.
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Heimelijkheid der heimelijkheden, 3e fragment, vs. 1541-1772
[Origineel]
Nu ne hevet gheen landshere den sin,
Dat hi sijn ende ende sijn beghin
Van sinen wandelen ghevalle
Allene mach berechten alle.
Ende om dat elc hevet inne
Na den lechame vijf sinne,
So radic, dat elc landshere
Sinen raet an hem viven kere.
Want vijfterande sijn creaturen
Up daerde van haerre naturen:
Die mensche ende die gheplumde diere,
Die zwemmen na hare maniere,
Die viervoette, die crupende worme.
Ende elc van desen hevet sine vorme.
Ende vele dinghen mochtic bescriven
Die al omme gaen met viven.
Ende hier bi maghet ghenen here scaden,
Datten vijf wise man beraden,
Maer emmer houde in sinen moet,
Jof hie wij ses ende vroed,
Dat nauste van sinen sinne,
Dat haer negheen ten nausten kinne.

[Prozavertaling]
Nu heeft geen enkele landsheer zoveel verstand dat hij in alle mogelijke
omstandigheden die voortkomen uit het wisselvallige lot in zijn eentje zou kunnen
voorzien. En omdat ieder mens vijf zintuigen heeft, adviseer ik iedere landsheer dat
hij vijf raadsheren in dienst neemt. Want er leven ook vijf soorten schepselen op
aarde: de mens, de vogels, zwemmende dieren, viervoeters en kruipende dieren en
ieder van deze schepselen heeft zijn eigen verschijningsvorm. Ik zou nog veel meer
dingen kunnen opnoemen die ook in vijf verschillende vormen kunnen voorkomen.
Het zal dan ook geen enkele heer schaden, wanneer vijf wijze mannen hem adviseren.
Maar hij moet steeds in gedachten houden, wanneer hij tenminste wijs en verstandig
wil zijn, dat geen van die vijf raadsheren het diepst van zijn eigen gedachten te weten
komt.
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[Origineel]
Want hets heren vrese groot,
Soude iemen weten hare noot,
Om dat men lichte heren beghevet
Als men in mesvalle snevet.
Als een here dan es verswaerd,
Sal hie roupen te hem waert
Sinen raet, legghen hem te voren
Die dinghen die daer toe behoren,
Ende late elken spreken allene
Wat sijns selves herte mene,
Ende onthoude van hem allen
Wat sie antworden ende callen.
Ende deen ne sal weten niet
Wat rade hem die ander riet.
Ende merke dan, wie best raed
Sine ere ende sijns lands staet,
Ende na rechte ende na wette,
Ende wachte, dat hi niet ne sette
Den enen vor die andre te sere,
Want hi die hevet die meeste ere
Sal den andren versmaden
Ende sal pinen ende raden
Hoe hie boven hem gheclive

[Prozavertaling]
Want het is heel gevaarlijk voor heren, wanneer iemand zou weten dat zij in
moeilijkheden verkeren, omdat men vorsten met wie het slecht gaat, heel gemakkelijk
in de steek laat.
Wanneer een vorst dan problemen heeft, moet hij zijn raadsheren bij zich roepen,
hun de situatie uiteen zetten en ieder voor zich laten zeggen wat hij ervan vindt. Hij
moet van allemaal onthouden wat ze geantwoord hebben en de een mag niet weten
wat de ander hem heeft aangeraden. Hierna moet de vorst beslissen wie hem het
beste advies heeft gegeven, voor zichzelf en voor het land, volgens de regels van de
wet.
De landsheer moet ervoor waken dat hij niet de ene raadsheer boven de andere
stelt, want degene die het hoogst in aanzien staat, zal de anderen gaan minachten en
er alle mogelijke moeite voor doen nog verder boven de anderen uit te stijgen en
daarvan zal de vorst het slachtoffer worden. Op zo'n manier heeft al menig heer leven
en bezit verloren, zijn land ten onder zien

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

249

[Origineel]
Ende dus wort die here keytive.
Dus hevet menich here verloren
Lijf ende goet, ende sach te storen
Sijn rike, ende wort slands verstoten
Biden stride vanden ghenoten.
Niemen versmade den jonghen man
Die wel ende recht raden can.
Ende emmer souke tallen stonden,
Joft mach, sijn raet anden ghesonden.
Ende oec waerd mede nutte ende goed,
Dat een here ware so vroed
Dat hi wiste ende kende,
Wat naturen hem an sende
Die cracht van sterren, als het was,
Dat sijn moeder sijns ghenas.
Want dicken naturd, als men vind,
Nader sterren loop dat kind.
Ende das hort hier een bispel,
Wat up eene stont ghevel:

XIX
Wise liede camen ghereden

[Prozavertaling]
gaan en is menig vorst verstoten uit zijn rijk door onenigheid onder zijn raadsheren.
Versmaad nooit een jeugdige raadgever die goed kan adviseren; vraag in ieder
geval zo mogelijk steeds advies aan gezonde mensen.
Het zou vervolgens ook heel nuttig zijn, wanneer een landsheer terdege op de
hoogte is van het karakter dat de sterren zijn raadsheer hebben meegegeven op het
moment van diens geboorte. Want heel vaak, zo leren wij, aardt het kind naar de
loop van de sterren.
Luister in dit verband nu naar een voorbeeld hiervan, zoals dat ooit gebeurd is:

XIX
Een aantal wijze astrologen was op reis en zocht op zekere dag onderdak bij
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[Origineel]
Haren wech ende tere steden
Namen si herberghe up enen dach
Met enen man, die wevens plach.
Des nachts, alst ghevel dat gone,
Ghenas die vrouwe van enen sone.
Die gasten hebben dit ghehort
Ende mercten des kinds ghebort,
Ende ordinerden sine planeten
Die int risen ende int beten
Waren up die selve stont
Dat die vrouwe wort ghesont,
So dat die teekenen van verren,
Dats die goede nutte sterren,
Up die wile vander nacht
Waren wel in hare macht;
Noch ne waren die quade sterren
Gheresen niet, dies vele verwerren.
Hier bi toghedem nature,
Dat dat kind cam in die ure
Dathet wijs soude sijn van rade,
Hovesch, behendich, vro ende spade,
Ende van landsheren ghemint.
Dit ne seit sie niet een twint
Noch der moeder, noch den vader,
Maer sie sweghens altegader.
tKind ghewies ende wort vrome.

[Prozavertaling]
een man die het ambacht van wever uitoefende. Dezelfde nacht beviel de vrouw van
de wever van een zoon. De gasten hoorden van de geboorte van het kind en zij
bepaalden de stand van de planeten die op het tijdstip dat de vrouw bevallen was open ondergingen, en die was zó dat de hemeltekenen - dat zijn de gunstige en nuttige
sterren - op dat tijdstip in de nacht hun invloed konden uitoefenen. De ongunstige
sterren, die veel in de war sturen, waren nog niet gerezen. Hiermee liet de natuur
zien dat het kind op een dusdanig uur geboren was dat het later verstandig zou zijn,
altijd welopgevoed en schrander, en graag gezien bij landsheren. De wijzen zeiden
hierover helemaal niets, niet tegen de vader en ook niet tegen de moeder, maar zwegen
als het graf.
Het kind groeide rechtschapen op. Zijn vader wilde dat het bij hem in
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[Origineel]
Die vader wille, dat het come
Ende met hem lere weven,
Maer om sterven no om leven
Ne conde hijt met ghenen slane
An dat ambocht bringhen ane.
Doe liet hine al onghesleghen
Ende liet hem sijns willen pleghen,
Recht als een verloren man.
Die jonghelinc kerde hem vort an
An wise lieden ende word ter curen
Vroed van sterren ende van naturen,
Wijs van zeden ende van wetten,
Ende hoemen heren soude besetten,
Ende cam te heren hove
Ende wort van so groten love.
In India wilen ghevel
Hier jeghen een weder bispel:
Een coninc hadde twee sonen,
Die hie ter wiseit wilde wonen.
Deen verstont aldat men hem leerde,
Maer waer toe men den andren keerde,
Daer wijsheit an was anscine,
Dat was al verlorne pine.
Die coninc, die hem dies scaemt,
Send sinen sone, als hem betaemt,
Achter lande met groten heren,

[Prozavertaling]
de leer kwam om wever te worden, maar op geen enkele manier kon hij het kind
ertoe krijgen het vak te leren, hoe hard hij ook sloeg. Toen hield de vader maar op
met slaan en liet hij het kind zijn eigen wil doen, alsof het nu toch voorgoed verloren
was. De jongeman zocht toen het gezelschap van geleerden en verwierf een grote
kennis over sterren en over de natuur, over gewoonten, recht en de kunst van het
adviseren van hoge heren. Hij kwam in dienst aan het hof van een heer waar hij in
hoog aanzien kwam te staan.
In India gebeurde eens iets dat precies het tegenovergestelde was: een koning had
twee zonen die hij allebei in wijsheid wilde opvoeden. De een begreep alles wat men
hem onderwees, maar wat men de ander ook aan geleerdheid voorhield, het was alles
verloren moeite. De koning, die zich schaamde om zijn zoon, stuurde hem, zoals dat
hoorde, naar hoven van
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[Origineel]
Maer dats om niet: hine mach niet leren
Sonder allene smede ambacht.
Dat condi wel al sonder cracht.
Dies wort die vader in drouven moede
Ende dede te samen sine vroede,
Ende vraechde, waerbi het mochte wesen.
Sie ghinghen prouven ende lesen
Sine tijt ende sine ghebort
Ende sochten weder ende vort,
Ende vondent al openbare
Dat het scout der sterren ware,
Die die nacht hadde tier stond,
Dat sijn moeder sijns wort ghesont.
Dies ghelijx als wie hier callen,
So es te menigher stond ghevallen.
Hier omme raed Aristotiles,
Dat elc landshere hoede des,
Dat hie niemene versmade,
Noch steke van sinen rade
Om sine cleenheit, vint hine wijs
Ende ere minnende ende prijs,
Wel gheseed, ende danne pleghe
Boosheit te scuwene alleweghe,
Hovesch ende erachtich also wale,
Ende wel gheraect an sine tale

[Prozavertaling]
andere vorsten, maar het haalde allemaal niets uit: de jongen kon niets anders leren
dan het ambacht van smid en dat kon hij heel goed. Het was de koning droef te
moede; hij riep zijn raadsheren bijeen en vroeg hun wat hiervan de oorzaak zou
kunnen zijn. Die trokken de horoscoop van de jongen voor het tijdstip van zijn
geboorte en na veel zoeken ontdekten zij dat het te wijten was aan de sterren die aan
de hemel stonden in de nacht waarin zijn moeder van hem bevallen was.
Zoals ik hier nu verteld heb, is het nog veel vaker gebeurd. Hierom adviseert
Aristoteles iedere landsheer ervoor te zorgen niemand te geringschatten of uit zijn
raad te weren om zijn onbeduidendheid, wanneer hij merkt dat zo iemand verstandig
is en deugdzaam en goed van karakter, en bovendien nooit kwaad doet, welopgevoed,
eerzaam en welbespraakt is en veel weet te vertellen over het verleden. Zulke mensen
moeten landsheren aan hun zijde

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

253

[Origineel]
Ende spreken connen van ouden tiden.
Sulke sullen bi hare siden
Heren houden ende kinnen,
Want sie recht ende wareit minnen
Ende raden des lands orbare
Ende sheren ere, hoe soot vare.

XX
Een oud philosophe een vroed
Was, die ons te verstane doet
Dat eens vroeds heren wijshede
Altoos wasset ende diet mede,
Hevet hi goeden wisen raed,
Als ene riviere wasset ende gaet
Biden beken diere in rinnen.
Ende een here mach meer winnen
Dickewilen met goeden rade,
Dan hie met orloghen dade.
Dies hebbe elc here in elken tiden
Goeden raet bi sire siden
Ende wese in hoeden jeghen sinen viand.
Ende mach hine hebben in die hand,
Sone latene altoes niet risen:
Dits die raed vanden wisen.

[Prozavertaling]
houden en waarderen, omdat zij rechts- en waarheidslievend zijn en kunnen adviseren
in het landsbelang en het belang van de heer, wat er ook gebeurt.

XX
Er was eens een oud en wijs filosoof, die schreef dat de wijsheid van een verstandig
vorst voortdurend groeit en toeneemt, wanneer hij beschikt over goede en wijze
raadgevers, net zoals een rivier wast en in omvang toeneemt door de beken die er in
uitmonden. Een heer kan vaak meer bereiken met goede adviezen dan met oorlog
voeren. Daarom moet iedere landsheer steeds goede adviseurs aan zijn zijde hebben
en op zijn hoede zijn voor zijn vijanden. En wanneer hij macht heeft over zijn vijand,
moet hij hem niet in aanzien laten stijgen: dat is het advies van alle geleerden.
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[Origineel]
Gheen here ne si so stoud
Dat hi hem allene hout
Anden raed die hie selve vant,
Maer enen andren vraghe thant.
Raet hi bet, hie maghes volghen
Ende laten tsine al onverbolghen;
Raed hi wers, houde hem an tsine.
Ende elc poghe ende pine
Dat hi niet min hebbe dan hem drien
Te rade, joft hem mach ghescien.
Liever waerre mi nochtan vive,
Maer boven sevene niet ne clive.
Ende hebber sevene, jof hi moghe:
Daer sijn toe redenen groot ende hoghe.
So radic dus, joft also staet,
Dat hi dus proeve sinen raet:
Een here segghe: ‘Hets dus ghescepen:
Sie, ic bem in node begrepen.
Mie ghebreect ghelt ende scat.
Raet, waer salic betren dat?’
Raet hie sinen here dan
Dat hie sijns selves goet taste an
Ende sine rente versette,
So eist raet dan van onwette

[Prozavertaling]
Geen enkele heer moet zo vermetel zijn dat hij alleen maar vertrouwt op raad die hij
zelf bedacht heeft, maar hij moet ook steeds anderen om advies vragen. Wanneer
die dan een beter advies geven, moet hij dat opvolgen en zijn eigen idee rustig laten
varen; wanneer die ander slechtere raadgevingen verstrekt, moet hij zijn eigen ideeën
volgen. Iedere vorst moet ernaar streven dat hij ten minste drie raadsheren tot zijn
beschikking heeft, als het mogelijk is. Vijf zou beter zijn, maar hij moet er ook weer
niet meer dan zeven hebben. Wanneer hij, indien mogelijk, zeven adviseurs heeft,
zijn daar ook heel goede redenen voor aan te geven.
Voorts adviseer ik een heer zijn raadsheren als volgt op de proef te stellen: hij
moet zeggen: ‘De zaken staan aldus: ik verkeer in nood. Ik heb geen geld en bezit
meer; adviseer me eens, wat kan ik daar aan doen?’ Wanneer een adviseur hem dan
aanraadt zijn eigen bezittingen aan te spreken en de inkomsten van zijn land te
belenen, dan is dat een schandelijk advies, dat niet gericht is op de eer van de vorst.
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[Origineel]
Ende die lettel emmermere
Micket up sijn selves ere.
Raet hie, dat hi remere sijn land,
So eist sijns heren doot viand,
Want hijs niene acht no rouct
Datten sine meente vlouct.
Ende dats algader heren plaghe,
Want weduwen ende wesen claghe
Ende hare tranen clemmen vor Gode,
Ende Hine wreecse niet harde node.
Maer vinstu also sulken raed
Die tote die seghet: ‘Here verstaet,
Ik hebbe onder ju ghewonnen
Goed, dies ic ju wille jonnen.
Dat willic vor ju ute legghen
Ende dies ne suldi niet ontsegghen.
Behoudi ju ere ende ju lijf,
Sone magic niet wesen keytijf.
Mijn goed dochte mi ghene sake,
Waert dat ju goed of lijf ghebrake.’
Here die vonde sulken raet,
Dat ware een scone toeverlaet,
Want hi sijn goed, sijn lijf, sijn ere
Te wets al set vor sinen here.

[Prozavertaling]
Wanneer hij zijn heer aanraadt van zijn onderdanen geld af te persen, dan toont hij
zich de doodsvijand van zijn heer, want zo'n adviseur denkt er totaal niet aan - en
dat kan hem ook niet schelen - dat het gehele volk de vorst zal vervloeken. Dat is de
grootste ramp die een vorst kan overkomen: het geweeklaag van weduwen en wezen,
en hun tranen zullen opstijgen tot God, Die zeker wraak zal nemen.
Maar zoek een raadgever die zal zeggen: ‘Heer, luister, ik heb in uw dienst bezit
verworven, waarvan ik u nu graag iets zou willen schenken. Ik wil het voor u uitgeven
en dat mag u niet weigeren. Wanneer u uw leven en eer behoudt, zal dat mij ook niet
schaden. Mijn eigen bezittingen zijn mij helemaal niets waard, wanneer het u aan
iets zou ontbreken.’ Een landsheer die zo'n raadgever zou weten te vinden, heeft
daarin een goede steun en toeverlaat, omdat zo iemand zijn bezittingen, zijn leven
en zijn eer ter beschikking stelt van zijn heer.
Je kunt je adviseurs ook als volgt op de proef stellen: iedere raadsheer
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[Origineel]
Echt machtu dus dinen raed prouven:
Wie so meer dan sijn behoeven
Te samen jaghet met ghiericheden,
Dats raet van mordadicheden.
Die soude die selven omme ghelt
Vercopen, haddi die ghewelt.
Gierigher herte, prouf ende scouwe,
Mach nemmermeer wesen ghetrouwe.
Ende dus so waret noot bedi,
Dat altoes dijn raet bi di si
Ende hie niet rune met andren heren,
Die staende waren na dire eren.
Ende daer du saghes den ghierighen sin,
Jof in wies huse uut ende in
Boden camen van dinen viant,
Die houd in enen vasten band.
Ende meest, jof si brieve bringhen
Ende di niet seiden van dien dinghen,
Dien soutu doen uut dinen rade,
Jof die magher of comen scade.

[Prozavertaling]
die uit gierigheid meer bij elkaar schraapt dan hij nodig heeft, handelt gewetenloos.
Zo iemand zou jou verkopen voor geld, als hij daar de kans toe zag. Probeer het maar
en je zult het zien: een gierig mens kan nooit trouw zijn. Hierom is het ook
noodzakelijk dat je raadgever altijd bij je in de buurt is en niet smoest met andere
heren, die het op je eer gemunt hebben. Wanneer je merkt dat bij zo'n gierige raadsheer
boodschappers van je vijand in- en uitlopen, houd hem dan goed in de gaten. Doe
dat eens te meer wanneer die boodschappers brieven bij zich hebben, waarover je
raadsheren je niets vertellen, zo iemand moet je uit je raad verwijderen, anders zal
het je duur komen te staan.

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

258

‘Van Jacob ende van Martijn’. Het begin van de Wapene Martijn in het zogenoemde
Gronings-Zutphense Maerlanthandschrift.
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Wapene Martijn
Twee vrienden zijn het roerend eens
Naast de ruim 230.000 versregels van zijn grote werken - in deze bloemlezing alle
met één of meerdere fragmenten vertegenwoordigd - dichtte Jacob van Maerlant ook
nog een tiental strofische gedichten, tezamen ruim 3500 verzen tellend. De strofische
gedichten danken hun naam aan het feit dat ze, in tegenstelling tot het overige werk,
niet geschreven zijn in paarsgewijs rijmende versregels zonder strofe-indeling, maar
in strofen van twaalf of dertien regels met een vast rijmschema. Iedere strofe kent
steeds twee, in de twaalfregelige strofen vaak drie, rijmklanken. Het zal duidelijk
zijn dat de dichter zich met de keuze voor een dergelijk rijmschema veel beperkingen
oplegt. Toch lopen de verzen van de strofische gedichten over het algemeen soepel
en vloeiend.
De gedichten behandelen verschillende onderwerpen. Vier ervan zijn dialogen
tussen de vrienden Jacop en Martijn over uiteenlopende kwesties. Ze staan bekend
onder de namen Eerste Martijn of, naar de beginwoorden, Wapene Martijn; Tweede
Martijn; Derde Martijn, handelend over de drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige
Geest en om die reden ook wel Van der Drievoudecheide genoemd, en Verkeerde
Martijn. Over de vraag of achter de namen Jacop en Martijn werkelijk bestaande
personen moeten worden gezocht, is al veel inkt gevloeid. De naam Jacop geeft hier
om te beginnen natuurlijk alle reden toe. Bovendien richt Martijn zich aan het begin
van de Tweede Martijn, in een spijtbetuiging dat zijn vriend zo ver van hem vandaan
woont, als volgt tot zijn gesprekspartner: ‘Jacop, du woens in den Dam ende ic
tUtrecht’. Het onderzoek is er echter nog niet in geslaagd een plausibele kandidaat
aan te wijzen voor een Utrechtse Martijn die werkelijk bestaan heeft.
Naast de vier Martijns schreef Maerlant de Disputatie tussen O.L. Vrouwe en het
kruis; een lofdicht op Maria (de Clausule van der Bible); een gedicht met de naam
Van ons Heren wonden en een gedicht over de vijf vreugdevolle momenten in het
leven van Maria: de aankondiging, geboorte, opstanding en hemelvaart van Jezus
Christus, en Maria's eigen tenhemelopneming, Van
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den vijf vrouden getiteld. Ten slotte zijn er de beide klachten over eigentijdse
wantoestanden: Der kerken klaghe, dat het verval van de kerk als gevolg van de
hebzucht van de geestelijkheid tot onderwerp heeft, en Van den lande van oversee
(zie hierna).
De gedichten geven inhoudelijk weinig aanknopingspunten voor een exacte datering
en kunnen op verschillende momenten in Maerlants leven totstandgekomen zijn.
Over het algemeen wordt de Wapene Martijn, met zijn 75 strofen tevens het langste
van alle strofische gedichten, als eerste in de reeks gedateerd. Van den lande van
oversee is door de erin beschreven val van de stad Akko in het Heilige Land (18 mei
1291) in ieder geval een van Maerlants laatste, zo niet het laatste strofische gedicht
geweest.
In de Wapene Martijn (hierna volledig gepresenteerd) worden diverse vraagstukken
ter discussie gesteld, die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben,
maar bij nadere beschouwing toch wel uit elkaar voortvloeien. Zo leidt een opmerking
over de goddelijke Liefde, die Jezus op aarde deed komen om de mensheid te
verlossen, bijvoorbeeld tot een algemene beschouwing over de goddelijke én de
menselijke liefde. Dit alles gebeurt zoals gezegd in de vorm van een ‘dialoghe’ tussen
de beide vrienden Jacop en Martijn. De dialoog was in de Middeleeuwen een
veelgebruikte onderwijsvorm aan de universiteiten. Er werd over allerlei onderwerpen
gedebatteerd en ook bij het retorica-onderwijs werd veelvuldig gebruikgemaakt van
dialogen. Met gedichten als de vier Martijns en de ‘disputatie’ tussen Maria en het
kruis sluit Jacob van Maerlant duidelijk aan bij de universitaire wereld in zijn tijd.
Een aantal plaatsen in zijn strofische gedichten, onder andere het dispuut tussen het
oog en het hart in de Wapene Martijn, heeft Maerlant ontleend aan werk van iemand
uit dat universitaire milieu, de in 1236 gestorven Philippus Cancellarius, verbonden
aan de universiteit van Parijs.
Met de woorden ‘Wapene [Ach, helaas] Martijn’ opent Jacop het gesprek en stelt
meteen in de eerste strofe een van de nijpendste vragen aan de orde: ‘Waarom gaat
het toch zo slecht met de wereld? Vleiers en hielenlikkers staan hoog in aanzien en
oprechte lieden trekken steeds maar weer aan het kortste eind. Laten we eens van
gedachten wisselen over de oorzaak van dit alles.’ Dit gebeurt, en in de eerste helft
van het gedicht stelt Jacop vragen, die Martijn vervolgens probeert te beantwoorden.
Dan worden de rollen op voorstel van Martijn omgedraaid en is het Jacop die met
vragen bestookt wordt.
Een aantal van de thema's die als rode draden door Maerlants werk lopen, komen
we ook in de Wapene Martijn tegen. De beide gesprekspartners komen na het aanhoren
van wederzijdse onzekerheden en argumenten steeds weer tot een eensluidende
conclusie, die zij vervolgens voorhouden
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aan de veroorzakers van het kwaad in de wereld. Stuk voor stuk komen die laatsten
voor het voetlicht: de valse raadgevers (‘scalken’), die de schuld zijn van het verval
van de adel - een van de Heimelijkheid-fragmenten raakte er bijna niet over uitgepraat!
-, de ‘papen’, die de bijbel naar eigen goeddunken denken te kunnen verklaren, en
de woekeraars, die ten koste van alles en iedereen alleen maar hechten aan aards
bezit - lijken ze niet een beetje op de snoek in Der naturen bloeme?
Jacop en Martijn zijn het, zoals gezegd, steeds roerend met elkaar eens; in die zin
is er niet werkelijk sprake van een discussie met een voor- en een tegenstander. In
het dispuut dat gevoerd wordt tussen de ogen en het hart (strofe 53 t/m 57), waar
Jacop en Martijn dus even niet rechtstreeks aan het woord zijn, kunnen de beide
gesprekspartners het daarentegen niet zo gemakkelijk eens worden. De wederzijds
aangedragen argumenten zijn dan ook moeilijk te doorgronden en een derde moet
het pleit komen beslechten.
Over het algemeen zijn de vraagstukken die de beide vrienden aandragen en de
antwoorden daarop redelijk gecompliceerd, vooral wanneer het gaat om theologische
kwesties. ‘Hoe kan God het toestaan dat het juist slechte mensen zo voor de wind
gaat?’ ‘Waarom straft God de zonde van één ogenblik na onze dood voor eeuwig?
Houdt Hij daarbij geen rekening met wat wij in ons leven goed hebben gedaan?’ Het
antwoord op dit alles is gelegen in het feit dat God nu eenmaal niet naar menselijke
inzichten begrepen kan worden: ‘God moet in Hem Selven sijn,’ om met Martijn te
spreken.
Maar ook bij vraagstukken die niet direct met hogere theologische kwesties te
maken hebben, zijn de moeilijkheden legio. Na diverse antwoorden te hebben
overwogen op de vraag waar het onderscheid tussen edelen, vrijen en lijfeigenen
vandaan komt, beroept Jacop zich nog op ‘dat duutsche loy’ (strofe 41). Bedoeld
wordt hier een (Middelduits) geschrift over rechtsgebruiken in het Duitse rijk, de
zogenaamde Saksenspiegel (ca. 1230). Maar ook daar lijkt het juiste antwoord niet
te vinden te zijn. Dat juiste antwoord is eigenlijk zo eenvoudig als maar zijn kan;
ook in de twintigste eeuw heeft het nog alle recht van bestaan.
Aan het einde van het gedicht werpen de beide gespreksgenoten een vraag op die
eveneens een eeuwigheidskarakter lijkt te hebben: ‘Is het de schuld van Eva dat wij
hier nu zo in ellende verkeren?’ Een gedachtewisseling over vrouwen in het algemeen
is het gevolg, waarbij de vrouw er uiteindelijk helemaal niet slecht af komt. De dichter
besluit zijn gedicht dan ook met een lofzang op degene die voor hem, door zijn gehele
werk heen, de ‘spieghel boven alle wive’ is, zoals hij in Van den vijf vrouden
verkondigt. Het is een lofzang op Maria, de moeder Gods.
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Wapene Martijn
[Origineel]
1
‘Wapene, Martijn! Hoe salt gaen?
Sal die werelt iet langhe staen
In dus cranken love?
So moet vrouwe ver Ere saen
Sonder twifel ende waen
Rumen heren hove.
Ic sie den valschen wel ontfaen,
Die de heren connen dwaen
Ende plucken van den stove.
Ende ic sie den rechten slaen,
Bede bespotten ende vaen
Alse die mese in de clove,
Recht offene God verscrove.

2
Hoe langhe sal gedoghen dit
God, Die alle dinc besit
In Sine heerscapië,
Dat die goede vleeut ende bit
Ende hem ne dooch no dat no dit,

[Prozavertaling]
1
‘Helaas, Martijn, wat zal er gebeuren? Zal de wereld nog lang in zo'n erbarmelijke
toestand verkeren? Dan zal Vrouw Ere ongetwijfeld weldra het hof van de heren
verlaten. Ik zie hoe slechte mensen van harte welkom zijn, die bij de heren kunnen
flikflooien en vleien. En ik zie hoe, wie oprecht is, verdrukt wordt, bespot en gevangen
gezet als een mees in een val, alsof God hem verstoten heeft.

2
Hoe lang zal God, Die heerschappij over alles heeft, nog dulden dat een goed mens
bidt en smeekt, en dat dit hem totaal niet helpt om ook maar een
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Dat hi iet ghedië?
Al gaet in den helschen pit,
Eist blaeu, graeu, swart of wit,
Hets ghetrouwe als die sië.
Recht man delvet sonder spit,
Hine hevet te pointe niet ghehit
In neghere baelgië.
Mi es leet dat ic waer lië.

3
Laet ons, Martijn, over een
Hier af spreken onder ons tween
In dit dialoghe,
Wanen eerst quam dese ween:
Die wilen so onweert scheen,
Ende nu sit so hoghe.
Ic sal vraghen ende vleen;
Berecht mi ja of neen
Van dat ic di betoghe.
Ledicheit es vrome negheen,
Aerbeit vint vier in den steen,
Daerbi ontsteect dat droghe.
Nu spreect, ende ic ghedoghe.’

[Prozavertaling]
beetje vooruit te komen? Alles komt in de hel, of het nu blauw is of grauw, zwart of
wit, het is zo betrouwbaar als een zeef. Een oprecht mens doet vergeefse moeite, hij
komt in geen enkel baantje hogerop. Het spijt me dat ik dit als waarheid moet
verkondigen.

3
Martijn, laten we samen in deze dialoog eens praten over de oorzaak van deze ellende:
dat iemand die vroeger zo'n nietsnut leek, nu in zo hoog aanzien staat. Ik stel vragen
en vraag om antwoord. Bevestig of ontken wat ik je voorleg. Ledigheid is van geen
enkel nut, arbeid haalt vuur uit de steen, waardoor iets wat droog is ontbrandt. Spreek
nu, ik wacht af.’
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4
‘Spreken, Jacop, lieve compaen?
Waer soudic dat hebben verstaen,
Dat ic daer toe dochte
Te verclaerne dinen waen,
Die in twifele ware bevaen?
Dats dat ic niet en vermochte!
Doch en willics niet afstaen,
In wille dine bede ontfaen
Die dit ane mi besochte.
God sende mi den hemelschen traen
Ende moet mine sinne dwaen,
Want Hi mi diere cochte
Ende ict gherne vulbrochte.’

5
‘Martijn, doe die werelt began
Man te verheffene boven man,
Doe schiet mijn vrouwe ver Ere
Den dorper ende wijsdem den dan.
Daer trouwe ende doghet was an,
Dien hiet soe sijn here.

[Prozavertaling]
4
‘Spreken, Jacop, beste vriend? Waar zou ik hebben geleerd jouw denkbeelden te
verhelderen, ik die zo in twijfel verkeer? Dat kan ik nooit! Toch wil ik me er niet
aan onttrekken, maar gehoor geven aan het verzoek dat je me gedaan hebt. Moge
God mij laven met Zijn hemelse dauw en mijn verstand verhelderen, omdat Hij mij
voor een hoge prijs gekocht heeft [nl. door Zijn kruisdood] en omdat ik graag aan je
verzoek voldoe.’

5
‘Martijn, toen de wereld voor het eerst de ene mens boven de andere ging stellen,
heeft Vrouw Ere de schurk verstoten en het bos ingestuurd. Wie getrouw en
deugdzaam was, verhief zij tot heer. Maar tegenwoordig spelen
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Nu maken die heren een ghespan
Ende gheven der Eren enen ban
Ende willen niet dat soe kere.
Sech mi wanen dit venijn ran,
Tooch mi redene daervan,
Want ic gherne lere
Wies scult dat het were.’

6
‘Jacop, mi dinct overwaer:
Sint dat edelheit hadde vaer
Te pijnne omme die ere,
Ende soe trac den scalken naer,
Die raden nu hier, nu daer,
Ende niet schelden den here,
So es edelheit worden so swaer
Dat soe te clemmene heeft ommaer
Ende daelt in lanc so mere.
Dits nu al der werelt claer
Ende oghesien ende openbaer.
Dus es verbannen Ere
Ende wederstaen ten kere.

[Prozavertaling]
de heren onder één hoedje; ze hebben de Eer verbannen en willen niet dat die
terugkeert. Vertel me waar dit kwaad vandaan kwam en leg het me uit, omdat ik
graag zou willen weten wiens schuld het is.’

6
‘Jacop, ik ben er vast van overtuigd: vanaf het moment dat de adel het te veel moeite
vond om nog naar eer te streven en hij de schurken achterna ging, die dan weer zus,
dan weer zo adviseren en hun heren niet bekritiseren, is die adel zo log geworden
dat hij het verafschuwt om op te klimmen en hoe langer hoe dieper daalt. Dit is nu
wel zonneklaar en duidelijk voor de gehele wereld. Zo is de Eer verbannen en is haar
de terugkeer ontzegd.
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7
Nu merc bi der sonnen lecht
Dat al der werelt oghen berecht
Bi sire edelre naturen:
Alse dat swerc daer jeghen vecht
Entie nevel met sire drecht,
Sone can soe tier uren
Niet ghetoghen haer scoonheit echt.
Aldus verdonkert die scalke knecht
Die edele creaturen,
Alse hi hem daer ane hecht
Ende hare edelheit verplecht,
Dat soe laet gheduren
Bi hare den scalken suren.

8
Sint scalke droeghen overeen
Dat neen wart ja ende ja neen,
Ende hem dat wijsheit dochte,
Ende edelheit daer omme green,
Want daer wasdom ute scheen,
Wanen dat comen mochte,

[Prozavertaling]
7
Kijk maar eens naar het zonlicht, dat door zijn edele natuur ieders ogen verlicht. Als
het zwerk daar tegen vecht en de nevel komt opzetten, kan het zonlicht zijn schoonheid
niet tonen. Zo verduistert de slechte dienaar de edelen door het erop toe te leggen
hun adeldom te verstrikken, wanneer ze zo'n kwaadaardige schurk in hun buurt
blijven houden.

8
Sinds schurken het er onderling overeens werden dat ‘neen’ ‘ja’ werd, en omgekeerd,
en ze dat verstandig vonden, en sinds de adel daarom grijnslachte, omdat er hoe dan
ook voordeel uit zou kunnen voortvloeien, sinds die tijd is het edele hart van steen
geworden, want het bekommert zich nergens meer om dan om ergens geld uit te
slaan. Moge God de eeuwige ellende
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So es edel herte worden steen,
Want haer ontfaremt dinc engheen
Dan daer men ghelt ute cnochte.
God gheve hem den langhen ween,
Die te cnaeuwene gaf dit been
Den edelen ghedochte,
Want hire moort an wrochte.

9
Wat sal seghel ende was
Ende brieve, die ghewaghen das
Van dat dese heren gheven?
Hets al niet, hets een ghedwas;
Alse lief hadt mi een wilt Sas
Oft een Vriese bescreven.
Trouwe es brooscher dan een glas;
Die hier te voren so sterc was,
Soe es tebroken bleven.
Ic waens noit landshere ghenas
Die scalke te sinen rade las,
Hine moeste int ende sneven
Ende sulc sijn slands verdreven.’

[Prozavertaling]
bezorgen aan degene die dit alles de edele geest voorschotelde, want hij pleegde een
schandelijke daad.

9
Wat hebben verzegelde oorkonden, waarin staat wat deze tegenwoordige heren
toezeggen, nog te betekenen? Het stelt allemaal niets voor, het is een hersenschim.
Het was me net zo lief wanneer een wilde Saks of een Fries ze geschreven had. Trouw
is breekbaarder dan glas. De trouw, die eens zo sterk was, is nu voor altijd gebroken.
Ik geloof dat een landsheer die een schurk in zijn raad verkoos, er nog nooit zonder
kleerscheuren vanaf is gekomen, maar er uiteindelijk aan te gronde moest gaan en
die raadsheer uit zijn land verdrijven.’
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10
‘Martijn, du berechts mi wel:
Hierbi sijn die heren fel
Ende wandel in die tale.
In weeter wat toe segghen el.
Die scalc hout boosheit over spel:
Hi pijnt hoe hi doghet versmale.
Caym slouch den edelen Abel.
Dus soect die scalc sijns heren vel,
Hoe hine ghetrect te dale.
God, Die ons noch doemen sel,
Biddic dat Hi den duvel
In den joncsten male
Metten scalken betale.

11
Martijn, nu berecht mi dies:
Berecht een God Die noit en wies,
Alle creaturen,
Twi hevet die quade dan den kies
Entie goede valt int verlies?
Wie salt over recht curen?

[Prozavertaling]
10
‘Martijn, je hebt het me goed uitgelegd. Door dit alles zijn de heren boosaardig en
veranderlijk in hun woorden. Ik weet niet wat ik er nog aan kan toevoegen. De schurk
is verzot op het doen van slechte dingen: hij is er steeds op uit de deugdzaamheid te
verkleinen. Kaïn vermoordde de nobele Abel: precies zo heeft de schurk het op het
leven van zijn heer gemunt en zoekt hij naar een gelegenheid om hem ten val te
brengen. Ik bid tot God, Die later over ons zal oordelen, dat Hij de duivel bij het
laatste oordeel met die schurken zal belonen.

11
Martijn, vertel me nu eens: wanneer een eeuwig bestaande God alle schepselen
bestuurt, waarom krijgt een slecht mens dan alles wat zijn hartje
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Mijn sin seghet mi als een ries:
Hi Die Adame tlijf inblies,
Die meester der naturen,
Hevet bevolen - merc ende besies Dese dinc - eist waer, so ghies Der blender aventuren,
Die verkeert telker uren.’

12
‘Jacop, sech, bestu verdoort?
Aventure es maer een woort
Van gheveinsder spraken.
Brincstu onghelove voort?
God siet alle dinc ende hoort;
Wiltu den duvel maken?
Wat hevet dijn herte dus becoort,
Dattu helts ant legher boort?
Die papen sullent smaken,
So wertstu verbrant ende versmoort.
In gave om dijn siele niet een oort,
Men mach met sulken saken
Gode niet ghenaken.

[Prozavertaling]
begeert en gaat een goed mens eronderdoor? Wie zal dat rechtvaardig vinden? Mijn
verstand zegt mij, dwaas genoeg: Hij, de Heer der natuur, Die Adam het leven inblies,
heeft alles - kijk zelf maar eens - overgegeven aan het blinde Lot, dat steeds verandert.
Als dit waar is, geef het dan maar toe!’

12
‘Zeg Jacop, ben je gek geworden? “Lot” is maar een verzonnen woord. Verkondig
je nu ketterse meningen? God ziet en hoort alles, speel je hier voor duivel? Wat heeft
je hart zo in de verleiding gebracht dat je nu zulke verkeerde gedachten hebt? Als
de geestelijken erachter komen, word je gedood en verbrand. Ik geef geen cent voor
je ziel. Met zulke woorden kan men nooit tot God komen.
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13
God en was noit moede no mat.
Int wout en es loof no blat
Buten Siere hoede.
Al dat es in elke stat
Dat behoet Hi ende besat
Met godliker goede.
Al ghehinghet Hi dan dat,
Dat die quade ghewinnet scat
Ende menne heet den vroede,
So hi hoghere sit upt rat,
So hogher val, so meere plat
In der helscher gloede
Onder der duvele roede.

14
Die rechtste wech ter hellen waert
Entie alre cortste vaert
Dats gheluc in sonden.
Als men gheen mesdoen ne spaert
Ende men emmer voort verswaert
Die siele ghebonden,

[Prozavertaling]
13
God is nog nooit moe of machteloos geweest. Er is in het bos geen lovertje of blad
dat niet onder Zijn hoede staat. Alles op aarde beschermt en bewaakt Hij met
goddelijke goedheid. Ook al staat Hij toe dat een slecht mens fortuin vergaart en men
hem wijs noemt, hoe hoger zo iemand op het Rad van Fortuin zit, hoe dieper hij valt,
hoe harder hij in het helse vuur smakt, in de macht van de duivels.

14
De rechtste en allerkortste weg naar de hel is geluk in zonden. Als men voor geen
enkele slechte daad terugdeinst en steeds maar doorgaat de in zonden gebonden ziel
te belasten, en wanneer alles dan gebeurt zoals men wil en
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Ende dan gheschiet, als men begaert,
Ende men en roect, wiere mesbaert,
Nu noch te ghenen stonden;
So comt die doot, diet al vertaert,
Onversien, want hets haer aert,
Panden van den ponden,
Die niemen ne can ghegronden.’

15
‘Martijn, du heves mi bekeert
Ende ghewijst ende gheleert
Van dies ic niet en wiste.
Al sie ic meer den quaden gheëert,
Mijn herte en werdes niet verseert
Noch in ghenen twiste.
Al hevet hi meer dan hi verteert,
Ende hi wint dat hi begheert
Met scalcheit ende met liste,
Ghinder wert hi ghedestruweert
Ende ghebonden ende ghemeert.
Sine kindere gaen te quiste
Ghelijc enen miste.

[Prozavertaling]
men er niet om maalt wie er over klaagt, wanneer dan ook; dan komt de dood, die
alles vernietigt en die niemand kan doorgronden, onverwacht - want dat is zijn aard
- om de vergaarde schatten in beslag te nemen.’

15
‘Martijn, je hebt me overtuigd, onderwezen en dingen geleerd waarvan ik geen weet
had. Wanneer ik voortaan zie dat een slecht mens geëerd wordt, zal mijn hart er niet
meer om treuren of ertegen in opstand komen. Ook al heeft zo iemand meer dan hij
op kan maken en krijgt hij alles wat hij wil door gemeenheid of list, daarginds wordt
hij te gronde gericht, geboeid en geketend, en zijn nageslacht gaat verloren als in
een nevel.
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16
Martijn, waerstu niet so wreet,
Ene dinc die ic niet en weet,
Soudic di gherne vraghen:
Twi sijn die sonden Gode so leet
Dat Hi den sondare es so heet
In wraken ende in plaghen?
Want gheen sondare in sonden steet
Langher dan sijn lijf es breet,
Twi torment Hine met slaghen
Ewelike, sonder verscheet?
Dit en schijnt te pointe niet gheleet
Tordeel, dorstics ghewaghen,
Al en weten wijs wien claghen.’

17
‘Jacop, Die alle herten kent
Sent den sondare recht torment
Na der herten ghedochte.
Omme dat hi wilde als een rent
Altoos leven ende ongheënt,
Up dat wesen mochte,

[Prozavertaling]
16
Martijn, als je niet zo streng was, zou ik je graag nog iets vragen dat ik niet weet:
waarom zijn de zonden God zo'n doorn in het oog dat Hij de zondaar zo zwaar straft
met vergelding en kwellingen? Geen enkele zondaar leeft immers langer in zonde
dan zijn leven duurt, waarom foltert Hij hem dan eeuwig met pijnigingen, zonder
ophouden? Dit lijkt me geen rechtvaardig voltrokken vonnis, als ik het mag zeggen,
ook al weten wij niet bij wie we er tegen in beroep zouden kunnen gaan.’

17
‘Jacop, Hij Die alle harten doorgrondt, stuurt de zondaar rechtvaardige foltering,
vanwege diens diepste bedoelingen. Omdat hij, als het even kon, voort-
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So es hi ter hellen ghesent
Daer hi ewelijc es gheschent,
Want sijn wille dat wrochte.
Besie dine herte al omtrent:
Dincti dese redene blent
Die ic hier toebrochte?
Neent, diet wel besochte.’

18
‘Martij n, du seghes wel ende waer,
Ende dine redene es claer
Ende licht te verstane.
Al ghepeins es openbaer
Vor Hem, die tellet alle haer
Ende wat die hemel heeft ane.
Ja, lovere, gras, dach ende jaer,
Dropele, sant, es Hem niet swaer
In telne te bevane.
Hi hevet ypocrisie ommaer
Ende leghet hem met wraken naer,
Die in hare bane
Pleghen omme te gane.

[Prozavertaling]
durend en onophoudelijk wilde leven als een beest, wordt hij naar de hel gestuurd,
waar hij eeuwig wordt gestraft, omdat hijzelf zo heeft willen leven. Kijk eens diep
in je hart: vind je de redenering die ik hier aanvoer, dom? Dat is zij niet, als je er
goed over nadenkt.’

18
‘Martijn, je zegt een waar woord, en je redenering is helder en eenvoudig te begrijpen.
Ieders gedachten zijn bekend bij Hem Die ieder haartje telt en alles wat aan de hemel
staat. Ja, bladeren, grassprieten, dagen en jaren, druppels, zandkorrels, niets is Hem
te moeilijk om te tellen. Hij haat huichelarij en degenen die zich daarmee plegen
bezig te houden, vervolgt Hij met straffen.
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19
Soete Martijn, men leset dat:
Al gavic wech lijf ende scat
Ende ghedoghede grote coude,
Ware ic in hooftsonden mat,
Het en diedde mi niet een blat.
Die nieuwe wet spreect ende doude.
Die ons dus nauewe maken den pat
Te hemele waert ende so glat,
Ic wilde, God selve woude
Dat si portiers waren ghesat
Ter hellen: si souden tgat
So houden met ghewoude,
Datter cume iemen in soude.’

20
‘Jacop, menech proeft ende coort
Der helegher scrifturen woort
Ende wanese ghegronden.
So clapt hijt leken liede voort
Die gherne nieuwe dinghen hoort,
Wat hi hevet vonden.

[Prozavertaling]
19
Lieve Martijn, er staat te lezen: al gaf ik mijn leven en al mijn bezittingen weg en
leed ik vreselijke kou, dan zou me dat geen zier helpen, wanneer ik in dood-zonde
verkeerde. Dit zeggen het Nieuwe en het Oude Testament. Ik zou willen, God Zelf
mocht willen dat zij die voor ons de weg naar de hemel zo smal en zo glibberig
maken, als portiers bij de hel werden neergezet: ze zouden de toegang zo streng
bewaken dat er nauwelijks iemand door kon.’

20
‘Jacop, menigeen onderzoekt en toetst de woorden van de Heilige Schrift en denkt
ze te begrijpen. Zo vertelt hij dat verder aan het lekenvolk, dat graag luistert naar de
nieuwe dingen die hij heeft ontdekt. Zelf begrijpt hij er helemaal niets van. Dat ze
Gods woord zo verminken is een grotere misdaad
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Selve verstaet hijs niet een oort.
Dits meerre mesdaet dan moort,
Dat si Gods woort dus wonden.
Hier naeyen sijt, hier eist ghescoort,
Hier breect een naghel, hier een boort.
Wapene van den honden
Nu ende tallen stonden!

21
Wanen si die woort ghegronden saen,
Daer die wortele ave staen
Gheplant in hemelrike?
Si jaghen vele ende clene si vaen,
So willen si tesamen slaen
Ghelike ende onghelike.
Dies latic mijn vraghen staen,
Want het dinct mi best ghedaen
Dat ic hier af wike,
Dan ic viele in dommen waen.
Nutter eist dat vlie de naen,
Dan hi te campe strike
Jeghen den kempe eerlike.

[Prozavertaling]
dan moord. Hier lappen ze het op en daar is het gescheurd; hier ontbreekt een spijker
en daar een plank. Wee het gebeente van die ellendelingen, voor nu en voor altijd!

21
Denken zij zo de woorden te doorgronden waarvan de wortels in het hemelrijk geplant
zijn? Ze jagen veel na en vangen weinig, en zo willen ze ongelijke zaken aan elkaar
gelijkstellen [goddelijke zaken naar menselijke maatstaven beoordelen]. Daarom
houd ik op met vragen, want het lijkt me het beste er maar van af te zien, in plaats
van in domme denkbeelden te vervallen. Een dwerg kan er beter vandoor gaan dan
ten strijde te trekken tegen een beroemde kampvechter.
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22
Of God ten joncsten daghe sal
Ghepeins ende woort berechten al,
Daer wi oint in mesdaden,
Soudi, als een onwaert bal,
Weldaet werpen int helsche dal,
So ware Hi sonder ghenaden.
Neen Hi. En es niet so smal
Van weldaden dat ghetal,
Hen wert van grade te graden
Van Gode ghedanct, Die noit en hal
Wat men wel dede ofte stal.
Gherechtichede soude scaden,
En hoorde God niet die baden.

23
Dat seit dat ghelove mijn:
God moet in Hem Selven sijn,
Hine mach el niewer wesen.
Hi es gherechticheden fijn
Ende ghenadicheden, dats anschijn.
Hi es al een van desen.

[Prozavertaling]
22
Als God bij het Laatste Oordeel alle gedachten en woorden waarin wij ooit misdaan
hebben zou straffen, en dan wat wij goed gedaan hebben als iets waardeloos naar de
hel zou sturen, dan zou Hij een God zonder genade zijn. Dat is Hij niet. Onze goede
daden kunnen niet zo klein in aantal zijn, of ze worden beetje bij beetje beloond door
God, Die nooit verborgen hield wat wij goed of fout hebben gedaan. Gods
rechtvaardigheid zou verminderen, wanneer Hij hen die bidden niet zou verhoren.

23
Mijn geloof zegt mij: God kan alleen in Zichzelf begrepen worden en niet anders
[met menselijke inzichten]. Hij is de volkomen gerechtigheid en genade, dat is
zonneklaar. En dat is Hij beide tegelijk. Hij die van water wijn
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Die van den watre maecte wijn,
Hine es Sijns Selves niet eighijn.
Wat so die doren lesen,
Jacop, hout dat ghelove dijn!
Hets menich onbescheden swijn
Te priesterscap gheresen,
Die niet en mach ghenesen.’

24
‘Martijn, dijn ghelove es goet,
Ic bem dies seker ende vroet:
Weldaet wert niet vergheten.
Laet Hem begaen, Diet ghelden moet,
Ende Diet al bi redene doet;
Nemmeer en willics weten.
Hi es Diet al maect ende behoet;
Alse die hinne haer kiekine broet,
Heeft Hijt al beseten.
Hi ghevet ons siele vleesch ende bloet,
Hi hoet ons vor die helsche gloet,
Dat wi niet werden verbeten
Ten joncsten, noch tereten.

[Prozavertaling]
maakte, is geen slaaf van Zichzelf [Hij is vrij om te oordelen]. Wat dwazen ook
verkondigen, Jacop, houd je vast aan je geloof! Er zijn zóveel domme varkens tot
het priesterschap opgeklommen die ongeneeslijk stom zijn.’

24
‘Martijn, jouw geloof is goed en ik weet zeker: weldaden worden nooit vergeten.
Laat Hem Die alles vergelden moet en alles met rede doet, maar begaan. Ik hoef er
niets meer over te weten. Hij is het Die alles geschapen heeft en onder Zijn hoede
houdt. Zoals een hen haar kuikens uitbroedt, zo beschermt Hij alles. Hij heeft voor
onze ziel Zijn vlees en bloed geofferd, Hij beschermt ons tegen de helse gloed, opdat
wij op de dag van het Laatste Oordeel niet verscheurd en aan stukken gereten worden.
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25
Martijn, menich parlement
Ende seghet dat die minne es blent.
Ooc eist een woort ghemene.
Omme dat ic ben een onwijs rent,
So mac mi dese woort bekent,
Want en es niet clene.
Es dat waer, so es minne torment,
Die hare volghede, ware ghescent
Ende onteert al rene.
Nu seghet elc wise al omtrent,
Dat minne, dat soete instrument,
Gode van Nazarene
Brochte in desen wene.’

26
‘Jacop, dijn vraghen es swaer.
Doch proeft men bi redene claer
Drierhande minne.
Deerste es caritate, dats waer,
Die es sonder pine ende vaer,
Ende daer woont God inne.

[Prozavertaling]
25
Martijn, menigeen beweert dat liefde blind is. Dat is ook een bekende spreuk. Omdat
ik maar een stomme sufferd ben, moet je me dat eens uitleggen, want het is geen
kleinigheid. Als het waar is, dan is de liefde een kwelling en zou degene die zich aan
haar overgaf, verloren zijn en totaal in het verderf gestort. Nu zegt iedere geleerde
alom dat de liefde, dat zoete werktuig, Jezus van Nazaret in dit tranendal heeft
gebracht.’

26
‘Jacop, dat is een moeilijke vraag. Toch onderscheidt men om duidelijke redenen
drie soorten liefde: de eerste is de liefde van en voor God; die is zonder pijn en vrees
en daar woont God in. De tweede soort is de liefde voor de wereld; die is slechts
begerig naar eer en bezit. Dat is een ontaarde soort
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Dander trect die werelt naer,
Om ere, om goet staet al haer gaer;
Dits ene bastaerdinne.
Die derde minne eescht die jaer,
Als bi naturen elc doet sijn paer.
Al noch sijn si dinne,
Die deser volghen bi sinne.

27
Deerste minne es so groot
Dat al ene dat God gheboot
Vulprijsde niet haer waerde.
Jane trac soe themelsche broot
Hier neder in der magheden scoot
Onder der joden swaerde?
Minne es God, merct al bloot.
Wie mochte els bringhen in der noot
Hem Diet al verwaerde,
Dan Hi Hem selven daer in besloot,
Die dor minne Sijn bloet root
Storte hier neder up daerde
Ende in minnen openbaerde?

[Prozavertaling]
liefde. Voor de derde soort liefde is de leeftijd nodig, waarin ieder volgens zijn natuur
een partner zoekt. Zij die deze soort liefde met verstand volgen, zijn maar dun gezaaid.

27
De eerste soort liefde is zo groot dat alles wat God geschapen heeft, haar waarde niet
zou kunnen volprijzen. Bracht deze liefde immers niet het hemelse Brood [Jezus]
op aarde, in de schoot van de Maagd en onder het zwaard van de joden? God is liefde,
weet dat goed. Wie anders kon Hem in de nood brengen, Hem Die alles deed beven,
indien Hij Zichzelf niet in die schoot had opgesloten, Hij Die uit liefde hier op aarde
Zijn bloed stortte en Zich in liefde openbaarde?
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28
Wien dat selke minne es cont
Alse caritate, hi es ghesont,
Men machene niet verblenden.
Al laghe hi in der hellen gront,
Ware hi daer mede ghewont,
Hine ware niet in ellenden.
Maer God en wille den riken vont
Ghenen sondare, ghenen hont
Nemmermeer toe senden.
Die edele have, dat diere pont
Smaect allene der vriende mont;
Men mach haer lijf doen enden
Ende niet die siele schenden.

29
Dander minne es onbehoet,
Want soe staet om terdsche goet
Ende om der werelt ere.
Dits die minne die dicken doet
Ridderscap wesen verwoet
Enten woekenere.

[Prozavertaling]
28
Wie zulke liefde kent als de liefde Gods, die is rein van ziel, hem kan men niet
verblinden. Zelfs al bevond hij zich diep in de hel, als hij die liefde bezat, zou hij
niet ongelukkig zijn. Maar God zal deze kostbare schat geen zondaar of hond ooit
toezenden. Dat edel bezit, dat kostbare goed valt alleen uitverkorenen ten deel. Men
kan aan hun leven een einde maken en toch hun ziel niet schenden.

29
De tweede soort liefde is onbetrouwbaar, want die is uit op het aardse goed en op
wereldlijke roem. Dit is het soort liefde dat de ridderschap en woekeraars vaak razend
maakt. Want een ridder rust niet voor hij zijn lichaam
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Want die ridder niet gheroet,
Hine verslijt vleesch ende bloet,
Updat sijn prijs mere.
Dander, al ware ghelt de vloet
Ende hem vloeide in sinen moet,
Hem soude noch also sere
Dorsten alst dede ere.

30
Dese minne heeft onderscheet
Van hem, die om die ere steet
Ende die om den scatte.
Wiltu ere hebben, wes ghereet
Te latene dat Gode es leet!
Pijndi te doene datte,
Dat Hem lief es ende Hi heet:
Wes vrome ende om die ere sweet,
Dat men di niet en matte
Onder der idelre gloriën cleet,
Daer menestraudie met omme gheet,
Want hare tongheplatte
Smelten alse sneeclatte.

[Prozavertaling]
heeft uitgeput om zijn roem te vergroten. En als geld een stroom zou zijn die hem
tegemoet vloeide, dan zou een woekeraar nog steeds evenveel dorst hebben als
voorheen.

30
Deze liefde kent een onderscheid tussen hen die naar roem streven en hen die op
bezit uit zijn. Wanneer je roem wilt vergaren, wees dan bereid alles na te laten wat
God onwelgevallig is! Probeer dát te doen wat Hem lief is en wat Hij gebiedt: wees
rechtschapen en streef naar roem, opdat men je niet onder het kleed van de ijdele
glorie schuift, waarmee het minnezangersgilde zich ophoudt, want hun zottepraat
smelt als sneeuw voor de zon.
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31
Ere te minne, dats ene dinc
Daer noit herte met omme ghinc,
Soene was van renen aerde.
Bestu out of jonghelinc,
Doe wel altoos ende bedwinc
Diere herten hovaerde!
Prijs, die in lodders tonghe hinc,
En was noit wert ere oghen winc
Onder die goede waerde.
Onwerden lof vlie ende ontsprinc,
Die meneghen vaet ende wilen vinc,
Die dat woort begaerde
Ende dat weldoen spaerde.

32
Goet te hebbene ende scat
Ende tamelike te nuttene dat,
Dats een salich leven.
Maer goets minne maect een gat,
Dat nemmermee mach werden sat,
Al wilde ment hem al gheven.

[Prozavertaling]
31
Eer te beminnen is iets waarop een hart zich nog nooit heeft toegelegd als het niet
zuiver was. Of je nu oud bent of jong, doe steeds goed en bedwing de hoogmoed van
je hart! Lof uit de mond van vleiers is geen cent waard vergeleken bij dingen van
echte waarde. Mijd en ontwijk lof die je niet waard bent, lof die menigeen oogst en
geoogst heeft die wel geprezen wilde worden, maar het goeddoen erbij in liet schieten.

32
Geld en goed te bezitten én het naar behoren te gebruiken, dat is een godvruchtig
leven. Maar hebzucht veroorzaakt een gat dat nooit gevuld kan
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Minne van goede es ghehat
Vor Gode in die hoghe stat,
Daer die inghele beven.
Dese scuwet der eren pat,
Want soe moet int helsche vat.
Salomoen hevet bescreven:
En es niet erghers bleven.

33
Die derde minne eeschet die tijt,
Alse die nature ontbijt
Die bloeiende jare.
Dat es tedelste delijt
- Alse hare scamelheit besnijt,
Ende men doghet hevet mare Dat men vint ter werelt wijt,
Want soe talre stont verblijt,
Alse oft al hare ware.
Haer hope nemmermeer teglijt.
Die aldus sijn lijf verslijt,
Maect sine sinne clare.
Hi nes gheen futselare.

[Prozavertaling]
worden, al gooide je er alles in. God in de hemel, waar de engelen beven [uit eerbied],
haat hebzucht. Hebzucht schuwt het pad van eer en voert onherroepelijk naar de hel.
Salomon heeft het geschreven: er bestaat niets ergers.

33
Voor de derde soort liefde is de levensfase nodig waarop men in de bloei van zijn
leven komt. Die liefde is de edelste vreugde die men op aarde kan vinden - wanneer
ze beteugeld wordt door zedigheid en men de deugdzaamheid in ere houdt. Want
deze liefde verheugt zich voortdurend, alsof alles haar toebehoorde. Haar hoop gaat
nooit ten onder. Wie zo zijn leven slijt, is opgewekt en verspilt zijn tijd niet.
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34
Minne es, alse men bescreven vint,
Cracht die twee herten tsamen bint
In een rene wanen.
Dattie minne hetet blint,
Comt dat menich es so kint
Dat hi hem laet verspanen.
Sine connen minnen niet een twint,
Die wandel sijn alse die wint,
Si rollen buter banen.
Ic wane, mer also vele vint
Minres in trouwen ghehint,
Alse men doet swarter swanen.
Dus laet haer minne afplanen.’

35
‘Martijn, ic ben wel berecht:
Het seghet al, heren ende knecht,
Vrouwen ende joncfrouwen,
In sanghe ende in rime slecht,
Dat si met minnen sijn verplecht,
Ende men cans niet bescouwen.

[Prozavertaling]
34
Liefde is, zoals men geschreven vindt, de kracht die twee harten samenbindt in
hetzelfde zuivere denkbeeld. Dat liefde blind genoemd wordt, komt doordat menigeen
zo onvolwassen is dat hij zich laat verleiden. Zij die zo veranderlijk zijn als de wind,
kunnen absoluut niet beminnen. Zij verlaten het rechte spoor. Volgens mij zijn er
evenveel onveranderlijk trouwe minnaars te vinden als er zwarte zwanen zijn. Zo
gaat de liefde verloren.’

35
‘Martijn, ik ben goed onderwezen: iedereen zegt, heren en knechten, vrouwen en
jonkvrouwen, in zang en in eenvoudige verzen, dat ze verstrikt zijn in de liefde, maar
er is niets van te merken. Ik geloof dat heel de wereld vecht
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Mi dinke dat al die werelt vecht
Jeghen der reenre minnen lecht
Ende volghen ontrouwen.
Menich seghet nu ende echt:
“Mijn sin is ane u ghehecht
So sere, ic wane bedouwen”.
Achtre maken si de mouwen.’

36
‘Jacop, du hebs mi oit ghevraecht,
Ende ic antwoorde ende verdraecht,
Nu willic, Martijn, vraghen.
Waenstu, dat mi wel behaecht,
Dattu mi dus heves ghejaecht?
Neent, wistics wien claghen.’
‘Martijn, vrient, wat helpt gheclaecht?
Vrach dattu wilt, ende ic waecht,
Ic wilt al verdraghen.
God helpe mi, want Hi vermaecht,
Dat mijn sin so werde ghevaecht,
Dats di moete behaghen.
Ic wille dantwoorde waghen.’

[Prozavertaling]
tegen het licht van de zuivere liefde en ontrouw volgt. Menigeen zegt herhaaldelijk:
“Ik bemin u zo zeer dat het wel lijkt of ik smelt.” Later steken ze er de gek mee.’

36
‘Jacop, jij hebt mij steeds vragen gesteld en ik heb er geduldig op geantwoord, nu
ga ik, Martijn, de vragen stellen. Denk je dat ik het leuk vond dat je me zo met vragen
bestookte? O nee, wist ik maar bij wie ik me erover kon beklagen.’
‘Martijn, vriend, waarom geklaagd? Vraag wat je wilt, ik waag het erop, ik zal
alles ondergaan. Moge God mij bijstaan, want dat kan Hij, dat mijn verstand zo
gezuiverd wordt dat het jou kan behagen. Ik wil wel antwoorden.’
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37
‘Lieve Jacop, so berecht mi:
Of dat volc al comen si
Van den eersten Adame,
Twi es deen edel, dander vri,
Die derde eighin man daerbi?
Wanen quam dese name?
Twi seghemen ten dorpere: “Spi!
Ganc wech! God onnere di!
Du best der werelt scame”?
Die edele hevet al tghecri.
Men seghet: “Willecome ghi!”.
Dits dies ic mi vergrame,
Want het dinct mi ontame.’

38
‘Martijn, den meneghen es bedect
Die dinc, daer dijn sin up mect,
Ende du vraghes wel verre.
Want hevet een persemier gheblect
Enten lieden thare ontpect,
So wille hi sonder merre

[Prozavertaling]
37
‘Lieve Jacop, vertel me: wanneer alle mensen afstammen van Adam, de eerste mens,
waarom is dan de een edel, de ander vrij en een derde lijfeigene? Waar kwam dat
onderscheid vandaan? Waarom zegt men tegen de onvrije: “Bah! Verdwijn! God
moet je verdoemen! Je bent een schandvlek voor de wereld”? Een edel man krijgt
alle lof toegezongen. Men zegt: “Wees welkom!” Daarover maak ik me kwaad, want
het lijkt me ongepast.’

38
‘Martijn, voor velen is het onderwerp dat je nu aansnijdt, onduidelijk en je vraagt
wel heel diep. Want wanneer een woekeraar de mensen het vel over de oren heeft
getrokken en hun al hun bezit heeft afgepakt, dan wil hij on-
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Onder die edele sijn ghetrect.
Al ware hi dusentfout bevlect,
Tghelt claerten van den terre.
Dits die dinc, die liede wect
Dat menich tsijn te winne trect
Ende maecter God om erre,
Entie siele in werre.

39
Sulc waent dat tfolc eighijn
Comen es van den quaden Cayn
Die vermoorde Abelle,
Ende dien God verdoemt hiet sijn.
Dit en es niet waer, Martijn,
Bi redene die ic telle:
Want al dat gheslachte sijn,
Scrivet ons die bibele fijn,
Verdranc die lovie felle.
Maer tfalsche dorperlijc venijn
Dat Cayn droech, dats noch anschijn
An meneghen, die ic spelle
Van herten sijn gheselle.

[Prozavertaling]
middellijk tot de edelen worden gerekend. Al was hij duizend keer bevlekt, het geld
reinigt hem van al het vuil. Dit is wat velen ertoe drijft te zorgen dat ze hun deel
krijgen, maar ze maken er God boos mee en brengen hun ziel in gevaar.

39
Sommigen zijn van mening dat lijfeigenen afstammen van de boze Kaïn die Abel
vermoordde en die door God verdoemd werd. Dat is niet waar, Martijn, om de reden
die ik uit de doeken zal doen: Kaïns gehele nageslacht, zo vertelt de bijbel ons,
verdronk immers bij de grote zondvloed. Maar het valse, schandelijke gif dat Kaïn
voortbracht, is nog overduidelijk aanwezig in veel mensen aan wie ik een gelijke
aard toeschrijf.

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

288

[Origineel]
40
Sulc waent dat van den quaden Cham,
Dien Noë, sijn vader, was gram,
Want hine niet en decte,
Dat eighin volc van hem quam,
Want hem svader vloec mesquam.
Hi doolde, diere up mecte.
Al vintmen dattie goede ram
Dicken wint dongave lam.
Dits der rudarise secte.
Van den edelen Abraham
Quam eighin volc, als ic vernam,
Die oint ter eren trecte
Ende noit hem bevlecte.

41
Martijn, dat duutsche loy vertelt
Dat van onrechtre ghewelt
Eighindoem es comen.
Alse een prinche wan wijch up tfelt,
Tfolc, datmen te live helt,
Dat dede hi verdomen

[Prozavertaling]
40
Anderen denken dat lijfeigenen afstammen van de boze Cham, op wie Noach, zijn
vader, vertoornd was, omdat hij hem niet had toegedekt, want zijn vaders vloek trof
hem. Wie dat denkt, dwaalt. Alom zie je dat een gezonde ram regelmatig een
gebrekkig lam verwekt; dat weet de grootste stommeling. Lijfeigenen stammen juist
af van de edele Abraham, naar ik gehoord heb, die toch steeds naar eer streefde en
zich nooit ergens aan bezondigde.

41
Martijn, het Duitse recht leert dat lijfeigenschap is voortgekomen uit machtsmisbruik.
Wanneer een vorst de oorlog had gewonnen, verdoemde hij het volk dat men in leven
had gelaten en verkocht het voor geld. Dit nu is het
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Ende vercopen omme ghelt.
Dits volc dat men eighin schelt
Ende men scalc hoort nomen.
Nature gaet haren rechten telt,
Maer aventure wast ende smelt
Meneghen te vromen
Ende tonneren hem somen.

42
God ghedoghet om onse mesdaet,
Dat één gheslachte neder gaet
Ende een ander riset.
Wie mach weten Sinen raet?
Hi kent wiene mint of haet,
Die al die werelt spiset.
Die meest tSinen dienste staet,
Men siet dat sijn oir ende sijn saet
Meest in die ere gheriset.
Dan alse tfolc wert so quaet,
Dat die wet Gods versmaet,
Wert het te valle ghewiset
Ende van niemene ghepriset.

[Prozavertaling]
volk dat men betitelt met de scheldnaam ‘lijfeigen’ en dat men ‘slaaf’ hoort noemen.
De natuur heeft haar loop, maar het Lot wisselt voortdurend, voor sommigen tot hun
voordeel, voor anderen tot hun verdriet.

42
Om onze zonden gedoogt God dat het ene geslacht ten onder gaat en het andere in
aanzien stijgt. Wie kan Zijn raadsbesluit doorgronden? Hij Die de gehele wereld
spijzigt, weet wie Hem liefheeft en wie Hem haat. Wie het meest Zijn dienst betracht,
diens nageslacht zal men het hoogst in aanzien zien stijgen. Maar wanneer de mens
zo slecht wordt dat hij Gods wetten verwerpt, wordt hij tot vallen veroordeeld en
door niemand meer geprezen.
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43
Mine roec, wiene droech of wan,
Daer trouwe ende doghet es an
Ende rene es van seden,
Uut wat lande dat hi ran,
Dats, dien ic der namen an
Van der edelheden.
Al vercochtmen selken man,
Hens niemen diene gheroven can
Siere doghedachticheden.
Mi dinke dat edelheit began
Uter reinre herten dan
Met dogheden besneden
Ende beghint noch heden.

44
Martijn, oftu clemmen wout
Ter edelheit, drie pointe hout,
Die ic di sal leren:
Wes nerachtich, minne niet dat gout,
Wes erachtich menichfout,
- Dese twee hout niet vor scheren -

[Prozavertaling]
43
Het kan me niet schelen wie hem droeg of verwekte, een ieder die trouw, deugdzaam
en rein van zeden is, die geef ik graag de naam van edel, uit welk land hij ook stamt.
Ook al zou men zo iemand als slaaf verkopen, niemand kan hem van zijn waarde
beroven. Volgens mij vond adel zijn oorsprong in een zuiver hart, toegerust met
deugden, en is dat nog steeds zo.

44
Martijn, wanneer je tot de adelstand wilt opklimmen, let dan op drie punten die ik
je zal leren: wees ijverig en bemin het goud niet, wees steeds eerzaam - deze twee
punten zijn geen gekheid - en wees weerbaar en dapper; deze drie punten omvatten
alle eer, wees daarvan overtuigd. Zo is er geen
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Wes weerachtich ende stout.
Dese drie pointe, des wes bout,
Die sijn al vul eren.
Hens niemen dan, jonc no out,
Dien du scalc dinken sout,
Sonder die weldaet deren
Ende doghet tondogheden keren.’

45
‘Waerheit, Jacop, ic hebbe verstaen
Uut dinen monde redene gaen
Vul rechtre waerheden.
Al spreect in sinen boec Alaen,
Dat edelheit quam sonder waen
Van veroudder rijcheden.
Die edelheit mach men af dwaen.
Wert men arem, so eist ghedaen,
Men valt in doude steden.
Maer rene edelheit dats een traen,
Die dorper herte niet can ontfaen.
Die ghevet dor smenschen beden
God in Sire miltheden.’

[Prozavertaling]
mens, jong of oud, van wie je moet denken dat hij een slaaf is, behalve van degenen
die de deugd bestrijden en deugd in ondeugd veranderen.’

45
‘Werkelijk, Jacop, ik heb uit jouw mond woorden vol oprechte waarheid gehoord.
Wel verklaart Alanus in zijn boek dat adel ongetwijfeld voortsproot uit vanouds in
een geslacht aanwezige rijkdom, maar een dergelijke adel kan men verliezen. Wanneer
men tot armoede vervalt, is het gebeurd: men komt weer op zijn oude plekje terug.
Werkelijke adel is een schat die een laag gestemd hart niet kan bevatten. Die schenkt
God in Zijn goedertierenheid aan de mens die erom vraagt.’
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46
‘Jacop, ic hore an dine woort
Dat alle menschelike gheboort
Van Adame begonde.
Hoe es die maechscap so testoort,
Dat deen den andren vermoort?
Dits jammer ende sonde.
Nijt es weder ende voort
Meester int lant ende in die poort,
Tfolc es worden honde.
Secht mi, alse diet gherne hoort.
Te vraghene ben ic becoort,
Alse diet gherne ondervonde
Van beghinne ten gronde.’

47
‘Martijn, hovaerde ende nijt
Entie alre eerste strijt
Begonste in hemelrike,
Alse Lucifer te sire ontijt
In den hemelschen delijt
Wilde sijn Gods ghelike.

[Prozavertaling]
46
‘Jacop, ik proef uit jouw woorden dat het gehele menselijke geslacht is begonnen
bij Adam. Hoe kan die familieband dan zo verbroken zijn dat de een de ander
vermoordt? Dat is zonde en jammer. Haat voert overal in stad en land de boventoon
en de mensen zijn tot honden geworden. Vertel het me, ik wil het zo graag weten.
Ik houd van vragen stellen en wil alles graag begrijpen tot op de bodem toe.’

47
‘Martijn, hoogmoed en haat, en de allereerste strijd zijn ontstaan in de hemel, toen
Lucifer op een onzalig moment in de hemelse vreugde Gods gelijke wilde zijn. Toen
viel hij in de afgrond van de hel, waar hij nooit ver-
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Daer viel hi in den helschen bijt,
Daer hi nemmermeer en slijt,
Maer blivet ewelike.
Nu sent hi dor die werelt wijt
Sijn venijn ende sijn vlijt
Ende wille dattet blike,
Alset doet jammerlike.

48
Twee woorde in die werelt sijn,
Dats allene ‘mijn’ ende ‘dijn’.
Mochtmen die verdriven,
Pais ende vrede bleve fijn,
Het ware al vri, niemen eighijn,
Manne metten wiven.
Het ware ghemene tarwe ende wijn.
Over see noch upten Rijn
Ne soude men niemen ontliven.
Nu benemet dat venijn
Van ghiericheden, Martijn,
Ende doet al achtre bliven
Ende ander loy bescriven.

[Prozavertaling]
gaat maar eeuwig zal blijven. Nu stuurt Lucifer zijn venijn en zijn nijd over de hele
wereld en wil dat het zich overal openbaart, zoals het helaas ook doet.

48
Slechts twee woorden doen ertoe in de wereld, en dat zijn de woorden ‘mijn’ en
‘dijn’. Als we die uit de wereld zouden kunnen bannen, zou er overal pais en vrede
zijn, iedereen zou vrij zijn en niemand slaaf, mannen zowel als vrouwen. Tarwe en
wijn zouden voor iedereen zijn. Op zee noch op de Rijn zou men iemand naar het
leven staan. Nu wordt dat belet door het gif van de hebzucht, Martijn. Dat verhindert
alles en stelt andere wetten.
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49
God, Diet al bi redene doet,
Gaf dat wandel ertsche goet
Der menscheit ghemene,
Dattere mede ware ghevoet
Ende ghecleet ende ghescoet
Ende leven soude rene.
Nu es ghierecheit so verwoet,
Dat elc settet sinen moet
Omme al te hebbene allene.
Hier omme stortmen menschenbloet;
Hier omme stichtmen metter spoet
Borghe ende hoghe stene
Meneghen te wene.’

50
‘Jacop, ic hebbe wel verstaen
Dat het waer es sonder waen,
Dattu hier heves ontbonden.
Goets es ghenoech, lietment gaen
Int ghemene ende hem ontfaen,
Die aerme worden vonden.

[Prozavertaling]
49
God, Die alles met wijsheid doet, gaf het vergankelijke aardse goed aan de gehele
mensheid, opdat die zich ermee zou voeden, kleden en schoeien, en een deugdzaam
leven zou leiden. Nu is de hebzucht zo razend geworden dat iedereen het erop
aanstuurt alles voor zichzelf te hebben. Hierom vergiet men mensenbloed, hierom
bouwt men in allerijl burchten en grote kastelen, tot veler droefheid.’

50
‘Jacop, ik heb nu wel begrepen dat het ongetwijfeld waar is wat je hier uit de doeken
hebt gedaan. Er is genoeg van alles, wanneer men het ieders gemeenschappelijk
eigendom liet zijn en ook de armen erin liet delen. Dan zou alle
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Dus viele alle orloghe saen,
Dus mochtmen die siele dwaen
Ende claren van den sonden.
Miltheit heeft hare macht ghedaen,
Vrecheit leert die werelt vlaen;
Dit proeven ende orconden
Die minres van den ponden.

51
Jacop, ene dinc mac mi cont:
Alse die mensche wert ghewont
Van gherechtre minne,
Doet der oghen wandel vont,
Of comet uter herten gront
Dit evel te beghinne?
Ic liet mi costen wel een pont,
Ende ics vroet ware teser stont;
Mac mi dies in inne.
Mine redene blivet onghesont,
Mine beschede dit dijn mont.
Ennes wijsheit niet dinne,
Naer dat ic redene kinne.’

[Prozavertaling]
oorlog gauw uit de wereld zijn en zou men zijn ziel kunnen zuiveren en reinigen van
de zonden. Milddadigheid bestaat niet meer, gierigheid teistert de wereld. Dit bewijzen
en getuigen de liefhebbers van geld.

51
Jacop, vertel me nog eens iets: wanneer een mens getroffen wordt door de ware
liefde, wordt dat euvel dan veroorzaakt door de ontdekking van zijn gemakkelijk te
verleiden ogen of komt het diep uit het hart? Het zou me heel wat waard zijn als ik
dat nu eens te weten kwam. Maak me dat eens duidelijk. Mijn verstand blijft
gebrekkig, wanneer je me dit niet uitlegt. Het is geen geringe wijsheid, als ik het
goed heb.’
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52
‘Martijn, du best een vreemt druut,
Du sprekes alse een Vriese ruut,
Die noch noit en minde.
Alrehande edele fruut
Comt van minnen uut ende uut,
Die noit dorper en kinde.
Hem can ghehelpen el gheen cruut,
Die stille mint of overluut,
Dan hem tevel toesinde.
Der herten enter oghen virtuut
Willic dat hier mede si beduut.
Proef, of ic dit ontbinde
Entie redene bevinde.

53
Een swaer orloghe ende een swaer strijt
Ende daertoe een ewelijc nijt
Es tusschen der herten enten oghen.
Therte den oghe verwijt:
“Du best, die mijns niet ne vermijt,
Bi di bem ic bedroghen.

[Prozavertaling]
52
‘Martijn, je bent een rare vent, je kletst als een botte Fries die nog nooit heeft bemind.
Er vloeien in alle opzichten uit de liefde de meest nobele zaken voort, waarmee geen
boer ooit in aanraking is gekomen. Hem die in stilte of openlijk bemint, kan geen
ander geneeskrachtig kruid helpen dan dat wat het euvel hem toebedeeld heeft [het
voorwerp van zijn liefde]. De kracht van het hart en van de ogen zal ik je nu schetsen.
Kijk maar eens of ik het kan verklaren en de oorzaak ervan kan aanwijzen.

53
Er woedt een hevige oorlog en strijd, en bovendien bestaat er een eeuwigdurende
afgunst, tussen het hart en de ogen. Het hart verwijt het oog: “Jij
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Du best emmer open wijt
Elker sonden die vor di lijt.
Du best vrient? Dits gheloghen.
Sluut dine dore tenegher tijt,
Daer so menich dief voren lijt.
Bi di bem ic doorvloghen;
Dies claghic den hoghen.

54
Wapene, vriendelijc vijant!
Dor di doghic meneghen brant
Ende meneghe coude.
Wapene, datti nature vant!
Waerdi verboden huus ende lant
Ende des menschen houde,
So ne bonde mi gheen bant,
Lichtre ware dan een sant
Al gader mine scoude.
Men stake bet uut metter hant
Ende versmoorde sulken pant
Onder donrene moude,
Up dat nature woude”.

[Prozavertaling]
spaart mij niet, door jou ben ik bedrogen. Jij staat voortdurend wijdopen voor iedere
zonde die op je pad komt. Ben jij nou een vriend? Dat is gelogen! Sluit je deur toch
eens voor al die dieven die voorbijkomen. Door jouw toedoen ben ik doorboord en
daarover beklaag ik me bij de Allerhoogste.

54
Wee je gebeente, jij zogenaamde vriend! Door jou word ik beurtelings heet en koud.
Dat de natuur jou geschapen heeft...! Als jou de toegang tot huis en land, en tot de
gunst van de mens, ontzegd zou zijn, was ik nu niet zo verstrikt en zouden al mijn
schulden minder wegen dan een korreltje zand. Een mens zou zo'n bezit beter
eigenhandig uit kunnen steken, of verstikken in de vuile aarde, als de natuur dat
toeliet.’
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55
Therte sweech ende toghe sprac:
“Mi dinct, dat u sin ghebrac,
Vrouwe coninghinne,
Dat ghi mi tiet u onghemac,
Want noit van mi tuwaert lac
Een stof, al quaemt mi inne.
Alsemen mi somwile ute stac,
Wat dochte daerna smeinschen sac?
Sijn welvaren was dinne.
Sonder noot maecti ghecrac
Ende werpt up mi uwen hac,
Ende ic u vrouwe kinne
Ende mine godinne.

56
Merket, vrouwe, ende besiet,
Dat ghi over mi ghebiet
Alse over alle uwe lede.
Menne conde u ghescaden niet,
Waert so, dat ghi van u schiet
Alle dorperhede.

[Prozavertaling]
55
Het hart zweeg en het oog sprak: “Me dunkt dat er iets mis is met uw verstand,
vrouwe koningin, dat u mij beschuldigt van uw ellende, want er is nog nooit een
stofje van mij tot u doorgedrongen, ook al kreeg ik het in mij. Wanneer men mij eens
uit zou steken, wat zou het menselijk lichaam dan moeten verduren? Dan was zijn
welstand gering. U maakt nodeloos misbaar en maakt mij verwijten, terwijl ik u toch
erken als mijn vrouwe en godin.

56
Bedenk toch, vrouwe, dat u over mij gebiedt, net als over al uw lichaamsdelen. Men
zou u niet kunnen schaden, wanneer u alle lompheid maar zou
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Maer alse ghi bi mi bespiet
Dinghen, die ghi ane u tiet,
Volghedijs gherne mede.
Ghi sijt alse tcranke riet,
Dat den winde volghet ende vliet.
Uwe onghestadichede
Maect u den onvrede.”

57
Dit orloghe hevet ghevelt,
Alse men hare den twist vertelt,
Vrouwe Redene bi beschede.
Bede gader soese schelt;
Elken deelt soe daer sijn ghelt
Niet ghelike bede.
Baersculdich soe die herte spelt,
Alse die soe over voghet helt
Ende vrouwe, bi haren ede.
Maer des ghevalles ghewelt,
Dat bi siene therte dwelt,
Tiet soe des oghen ghelede;
Dus delet soe die vede.

[Prozavertaling]
verbannen. Maar wanneer u door mij iets ziet dat u aanlokt, dan stemt u er graag mee
in. U bent als het zwakke riet, dat buigt en weer terugbuigt met de wind. Uw
onstandvastigheid veroorzaakt die onrust in u.”

57
Toen men haar over deze strijd vertelde, heeft Vrouw Rede hem beslecht. Zij bestraft
oog en hart allebei, maar betaalt ze niet met gelijke munt. Ze wijst het hart aan als
hoofdschuldige, omdat ze dat beschouwt als rechtmatige voogdes en heerseres. Maar
de toevallige kracht die het hart doet bezwijken, wanneer het iets ziet, legt ze ten
laste aan het oog. Zo beslecht ze de vete.
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58
Martijn, hierbi moghestu sien,
Weder die oghen therte tien
So therte die oghen.
Alse therte wille vlien,
Omme niet die oghen spien.
Daer nes gheen ghedoghen.
Maer het es der herten plien,
Alst dor doghen siet desen of dien,
Daert hem toe wille boghen,
So moet al sijn wille gheschien,
Toghe moet lien ende ghien,
Daer dore quam ghevloghen
Minne int vertoghen.’

59
‘Jacop, dine redene es claer,
Al dinct soe den ghenen swaer
Die lettel ghevroeden.
Ic weet dat wel over waer
Die ziele ware al sonder vaer,
Dat wi ons wilden hoeden.

[Prozavertaling]
58
Martijn, nu kun je zien of de ogen het hart meeslepen dan wel het hart de ogen.
Wanneer het hart niet wil, loeren de ogen tevergeefs. Dan hoeft het hart niets te
dulden. Maar het is de gewoonte van het hart, wanneer het door de ogen iemand ziet
tot wie het zich aangetrokken voelt, dat dan alles moet gebeuren wat het hart wil en
dan moet het oog toegeven en het hart als zijn meerdere erkennen, het oog, waardoor
de liefde naar binnen kwam vliegen.’

59
‘Jacop, je betoog is duidelijk, al zal het wel moeilijk zijn voor mensen die niet zo
slim zijn. Ik weet heel goed dat de ziel onbevreesd zou zijn, wanneer wij op onze
hoede zouden willen zijn. Wanneer het hart maar zou willen
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Wilde therte maken ommaer
Dat hare die oghen sendden naer,
Hine dorstem niet vermoeden,
Dat hi beven soude daer,
Daer God sal doemen openbaer
Ende wisen ten gloeden,
Die hier ten sonden spoeden.

60
Berecht mi, Jacop, oftu wout:
Weder es sekerst int behout
Rijcheit, so aermoede?
Eist clerc, leec, jonc of out,
Het dinct mi wesen gadergout,
Al staet naer den goede.
Aermoede prijstmen menichfout;
Men seghet, hets seker ende bout
Vor rovers sonder hoede.
Doch minnen si vor dwater smout,
Si scuwen hongher ende cout.
Eist als ic mi bevroede,
So dolen dese vroede.’

[Prozavertaling]
verachten wat de ogen haar voorhouden, dan zou het niet denken dat het zal moeten
beven, daar waar God recht zal spreken en hen die zich hier op aarde in zonden
onderdompelen, naar het helse vuur zal verwijzen.

60
Jacop, vertel me nu eens, als je wilt, wat de beste weg naar de zaligheid is: rijkdom
of armoede? Of het nu klerk is of leek, jong of oud, iedereen lijkt me inhalig, iedereen
streeft naar bezit. Armoede wordt alom geprezen. Ze zeggen dat je dan veilig bent
voor rovers en gerust kunt zijn, ook al ben je niet beschermd. Toch hebben ze liever
vet dan water en vrezen ze honger en koude. Als het is zoals ik denk, dan zijn al die
slimmerds op het verkeerde pad.’
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61
‘Martijn, ic mete di vul dit vat:
Upten stoel daer Moyses sat,
Sitten die gheleerde.
Dat si wisen, doe al dat,
Si wisen di den rechten pat.
Wel hem, diere hem an keerde!
Maer in weldoene sijn si lat,
Si heten vasten, si sijn sat;
Ne volghe niet sulken heerde.
Si minnen niet voor den scat,
Haer hant es altoos sonder gat.
Noint volc was boven der eerde
Dat meer goets begheerde.

62
Die meerre menechte es dusdaen.
Doch so vintmer sonder waen,
Al sijn si selsiene,
Die den ertschen goede ontgaen
Ende aermoede anevaen
Bi heleghen engiene.

[Prozavertaling]
61
‘Martijn, ik zal je alles vertellen wat je wilt weten: op de stoel waarop Mozes zat,
zitten de schriftgeleerden. Doe alles wat zij voorschrijven, zij wijzen je het rechte
pad. Hem die zich daarop begeeft, zal het goed gaan! Maar die geleerden zijn niet
zo vlot in het beoefenen der deugd: ze zeggen dat je moet vasten, maar zelf zijn ze
verzadigd. Volg zulke herders niet. Ze beminnen niets anders dan geld en geven niets
weg. Er zijn nog nooit mensen op aarde geweest die begeriger waren naar geld.

62
En zo zijn de meeste mensen. Toch zijn er zeker ook te vinden, al zijn ze dun gezaaid,
die afzien van het aardse goed en in armoede gaan leven, uit heilige
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Si lieten hem bluwen ende slaen,
Tormenteren ende vaen
Omme die helle tontfliene.
Hier in waert sekerst vulstaen,
Want die hem in dit doopsel dwaen,
Sijn seker Gode te siene
Ende hem niet te messchiene.

63
Die Gods Sone toghet ons dat,
Die evengheweldich sit ende sat
Den Vader in den rike
- Hi bete in dese aerme stat
In der reinre magheden vat
Harde oomoedelike,
Daer Hi cume oit soghes was sat
Ende ghedoghede meneghen godsat
Van Sinen onghelike Dat aermoede es een pat
Die dor den hemel maect een gat,
Ende soe niet en beswike,
Die hare met trouwen wike.

[Prozavertaling]
liefde tot het goede. Zij zouden zich laten geselen en slaan, laten martelen en
gevangenzetten om te ontkomen aan de hel. Het zou het veiligst zijn hierin te
volharden, want wie zich met dit doopsel reinigen, kunnen er zeker van zijn dat ze
God zullen zien en dat hen niets zal overkomen.

63
Gods Zoon, Die even almachtig is en is geweest als Zijn Vader in de hemel - Hij
daalde zeer ootmoedig neder in de schoot van de reine maagd naar deze arme plaats,
waar Hij nauwelijks ooit verzadigd werd met moedermelk en menige smaad moest
ondergaan die zijn gelijke niet kent - toont ons dat armoede een pad is dat naar de
hemel leidt en hem die er zich van harte op toelegt, niet bedrogen laat uitkomen.
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64
Waenstu, Martijn, weeldich, vet
Ende ghecleet nu wel, nu bet
Varen int langhe leven,
Ende Jhesus naect, int bloet besmet,
Ende Sine rechtre side ghesplet,
An thout was verheven?
Of dat hovet van onser wet
Met scarpen doornen was beset,
Alset noch es bescreven,
Eist dattu wesen wilt Sijn let,
Magherlike drinc ende et,
Lere weelde begheven,
Oftu moets sware sneven.

65
Niet en segghic, dat rijcheit sent
Die siele in den torment,
Op datment nutte met rechte.
Maer sekerst es, vlien dat serpent
Dan wandelen daer omtrent,
Dat het di niet bevlechte.

[Prozavertaling]
64
Denk jij, Martijn, zonder gebrek, goed doorvoed en goed gekleed, gemakkelijker in
het eeuwige leven te zullen komen, terwijl Jezus naakt, besmeurd met bloed en met
Zijn rechterzijde doorstoken aan het kruis hing? Indien het Hoofd van onze wet
gekroond was met scherpe doornen, zoals het eens geschreven is, en indien je Zijn
volgeling wilt zijn, wees dan sober in je eten en drinken en leer afzien van weelde,
anders zal het slecht met je aflopen.

65
Ik wil niet zeggen dat rijkdom de ziel in de hel laat komen, wanneer men er maar
een redelijk gebruik van maakt. Maar het is veiliger dit serpent te ontvluchten dan
in zijn nabijheid te blijven, zodat het je niet kan verstikken in
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Want rijcheit maect den menighen so blent,
Dat hi Gode niene kent.
Dus scheet men van den lechte
Ende wert van levene een rent,
Dan valt men int helsche convent.
Dus bringhet in die hechte
Die duvel sine knechte.’

66
‘Jacop, du spreecs wel ende waer.
Die wech es naeuwe ende swaer
Ende sere onghetreden,
Met aermoede te clemmene daer,
Daer men levet sonder vaer
In eweliken vreden.’
‘Martijn, so trec die aerme naer,
Dele hem stille ende openbaer
Van dire weeldicheden.
Ere der kerken enten outaer;
Het wert ten joncsten daghe claer,
Daer di God sal besteden
Met Sinen lieven leden.

[Prozavertaling]
zijn kronkels. Want rijkdom maakt menigeen zo verblind dat hij God niet kent. Zo
verwijdert men zich van het licht en leeft als een beest, en dan komt men in de hel
terecht. Zo neemt de duivel hen die hem dienen gevangen.’

66
‘Jacop, je spreekt een waar woord. De weg van opklimmen in armoede naar de plaats
waar men zonder vrees in eeuwige vrede kan leven, is smal en moeilijk en wordt
weinig begaan.’
‘Martijn, trek je dan het lot van de armen aan en laat hen op alle manieren in je
overvloed delen. Eer de kerk en het altaar. Op de jongste dag zal dan blijken dat God
je een plaats zal wijzen te midden van Zijn beminde volgelingen.
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67
Es die wech naeuwe ende hooch,
Daer Jhesus bi te hemele vlooch
- Dats passie ende aermoede Oftu meer hebs dan di dooch,
Om die Gods hulde pooch,
Dele van dinen goede.
Dine fiere herte booch
Ten aermen mensche ende tooch
Ontfaermicheit van moede.
God selve, Die noit en looch
Enten milden noit bedrooch,
Sette di in Siere hoede
Buten des viants roede!’

68
‘Jacop, die werelt maect ghescal
Ende tient den vrouwen al,
Dat wi in sonden sneven:
Want Ieve viel den eersten val,
Daer wi omme int ertsche dal
Noch alle sijn verdreven.

[Prozavertaling]
67
Ook al is de weg waarlangs Jezus naar de hemel ging, de weg van het lijden en de
armoede, smal en steil, wanneer je meer bezit dan je nodig hebt, streef dan naar Gods
genegenheid en deel je bezit. Buig je trotse hart naar de arme en toon barmhartigheid.
God zelf, Die nooit loog en de barmhartige mens nooit bedroog, zal je in bescherming
nemen, buiten het bereik van de duivel.’

68
‘Jacop, de wereld maakt veel ophef en wijt het geheel aan de vrouwen dat wij in
zonden ten onder gaan. Want Eva viel het eerst voor de zonde, waarom wij nog
allemaal tot dit aardse dal veroordeeld zijn. Zo zeggen ze,
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So segghen si, groot ende smal,
Dat soe Adame therte stal,
Die hem hare liet vergheven.
Sech mi, wien men tien sal
Dit verlies sonder ghetal,
Daer wi omme moeten beven
Alse enden sal dit leven.’

69
‘Martijn, hine es niet vroet
Die mi tiet, dat hi mesdoet,
Kent hi vrome of scade.
Ic sie die see, ic sie die vloet,
Ic settere willens in den voet
Bi enen dommen rade.
Wien maghics draghen evelmoet,
Of mi die stroom metter spoet
Draghet in den ghewade?
Of ic quaet kenne ende goet
Ende ic mi veinse verwoet,
Men salt claghen spade,
Dat ic mi verlade.

[Prozavertaling]
groot en klein, dat zij Adams hart stal en dat die zich door haar liet vergiftigen. Zeg
me wie we moeten betichten van deze onmetelijke ramp, waar wij om moeten beven
als dit leven op zijn einde loopt?’

69
‘Martijn, wie mij verwijt wat hijzelf fout doet, of hij er nu voor- of nadeel bij heeft,
is niet goed bij zijn hoofd. Ik zie de zee, ik zie de vloed en uit vrije wil loop ik erin,
door een domme inblazing. Op wie moet ik dan boos zijn, wanneer de stroom me
algauw de diepte insleurt? Wanneer ik weet van goed en kwaad, maar net doe of ik
gek ben, zal men er niet gauw over weeklagen dat ik me in de nesten heb gewerkt.
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70
Sulc tiet der vrouwen upsien,
Dat si hem dat herte ontien
Alse die steen die naelde.
Hi dinct mi mesdoen in dien
- Wilde hi der waerheit ghien Dat hi daer toe taelde.
Wat moghens vrouwen, dat manne plien
So naeuwe om hare scoonheit spien?
Wies diese daer toe haelde?
Wilde die claghere te tide vlien,
Sone mochtem niet messchien,
Ende hi den sin verstaelde,
Eer hem therte daelde.

71
Vrouwen sijn bi naturen goet.
Si slachten den wine enter gloet,
Die de werelt verbliden.
Die des wijns te vele in doet
Ende te naer den viere set den voet,
Hine cans niet gheliden.

[Prozavertaling]
70
Er zijn er die het vrouwen verwijten dat hun aanblik hun hart steelt en tot zich trekt,
zoals een magneet een naald aantrekt. Het komt mij voor dat hij het verkeerd heeft
- wilde hij dat maar als waarheid erkennen - in wat hij daarover zegt. Wat kunnen
vrouwen eraan doen dat mannen zich aan hun schoonheid verlekkeren? Wie heeft
hen daartoe aangezet? Als zo'n klager tijdig een andere kant opkeek, dan zou hem
niets kwaads overkomen, en als hij zijn verstand maar eens wat sterker zou maken,
voordat zijn hart zwak werd.

71
Vrouwen zijn van nature goed; ze lijken op wijn en op de gloed van het vuur, die het
leven aangenaam maken. Wie te veel wijn drinkt of te dicht bij het vuur gaat zitten,
verdraagt dat niet. Als de mannen zo op hun hoede zouden
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Waren die manne also behoet
Dat si oghen, sin ende moet
Wel consten besniden,
So ware vrouwen minne spoet.
Nu werden si van minnen verwoet,
Diere dompelike toe tiden.
Dit doet vrouwen beniden.

72
Dat men lettel ghetrouwe kint
Vrouwen, claghic niet een twint
Bi ere maniere,
Want wat so men vele vint,
Wert onwert ende onghemint,
Ende men copet ondiere.
Manne sijn loser dan die wint.
Hare scone claghen vrouwen verblint,
Want si sijn goedertiere.
Groter sonden hi hem bewint,
Die valsche woorden vrouwen toe sint.
God Die moetene schiere
Senden ten helschen viere!

[Prozavertaling]
zijn dat ze hun ogen, hun hart en hun verstand goed konden beteugelen, dan was de
liefde voor vrouwen een zegen. Nu worden degenen die er zich als dwazen instorten,
razend van liefde. Hierdoor draagt men vrouwen een kwaad hart toe.

72
Ik beklaag me er op geen enkele manier over dat men maar zo weinig trouwe vrouwen
vindt, want alles waar je veel van vindt, verliest zijn waarde, is niet in trek en men
koopt het voor heel weinig geld. Mannen zijn veranderlijker dan de wind. Hun
liefdesgejammer verblindt de vrouwen, want die zijn zacht van aard. Wie valse
woorden tot vrouwen richt, maakt zich schuldig aan grote zonden. God moge zo
iemand onmiddellijk naar de hel sturen!
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73
Wat mochte ver Ieve, dat Adam
Dor haren wille den appel nam,
Dat wi noch besterven?
Ic waenre ons vordeel ave quam.
Hier omme wart mensche themelsche lam
Te onser alre bederven.
Hi versoende den Vader gram
Ende wijsde ons den wech enten dam
Toter hogher erven.
Selsienre dinc noit man vernam,
Dan die maghet Gode maecte so tam,
Dat Hi Hem ene werven
Dor ons liet bederven.

74
Wat maken quaetsprekers ghescal?
Vrouwen dadent welna al,
Dat dit wonder gheschiede.
Al dat es ende wesen sal
Ende oint was sonder ghetal,
Inghele ende liede,

[Prozavertaling]
73
Wat kon Eva eraan doen dat Adam om haar een plezier te doen de appel aannam,
waarvoor wij nog steeds met onze dood moeten boeten? Ik denk dat er voor ons een
voordeel uit voortvloeide, want hierom werd het hemelse Lam tot mens, tot nut van
ons allemaal. Hij verzoende de vertoornde Vader en wees ons het pad naar het hemels
erfgoed. De mens heeft nog nooit iets uitzonderlijkers gehoord dan dat de maagd
Maria God zo zacht stemde dat Hij omwille van ons de dood wilde ondergaan.

74
Wat maken kwaadsprekers toch een stampei! Het komt bijna geheel en al door toedoen
van vrouwen dat dit wonder gebeurde. Alles wat is en wezen
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[Origineel]
Benediden groot ende smal
Maria, die ghenas den val
Van menscheliken diede.
Soe was, die rovede ende stal
Die sielen int helsche dal,
Die Lucifer beghiede
Dat ware sine maisniede.’

75
‘Jacob, du best den vrouwen hout,
Du gheves den mannen al de scout.
Ic wane, ict best ghedoghe.
Ic vergheve al onghedout
Allen vrouwen, jonc ende out,
Omme die vrouwe hoghe,
Daer ons af quam onse behout.
Ghedanct si soes menichfout,
Dat soene uphilt met soghe,
Die ons benam dat helsche cout.
In hare bem ic te endene bout
Onse dialoghe.
In vraghe nemmeer no en toghe.’

[Prozavertaling]
zal, en wat ooit was, ontelbaar, engelen en mensen, groot en klein, verheerlijkten
Maria, die de val van het menselijk geslacht goed maakte. Zij was degene die de
zielen ontvoerde uit de hel, waarop Lucifer al aanspraak had gemaakt als zijn
dienaars.’

75
‘Jacop, jij draagt de vrouwen een warm hart toe, je geeft de mannen volledig de
schuld. Ik geloof dat ik daar niets op tegen heb. Ik vergeef alle vrouwen, jong en
oud, al het ondraaglijke leed, omwille van die verheven vrouw, van wie onze redding
kwam. Zij moet er veelvuldig voor gedankt worden dat ze Hem zoogde die ons
bevrijdde van de helse kou. In haar naam durf ik ons gesprek te beëindigen. Ik vraag
en redeneer niet langer.’
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Folium met miniaturen van wondervolkeren in Der naturen bloeme. We zien onder andere afbeeldingen
van vrouwen die slechts één kind baren (dat grijs geboren wordt), een vrouw met een vijfling en
mensen met hondenkoppen.
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Der naturen bloeme
Een bont boeket
Wie in Maerlants bijna 17.000 versregels tellende natuurencyclopedie Der naturen
bloeme [Het mooiste uit de natuur] een natuurverschijnsel wil opzoeken waarvan hij
de Latijnse naam niet kent, wordt het bepaald niet gemakkelijk gemaakt. Het werk
is namelijk, overeenkomstig de bron De natura rerum [Over de aard der zaken],
alfabetisch gerangschikt op de Latijnse benamingen voor de diverse verschijnselen.
Zo zoeke men in het hierna gepresenteerde abc de beschrijving van de hond niet
onder de H, maar onder de C van canis en volgen na het ‘trefwoord’ es geen
bijzonderheden over de ons bekende loofboom, maar over de metaalsoort koper.
Het werk is ingedeeld in dertien ‘boeken’ [hoofdstukken], die achtereenvolgens
informatie verstrekken over de mens en velerlei vreemde mensenrassen en
wondervolkeren, viervoetige dieren, vogels, zeemonsters, vissen, slangen, ‘wormen’
[insecten], gewone bomen, specerijbomen, geneeskrachtige kruiden, vermaarde
bronnen, stenen en metalen. Deze indeling is af en toe problematisch, althans naar
twintigste-eeuwse begrippen: het nijlpaard (ipothamus) moet niet gezocht worden
onder de viervoetige (zoog)dieren, maar heeft een plaatsje gekregen in het hoofdstuk
over de zeemonsters en de vleermuis is ingedeeld bij de vogels. Onder ‘wormen’
verstaat Jacob van Maerlant - net als zijn bron - dieren als de bij (waaraan hij
overigens een schitterende beschrijving wijdt), de pad en de kikker, de mier, de vlieg,
de slak en nog veel meer. Ook bevat het werk beschrijvingen van dieren die heden
ten dage niet meer in een serieus biologieboek (wat Der naturen bloeme werkelijk
was) zouden voorkomen, maar die naar het rijk der fabelen zijn verwezen, zoals de
eenhoorn, de feniks uit het abc en talloze wonderwezens, beschreven in het hoofdstuk
over de mens. Daar ontmoeten we een volk dat leeft van rauwe vis en zeewater,
wezens die zo'n kleine mond hebben dat zij hun voedsel door een rietje naar binnen
moeten zuigen, mensen met maar één voet, die wel weer zo groot is dat hij hun dient
als parasol wanneer zij op hun rug in de zon liggen en vrouwen gehuld in dierenhuiden
met een baard tot op hun borsten.
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Bij dit alles moet vooral nooit uit het oog verloren worden dat het Middelnederlandse
werk stoelt op een serieuze wetenschappelijke traditie die al eeuwenoud was en die
wortelde in de ideeën van Aristoteles en in de geschriften van kerkvaders en
gezaghebbende auteurs uit Oudheid en Middeleeuwen. Dit geldt eveneens voor
allerlei, vaak curieus aandoende details, die ons nu wellicht een vertederde glimlach
ontlokken, zoals de vluchtende das of het heel-slim-achteruitlopende nijlpaard uit
het abc, en evenzeer voor bepaalde geneeskundige recepten, over het gebruik waarvan
men zich vandaag de dag wel meer dan eens zou bedenken. In veel gevallen lijkt het
middel erger dan de kwaal. Zie maar eens wat Maerlant schrijft over de
geneeskrachtige werking van de geslachtsorganen van de das en weeg dan voor- en
nadelen tegen elkaar af. Toch waren al deze remedies in de Middeleeuwen volkomen
geaccepteerd en het resultaat van serieus beoefende wetenschap. (Zie voor de
achtergronden van de zogenaamde temperamentenleer die aan de geneeskunde van
de Middeleeuwen ten grondslag ligt, nodig voor het begrijpen van een aantal
tekstgedeelten, de inleiding bij het fragment uit de Heimelijkheid der heimelijkheden.)
Na een flinke hoeveelheid geschiedenis (Alexanders Geesten, Historie van den
Grale, Historie van Troyen) en vorstenethiek (Heimelijkheid) kwam dan in het eerste
werk dat Jacob van Maerlant na zijn terugkeer in Vlaanderen zou vervaardigen, de
natuur aan bod. De Middelnederlandse dichter voltooide zijn ‘bestiaris’ rond 1270
en droeg hem op aan ‘mine here Niclaus van Cats’ met de wens dat ‘dit juweelkin
van mi’ hem goed zou bevallen. Nicolaas van Cats was heer over Noord-Beveland
en één van de vertrouwelingen van de jonge Floris V. Maerlant zal deze beschermheer
tijdens zijn verblijf op Voorne hebben leren kennen.
Als bron voor Der naturen bloeme diende zoals gezegd De natura rerum
(1225/26-1241) van de geleerde dominicaan Thomas van Cantimpré, een omvangrijke
encyclopedie samengesteld uit het werk van tientallen gezaghebbende geleerden,
met als belangrijkste Aristoteles. Met zijn bewerking van Cantimpré's werk is Jacob
van Maerlant overigens de eerste die aristotelische biologie in de volkstaal presenteert.
In zijn proloog somt de dichter alle door hem gebruikte bronnen op en ook in het
werk zelf verwijst hij herhaaldelijk naar zijn en Thomas' zegslieden in termen als
‘Jacob van Vitry die seghet’, ‘sente Ambrosius scrivet mede [ook]’, ‘Plinius ende
Solinus leeren’ enzovoort. Onder deze verwijzingen bevinden zich nog steeds
niet-geïdentificeerde werken als Experimentator (zie o.a. grus) en Liber rerum (zie
o.a. lucius).
Na geschiedenis en ethiek nu de natuur... Toch zullen we zien dat zowel
geschiedenis als ethiek in Der naturen bloeme nog herhaaldelijk om de hoek komen
kijken. Een aantal malen ontmoeten we Alexander de Grote (Brah-
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manen, canis) en op verscheidene plaatsen wordt aan het handelen van een bepaalde
diersoort een morele les gekoppeld (canis, karabo). Ook christelijke symboliek komt
aan bod: de feniks herrijzend uit zijn as als symbool voor Christus. Met het oog op
al deze facetten kan over Der naturen bloeme worden gesproken als over een bont
boeket, of zoals Maerlant zelf zei: een juweeltje.
Uit alle hierboven opgesomde hoofdstukken komen in het hiernavolgende abc een
of meer vertegenwoordigers voor het voetlicht. De letter H ontbreekt; dit heeft te
maken met het verschijnsel van wegvallen van de H aan het woordbegin in het
Vlaamse dialect waarin het oudst overgeleverde handschrift van Der naturen bloeme
geschreven is (zie hierover de Aanwijzingen voor het lezen van Middelnederlands).
De letter W ontbreekt in het Latijnse alfabet, en dientengevolge ook in Maerlants
alfabetisch op het Latijn gerangschikte dierencyclopedie.
De keuze was vaak niet eenvoudig: voor bijna iedere letter van het alfabet waren
in het complete werk volop boeiende alternatieven te vinden. Hierom wordt de
complete Der naturen bloeme voor degenen die geïnteresseerd zijn geraakt, van harte
als lezing aanbevolen. Het encyclopedische karakter van het werk leent zich hiervoor
uitstekend: de lemmata variëren in lengte van een tiental rijmparen of nog minder
tot enkele honderden versregels en zelden meer. Pas in het totale werk zal duidelijk
worden wat in het fragment gepoogd is te laten zien: dat er een grote waarheid schuilt
in het cliché dat alles wat in de natuur groeit en bloeit ons altijd weer boeit.
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Amazonen
[Origineel]
Jacob van Vitri die seghet
Dat in Orienten leghet
Lant van wonderliken lieden.
In sinen boeken ormen bedieden,
Ende in andren boeken mede,
Dat daer es in ere stede
Volc van vremder manieren.
Een lant belopen met rivieren
Dat Amasonia es ghenant.
El niet dan vrouwen wonen int lant,
Sonder gheselscap van manne,
Entar sijnre meer nochtanne
Danne CC dusent vrouwen!
Weltijt datse manne scouwen,
Dat si van I wighe keeren
Dar si zeghe ebben met eren,
So nighen si hem alle daer.
Nemmeer dan ene warf int jaer
Ne willen si te manne gaen;
Ende alsi kint ebben ontfaen,
Eist enapelin, si oudent VII jaer
Ende sendent den vader dar naer.
Eist maghedekin, si oudent dan:
Dus ouden si har lant sonder man.

[Prozavertaling]
Jacobus van Vitry zegt dat er in het Oosten een land ligt met wonderlijke mensen.
In zijn boeken, en ook in andere, kan men lezen dat daar ergens een volk leeft met
een vreemde levenswijze; het is een land doorsneden door rivieren en het heet
Amazonia.
Er wonen slechts vrouwen in dat land, zonder mannen, en er zijn er wel meer dan
tweehonderdduizend! Iedere keer dat mannen die vrouwen zien, wanneer ze van de
een of andere strijd terugkomen waar ze een eervolle overwinning hebben behaald,
dan buigen ze allemaal voor hen.
Niet meer dan eenmaal per jaar hebben deze vrouwen seksuele omgang met een
man. Als ze zwanger zijn en het kind blijkt een jongetje te zijn, dan houden zij het
zeven jaar bij zich en sturen het daarna naar de vader. Als het een meisje is, houden
ze het: zo houden zij hun land vrij van mannen.
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[Origineel]
De manne wonen van hem verscheden,
Dar nes gheen geselscap van em beeden.
Ghelijc recht alsmen mach merken
Dat bi voghelen met crommen becken
Die femelen starker sijn
Dan die merlen, alst es anschijn,
Also machmen dar bescouwen
Starker boven mannen vrouwen.
Oec neist jeghen redene niet
Diemen bi naturen siet,
Want somen sere wederstaet
Der onsuveren luxurien raet,
Darmen bi vele machts verdrivet,
Somen met rechte starker blivet.
Hoe dat beghin van desen vrouwen
Erst quam, machmen bescreven scouwen:
Si quamen huten lande van Sweden
Ende waren hem met moghenteden
Hare manne af ghesleghen
Van volke was dar bi ghelegen.
Dar voeren si met ghemenen rade
Up hem die hem daden die scade
Ende sloghent alte male doot,
Ende wraken hare scade groot,
Ende voeren wonen in dat lant
Dat Amasonia es ghenant.

[Prozavertaling]
De mannen wonen gescheiden van de vrouwen, ze gaan niet met elkaar om. Net
zoals men bij vogels met kromme bekken kan zien dat de vrouwtjes sterker zijn dan
de mannetjes, zo zijn deze vrouwen sterker dan de mannen. Dit alles is niet tegen de
wetten der natuur, want hoe meer men de aanvechtingen van lage lusten weerstaat waarmee men alleen maar kracht verspeelt -, hoe sterker men blijft.
Waar deze vrouwen oorspronkelijk vandaan komen, staat ook beschreven: ze
kwamen uit Zweden en hun mannen waren hun ooit met geweld afgenomen en gedood
door een volk dat daar in de buurt woonde. Gemeenschappelijk trokken ze toen op
tegen degenen die hun dit verdriet hadden aangedaan en ze doodden hen allemaal.
Zo namen zij wraak voor hun verlies en gingen toen in Amazonia wonen. Vanaf dat
moment duldden ze nooit meer dat mannen hen de baas zouden zijn.
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[Origineel]
Ende nemmermer vort sine wouden
Dat manne hare heren wesen souden.
Dese wijf sijn den kerstinen houd
Ende ebben ghevochten met ghewoud
Met ons up die Sarrasine:
Dus es hare ghelove an scine.

Brahmanen
[Origineel]
Daer sijn lieden van andre maniere
Over Ganges die riviere,
Dien de lettre hetet Bracmanne,
Van sonderlanghen live nochtanne.
Want dats wonderlike dinc:
Her de Gots Sone lijf ontfinc,
Screven wiselike de gone
Vanden Vader ende vanden Sone
Ende van hare evengheweldechede
An Alexandre, dor sine bede,
Ende scinen hare wort openbare
Joft kerstinlic ghelove ware.

[Prozavertaling]
Deze vrouwen zijn de christenen welgezind, want zij hebben met ons tegen de
Saracenen gevochten: zo gaven zij blijk van hun geloofsovertuiging.
Weer een andere mensensoort woont aan de overzijde van de rivier de Ganges, die
de boeken Brahmanen noemen en die er eveneens een vreemde levenswijze op
nahouden. Want het is heel wonderlijk: nog voordat Gods Zoon mens werd, schreven
zij reeds aan Alexander de Grote, op diens verzoek, in wijze bewoordingen over de
Vader en de Zoon, en over hun beider evenwaardigheid. Hun woorden lijken dus
duidelijk te getuigen van het christelijk geloof.

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

319

Canis
[Origineel]
Canis dats in Dietsch I hont.
Jacob van Vitri maket ons cont
Dat beesten sijn dien men mach wel
Leren mengerande spel.
Ende al slapen si gherne mede,
Nochtan esset hare zede
Dat si thus wachten voer den dief.
Hare eren ebben si lief
Dat si dicken doot sijn bleven
Om te beoudene hars eren leven;
Ende dies toghen si noch vele
Nachtes met haren ghebele.
Oec es dicken dat gesproken
Dat onde hare heren wroken,
Ende sente Ambrosius scrivet mede
Selve over ene warede.
Plinius ende Solinus leeren,
Doe Alexander soude keeren
Tlant van Endi te bestane,
Dat hem de coninc van Albane
Enen hont sende, so groot
Datmen noit vant sijn ghenoot.
Alexandre wonderets seere
Ende dede hevere ende beere
Voer ghenen hont ghinder toghen.
Cume kerdi omme sine oghen

[Prozavertaling]
Canis, dat is in het Nederlands een hond. Jacobus van Vitry vertelt ons dat het dieren
zijn die men goed allerlei kunstjes kan leren. En ook al slapen ze graag, toch bewaken
zij van nature het huis tegen inbrekers. Zij houden veel van hun baas, zozeer dat
honden al vaak hun leven hebben gegeven om dat van hun baas te beschermen; dit
laten ze 's nachts duidelijk merken met hun geblaf. Ook wordt vaak verteld dat honden
hun baas gewroken hebben; dit beschrijft Sint Ambrosius ons zelf naar waarheid.
Plinius en Solinus vertellen dat, toen Alexander de Grote India wilde gaan
veroveren, de koning van Albania hem een hond stuurde, zo groot als men nog nooit
gezien had. Alexander verwonderde zich zeer over die hond en bracht everzwijnen
en beren in zijn nabijheid. De hond keek er nauwe-
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[Origineel]
Ende bleef ligghende stille,
Alse die sulker proien niet ne wilde!
Doe gheboet hine te verslane.
Dit orde de coninc van Albane
Ende sende noch enen van dien doene,
Ende omboet hem dat hine an lione
Proevede wes hi ware wert.
Alexander liet gaen enen liebart
Entien scordi alte hant,
Entar na enen olifant.
Jacob spreket, van Vitri,
Dat somege maniere van onden si
Die morders rieken ende dieve.
Mar als ons seggen some brieve,
Si sijn met vrouwen melke gevoedet
Ende getemmet in mans bloet.
Drie manieren sijn van onden,
Alse ons vraie boeke orconden:
Dedelste sijn oghe ende lanc
Ende snel in lopene ende in ganc.
Te bassene nebsi ghene macht.
Dese die sijn goet ter jacht.
O wi, die onde die niet ne bassen,
Hoe si alle daghe wassen,
Dese edele honde vander jacht!
Edelinghe ebben nu de macht

[Prozavertaling]
lijks naar om en bleef stil liggen, alsof hij niet gaf om zo'n prooi! Toen gaf Alexander
bevel de hond te doden.
Dit vernam de koning van Albania en hij stuurde nog zo'n hond met het advies
deze in een gevecht met een leeuw te laten zien wat hij waard was. Alexander liet
een leeuw los en de hond verscheurde hem onmiddellijk, en daarna ook nog een
olifant.
Jacobus van Vitry zegt dat er een soort honden bestaat dat rovers en dieven kan
ruiken. Volgens sommige geschriften zijn zulke honden met vrouwenmelk gevoed
en afgericht op mensenbloed.
Er zijn drie soorten honden volgens betrouwbare boeken: de edelste soort staat
hoog op de poten en kan hard lopen. Ze kunnen niet blaffen. Deze zijn goed voor de
jacht. Ach, die honden die niet blaffen, die edele jachthonden, hoe snel neemt hun
aantal toe! De edelen hebben nu al het kerkelijke goed,
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[Origineel]
Over dat kerkelike goet
Dar Jhesus omme sturte Sijn bloet.
Dit souden ebben ons Here lede;
Nu hevet al die edelede.
Dese honde ne bassen niet
- Bassen predeken bediet Want edelinghe niet ne leren
Dar sijt folc mede bekeren,
Mar si gheneren hem metter proie.
Ende I die evets joie
Alsi vrouwen bedrieghen mach:
Dits sine proie ende sijn bejach.
Andre manieren heten bracken
Met langhen oren entie backen
Na de diere ende rieken wel
Ende al ne sijn si niet so snel,
Si maken de beesten moede.
Oec vintmen riekende so vroede
Dat al dore inden woude
Emmer hare erste proie ouden.
Husonde es de derde maniere
Ende alne rekenmense niet so diere,
Nochtan sin si inder wachte
Nuttelic bi daghe ende bi nachte.
Plinius bescrivet ons dit,
Als I man ter erden sit,

[Prozavertaling]
waarvoor Jezus Zijn bloed heeft vergoten, in hun bezit. Dit goed zou in bezit moeten
zijn van de armen; nu is alles in handen van de adel. Deze honden blaffen niet - en
‘blaffen’ staat hier voor ‘preken’ - want edelen hebben niets te verkondigen waarmee
ze het volk stichten, maar ze voorzien in hun levensonderhoud met roven. Zo iemand
heeft het naar zijn zin, als hij vrouwen kan verleiden: zij zijn de prooi die hij najaagt.
Een tweede soort noemen we brakken, met lange afhangende oren en ze kunnen
goed ruiken. Al zijn ze niet zo snel, ze matten het wild af. Er zijn erbij die zo goed
kunnen ruiken dat ze door het hele bos de reuk van hun prooi blijven vasthouden.
De derde soort zijn de huishonden en al slaat men ze niet zo hoog aan, ze zijn toch
zowel overdag als 's nachts nuttig als waakhond.
Plinius vertelt ons dat honden een mens die op de grond zit, niet aanval-
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[Origineel]
Dattene dan die onde sparen.
Ets recht die hem omoedeghet te waren
Voer die hem fellike vermeten,
Dat hi ontgaet hare beten.
Die ont wert iboren blent
Ende XL daghe, ets bekent,
So draghet de teve, alsment waent.
De hont ridet ter achtender maent
Ende de teve alsoere evet sevene.
XV jar pleghen si te levene,
Sulc mach oec XX jaer leven.
Dat si bachten te samen cleven
Comet van hare luxurien.
Dat welp etemen best bi naturen
Datter spaets sien beghint,
Oftat de moeder mest mint.
XII daghe sijn si blent,
Ende sulc ene maent omtrent.
Men sal gheven verwoeden onden
In hare eten tallen stonden
Capoens drec, dats hem goet.
Ende bitet di een hont verwoet,
De wortel vander wilder roesen
Saldi ghenesen vander nosen.
Als I ghequetst ont beghinnet gellen,
Lopen up hem sine gesellen

[Prozavertaling]
len. Het is terecht dat iemand die zich nederig opstelt tegenover degenen die hem
agressief bejegenen, aan hun beten ontkomt.
De hond wordt blind geboren en de teef draagt veertig dagen. De reu is
geslachtsrijp, als hij acht maanden is en de teef bij zeven maanden. Ze worden meestal
vijftien jaar, sommige kunnen ook wel twintig jaar leven. Dat ze bij het paren van
achteren aan elkaar vastkleven komt door hun grote wellust. Het jong dat het laatst
gaat zien óf het jong waarvan de moeder het meeste houdt, dat wordt beschouwd als
het beste. Ze blijven twaalf dagen blind, maar sommige wel ongeveer een maand.
Dolle honden moet men altijd de uitwerpselen van een kapoen in hun voer geven,
dat is goed voor ze. En wanneer een dolle hond je bijt, kan de wortel van de wilde
roos je genezen van het letsel.
Wanneer een gewonde hond gaat janken, vallen zijn soortgenoten hem
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[Origineel]
Ende bitene alleghemeene.
Pissende effen si up die beene
Weltijt so si jarech sijn,
Want si ebben de roke fijn
Ende in riekene gnoechte grot,
Rieket elc andren bachten bloot.
Die jachont ne levet mar X jaer
Ende die teve II jar der naer.
In al dat levet, sonder in desen,
Leven langher, als wi lesen,
De hie dan de zoen ghemeene,
Sonder in jachonde allene.
Aristotiles seghet
Alse den ont sieceit an leghet,
Hetet hi gras ende ander cruut
Ende spuwet dan dat evel huut.
Sulke segghen oec hier an
Gheen ont mach leven sonder man.
Des onts tonge es goet ten wonden.
Es hi gewont oec tereger stonde
Ende hijt gelecken niet mach bloot,
So lecket hi sines selves pot
Ende salfter sine wonden mede.
Nature leret hem die zede.
Der ouder filosofen boec
Seit enen vremden ondersoec:

[Prozavertaling]
aan en bijten hem dood. Ze tillen hun poot op als ze plassen, zo gauw ze een jaar
oud zijn; want ze hebben een scherpe neus en ze besnuffelen elkaar heel graag en
onbeschaamd van achteren. De mannetjesjachthond wordt maar tien jaar oud, het
vrouwtje leeft nog twee jaar langer. Bij alle levende schepsels leven de mannetjes
over het algemeen langer dan de vrouwtjes, behalve bij jachthonden.
Aristoteles zegt dat een hond, als hij ziek is, gras of andere planten gaat eten en
dan uitspuugt waar hij last van had.
Sommigen zeggen verder nog dat de hond niet zonder de mens kan leven.
De tong van de hond is goed voor zijn wonden; als hij gewond is op een plaats
waar hij met zijn tong niet makkelijk bij kan komen, dan likt hij zijn poot en bestrijkt
daarmee zijn wond: dit geeft de natuur hem in.
In het boek van de oude filosofen wordt melding gemaakt van een vreemd
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[Origineel]
Nem I welpkin dat men soghet
Ende enen sieken die ghedoghet
Cronica, dat evel groot,
Leghet hem upte barst bloot.
Dicken est des siecmans elpe,
Entie doot vanden welpe.
Onde biten niet de teven,
Sine sire toe verdreven:
Dus eist wel naer in allen dieren.
Scamedi, man van felre maniere!
Hines des mans name niet wart
De man die vrouwen niet ne spart.
Ets mest alronden seden
Dat si ontsuveren reine steden.
Ondine scoen sijn sekerlike
Goet jegen dartitike,
Maer riketse I hont dar gaet I man,
Hi licht sijn been ende pister an.

Daxus
[Origineel]
Daxus, wanic, dats die das,
Die selden meere ysien was
Dan die vos, ende curte been,
Ende alle viere niet over een,

[Prozavertaling]
experiment: neem een jong hondje dat nog bij de moeder drinkt en leg dat op de borst
bij iemand die lijdt aan een chronische ziekte; vaak zal dat de zieke verlichting geven
en sterft het hondje.
Reuen zullen teven niet bijten, tenzij ze ertoe gedwongen worden: zo is het bij
bijna alle dieren. Schaam je, hardhandige man! Een man die zijn vrouw niet met
zachtheid behandelt, is het niet waard man te heten.
Het is de gewoonte van honden om schone plaatsen te bevuilen.
Schoenen van hondenleer zijn heel goed tegen jicht, maar als een hond ergens een
mens ruikt met zulke schoenen aan, tilt hij zijn poot op en plast er op.
Daxus is, geloof ik, de das, een dier dat zelden groter dan de vos wordt aangetroffen,
met korte poten die niet alle vier even lang zijn. Want het kortst
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[Origineel]
Want curtst sijnsi ter luchter side
Ende dar omme soeketi vlucht ter lide
Emmer in die waghenslaghen,
Welkentijt dat hi hem hort jaghen.
Hi set die rechtre been int dal
Ende die luchtre boven al.
Dat vel eveti dicke yard
Ende yvarwet ten grauven ward.
Sijn smer wast ende waent
Metter mane in elke maent:
Ja slamene alse die mane es niet,
Dat mere gheen smere inne siet.
Men maect salve van sinen smare
Jeghen quetsinghe, goet ende mare,
Ende dit es dat te wonderne scijnt,
Want sine bete es yvenijnt
Ende sijn smare so gans mede
Jeghen misselike siechede.
Maer die redene dier men toe gheeft
Dats dat hi bi wormen leeft
Die ghevenint sijn ende bi slanghen;
Dar of moetent sine tande ontvanghen.
Esculapius, die vroet was,
Hi scrivet dus vanden das:
Bestrijc den ghenen hare leden
Metten smare, die ebben den rede:

[Prozavertaling]
zijn de poten aan de linkerkant en daarom zoekt hij altijd een vluchtweg in een
wagenspoor, als hij merkt dat er jacht op hem gemaakt wordt. Hij gaat dan met zijn
rechterpoten in het spoor lopen en met zijn linkerpoten ernaast.
Hij heeft een dichtbehaarde, grijze vacht. Iedere maand wordt zijn vetlaag dikker
en dunner, gelijktijdig met de standen van de maan: als je hem doodt bij nieuwe
maan, vind je geen vet op zijn lijf. Van dassenvet maakt men een uitstekende zalf
voor verwondingen. Het lijkt verwonderlijk dat zijn beet giftig is en dat zijn vet juist
genezend werkt bij allerlei kwalen. Maar de oorzaak die men hiervoor geeft, is dat
hij wormen en slangen eet die giftig zijn: daardoor komt er gif aan zijn tanden.
De wijze Esculapius schrijft over de das: bestrijk de ledematen van iemand die
koorts heeft met dassenvet en hij zal beter worden. Zijn hersenen, gekookt
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[Origineel]
Em wert te bet in hare node.
Sine ersenen in olie ysoden
Die doet al evel ghenesen
Dat ans menscen scamenesse mach wesen.
Sijn bloet ende sout der mede
Ghestreken an des menscen lede
Bescermet III daghe den man,
Dat hem ghene mort plaghe comt an.
Dar toe mede sine oden
In oneghe wel ysoden
Ende nuchterne gheten dan,
Gheven macht den vercouden man
Dat hi III daghe der na wel
Pleghen mach der vrouwen spel.
Van der D segic nemmee;
Nu hord vort van der E.

Es
[Origineel]
Es dats coper over war.
Nature ghevet hem luud claer
Up dat met hem met ghewoud
Si gheminghet tin, selver jof goud.
Alleene es sijn luud so zwar
Dattet doren quetst, dats waer.
Niewer vintment verre no na

[Prozavertaling]
in olie, genezen alle kwalen aan de schaamdelen van de mens. Zijn bloed, vermengd
met zout en gesmeerd op de ledematen van een mens, beschermt die mens drie dagen
lang tegen dodelijke ziekten. Zijn teelballen, goed gekookt in honing, en gegeten op
de nuchtere maag, geven impotente mannen drie dagen lang het vermogen de liefde
te bedrijven.
Over de letter D vertel ik niets meer; u kunt nu verder gaan luisteren naar de E.
Es, dat is koper. De natuur geeft het metaal een heldere klank, indien het vermengd
is met tin, zilver of goud. Onvermengd is de klank van koper zo hard dat het pijn
doet aan de oren. Je vindt het nergens anders dan in die
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[Origineel]
Danne int lant van Germania,
Dat wi Sassen heten nu.
Want copper hetemen, dat seggic ju,
Met groter pine ende met viere
Een metal van hare maniere
Dat auricalcus hetet in Latijn.
Dat wanic dat laton mach sijn.
Vor war wanen boeke som
Dat dit es electrum.

Fenix
[Origineel]
Fenix, als ons seit Isidorus,
Jacob, Solijn, Ambrosius,
Es I voghel sekerlike
Tote Arabia int rike.
Dese nevet gheen ghenoot,
Ende naden aren es hi groot.
CCC ende viertech jaer
Pleghet hi te levene, overwaer.
Ghehovet, gealset es hi mede
Sere scone, na des paus sede.
Sijn als jofti guldijn ware
Met purperen plumen arentare.
Sijn start gheleu blau mede
Met rooden vederen van groter sconede.

[Prozavertaling]
landstreek van Germanië die wij tegenwoordig Saksen noemen. Van koper maakt
men met veel moeite en met behulp van vuur een soort metaal dat in het Latijn
auricalcus heet. Dat is volgens mij geelkoper. Sommige boeken zeggen dat het
electrum is.
De feniks is een vogel uit Arabië, zo zeggen ons Isidorus, Jacobus, Solinus en
Ambrosius. Dit dier heeft op heel de wereld geen gelijke. Hij is even groot als de
arend en hij wordt wel driehonderdveertig jaar oud. Hij heeft net zo'n mooie kop en
hals als de pauw: zijn hals lijkt van goud met overal purperen veren, zijn staart is
geel en blauw met prachtige rode veren.
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[Origineel]
Alse fenixe doude gaet an
So kieset hi enen sconen boem dan,
Hoghe staende up ene fonteine,
Die scone es ende dore reine.
Enen nest maket hi inder gebare
Alse inder vormen van enen outare,
Van wieroec bomen ende van merren
Ende van caneelen diemen van verren;
Van desen telghen maket hi sijn nest
Entie rieken alre best.
Alse die sonne heete scijnt,
So waiet hi danne ende pijnt
Dat hi also ontsteket dat out
Dat soete roke ghevet menechfout.
Dan valt hi selve int soete vier
Ende wert te asschen, dus lesemen hier.
In arde corter tijt dar naer
Wasset I worem in dasschen daer,
Die cortelike te vogele diet:
Dus werdet fenix verniet.
Fenix, dese enege vogel, bediet
Jhesum Christum, diet wel siet.
Fenix nevet vader no moeder
Ende Jhesus, onse soete broeder,
Es nader menscheliceit sonder vader,
Nader godliceit es Hi algader
Sonder moeder in emelrike.

[Prozavertaling]
Als de feniks zich oud gaat voelen, zoekt hij een mooie hoge boom uit in de buurt
van een schone, zuivere bron. Hij maakt daarin dan een nest in de vorm van een
altaar, van wierook, mirre, kaneel en andere kruiden; met deze welriekende twijgen
maakt hij zijn nest. Wanneer de zon haar grootste kracht heeft, klapwiekt hij met
zijn vleugels en probeert daarmee het zoet geurende hout te ontsteken. Dan valt hij
in het zoet ruikende vuur en wordt hij tot as verbrand, zoals wij lezen. Heel snel
hierna groeit er een worm in die as, die in heel korte tijd uitgroeit tot een vogel: zo
wordt de feniks herboren.
Deze vogel, enig in zijn soort, is het symbool van Jezus Christus, voor wie daar
goed over nadenkt: de feniks heeft immers geen vader of moeder en Jezus, onze lieve
broeder, had als mens geen vader en heeft in de hemel, als God, geen moeder. De
feniks koos zorgvuldig die mooie, edele boom bij
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[Origineel]
Dese fenix sekerlike
Merkede ende nam wel goem
Omme dien sconen edelen boem
Die up tie fonteine staet.
Die boem est cruce, ons toeverlaet.
Bider fontainen so verstaet
Dat doepsel dat onse sonden af dwaet.
Dat hout van specien, merket wel hier,
Dar fenix af maket sijn vier,
Menet dat Jhesus hinc ant hout
Dat Hi benedide menechfout
Ende metten viere van karitaten
Ten Vader sende om onse verlaten,
Die soeter roec vor Sinen Vader
Dander werelt specie algader.
Dus bernede inder minnen viere
Onse fenix in derre maniere
Ontier endi tasschen bequam.
- Dats dat Hi hende nam Ten derden daghe es Hi verresen
Ende voer themele na desen.
Endit volghet ter erster vormen,
Want fenix asschen werden te wormen
Ende dar na comen plumen ende vlogle
Ende vlieghet ghelijc andren vogle.
Dat fenix levet CCC jaer
Ende XL, eri werdet so swaer,

[Prozavertaling]
de bron uit. Die boom is het kruis, onze toevlucht. De bron moeten wij opvatten als
het doopsel dat ons van zonden reinigt. Het geurige hout waarmee de feniks zijn vuur
maakt, symboliseert dat Jezus aan het kruis hing, dat Hij vele malen zegende en dat
Hij met het vuur van liefde omhoog zond naar Zijn Vader om ons te bevrijden van
zonden, het vuur dat zoeter geurde voor Zijn Vader dan alle specerijen van de wereld
bij elkaar. Zo verbrandde onze feniks (Christus) tot as in het vuur van de christelijke
liefde. Dat betekent dat Hij gestorven is.
Op de derde dag is Hij verrezen en daarna opgevaren ten hemel. Dit is precies
zoals bij de feniks, want uit zijn as komt een worm die daarna veren en vleugels
krijgt en vliegt zoals andere vogels. Dat de feniks driehonderdveertig jaar wordt,
voordat hij oud en ziekelijk wordt, betekent dat Jezus
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[Origineel]
Meent dat Jhesus in arderike
XXXIIII jaerlevede sekerlike
Van dat Hi ghebodescapt was
Tote dat Hi starf, sijt seker das.
Over een jaer slaet elke tiene,
So vintment waer inden besiene.
Van enen fenixe telt ons dus
Een wonder sente Ysidorus:
Ene port in Egipten is,
Diemen heetet Eliopolis.
- Dats in Dietsch ‘der sonnen stat’. In doude wet es ghemaket in dat
Een temple in ons Heren ere,
Na Salemons temple min no mere.
Een fenix quam ghevloghen daer
Inden viere upten outaer,
Met sinen vlogelen geladen oec
Met dieren houte dat soete roec,
Ende verbernedem upten outaer.
Des nastes dages quam de pape dar
Ende vant in dasschen I woremkin oec
dat utermaten soete roec.
Des anders dages addet vlogle
Inder ghelike van I voghele.
Des nastes daghes waset vulcomen
Ende hevet anden pape ghenomen
Orlof ende es danen ghevlogen.

[Prozavertaling]
vierendertig jaar op aarde geleefd heeft, vanaf de aankondiging van Zijn geboorte
tot aan Zijn dood. Reken voor ieder jaar tien jaar en dan zie je dat het waar is.
De heilige Isidorus vertelt ons een wonder over een feniks: er is een stad in Egypte,
Heliopolis genaamd - dat is in het Nederlands ‘stad van de zon’ -. Ten tijde van het
Oude Testament werd in die stad ter ere van God een tempel gebouwd naar het
voorbeeld van de tempel van Salomo. Eens kwam er een feniks naar het vuur op het
altaar gevlogen, zijn vleugels beladen met kostbaar, welriekend hout en stak zichzelf
in brand op het altaar. De volgende dag kwam de priester en vond in de as een
wormpje dat buitengewoon heerlijk rook. De dag daarna had dit wormpje vleugels,
net als een vogel. En weer een dag later was het een volwassen vogel; het nam
afscheid
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[Origineel]
Dit scrivet Isidorus onbeloghen.
Aymo spreket, I wijsclerc mede,
dat onse Vrouwe in dese stede,
Doe Herodes de kinder sloech,
Ontvlo ende wonder dicken gnoech.
Ende fenix bi aventuren
Toghede daer bi sire naturen
Dat die warechtege fenix mede
Wandelen soude in die stede.

Grus
[Origineel]
Grus es in Dietsch I crane.
Elx jars plechti te bestane
Sine vard van oesten te westen
Jeghen den winter ute sinen nesten
Ende sceppet danne sine scare
Als oft I lettre ware.
Alsi scepen hare wechvard
Dan ebben si enen diese beward.
Alsi roept, volghen si hem nar;
Sij kinnen sinen luud clar.
Werti heesch, so comter mede
I ander roepende in sine stede,
Ende dar si beeten bi nachte,
Setten si hare sciltwachte

[Prozavertaling]
van de priester en is weggevlogen. Dit vertelt Isidorus naar volle waarheid.
Haymo, een ander groot geleerde, zegt dat onze Lieve Vrouwe naar deze plaats
vluchtte en er lange tijd gewoond heeft, in de tijd dat Herodes de kinderen liet
vermoorden. De feniks kondigde dus aan dat de ware feniks ook op die plaats zou
vertoeven.
De grus heet in het Diets kraanvogel. Ieder jaar trekt hij tegen de winter van het
oosten naar het westen en vormt daarbij een zwerm in de vorm van een V. Als
kraanvogels op reis gaan, is er één vogel die de leiding heeft. Als die roept, volgen
de andere hem en ze kennen de klank van zijn roep. Wanneer hij schor wordt, komt
er een ander in zijn plaats om te roepen. 's Nachts
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[Origineel]
So, dat de tiende waken moet.
Dan houden die wachters in den voet
I keselkin, oft hem wee doet
Die vaec, dat hem die voet ontdoet
Ende hem die kesel dan ontvalle,
So roepti dat sijd oren alle.
Ende alsi verre wil doen vlucht,
So vliechti oghe inde lucht,
Om dat si verre willen sien
Int lant dar si willen tien.
Experimentator die seghet
Dat die crane te roepene pleghet
Alsi I nat swerc siet effen:
Hi wil dat dandre alle beseffen
Ende si hasen na hare eten.
Ende alsi omme ardinge beeten,
Hare leedere staet inder hoede
Al omme te siene alse die vroede.
So roepet hi lude, siet hi den man
Ende waerscuwet dandre dan.
Alsi van verren lande comen,
Ebmen dicken wel vernomen
Dat si steene hute werpen dan
Darmen goud hute purgeren can.
Want alsi verre sullen vlieghen,
Weetmen voer waer sonder lieghen

[Prozavertaling]
strijken zij neer om te slapen en dan houdt van iedere tien vogels er één de wacht.
De vogels die de wacht houden, houden een kiezelsteentje in hun poot en voor het
geval dat de slaap hen overmant en hun poot ontspant en het steentje valt, dan
schreeuwen ze, zodat alle andere vogels het horen. Wanneer zij ver weg willen
trekken, vliegen ze hoog in de lucht, zodat ze het land waar ze heengaan al van verre
zien liggen.
Het boek Experimentator zegt dat de kraanvogel hard gaat roepen als hij een bui
ziet aankomen: hij wil dat de andere vogels het weten en dan sneller vliegen.
Wanneer ze neerstrijken om voedsel te zoeken, houdt de aanvoerder de wacht door
als een wijs leider in het rond te kijken. Als hij een mens ziet, roept hij hard en
waarschuwt daarmee de andere vogels.
Wanneer ze uit verre landen komen, zo wordt vaak verteld, braken zij stenen uit
waaruit men, door die te smelten, goud kan halen. Want als ze ver
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[Origineel]
Dat si in swelghen sant ende stene
Ende in hare voete so menech ene
Hebsi kesel. Dits hare sin
Omme swaer te sine int beghin,
Dat niet te vardech, mar ghestade
Har vlieghen si, met goeder stade.
Dat si steene voeren in voeten
Weten scipmans, diese ghemoeten,
Want dar si hover de scepe liden
Es ghesciet ter menegher tiden
Dat sire so vele vallen lieten
Dat sijs mochten cume ghenieten.
Die gheruste elpen den moeden.
Andie oude willic u bevroeden:
Die swartste ebben meest jaer.
Dat seggic ju al over waer
Datmen lieden vindet cleene,
Die bi namen heten pigmeene,
Die jeghen die cranen striden
Ende pais ebben alsi danen tiden.
Sijn vlesch es art ende swaer.
Bedi so rademen over waer
Dattet best ware dat hi laghe
In die zomertijt twe daghe
Ende in wintertijt daghe drie,
Want aldus so morwet hie.

[Prozavertaling]
moeten vliegen, zo is bekend, slikken ze zand en stenen in en veel dragen er ook
kiezelstenen in hun poten. Dat doen ze om in het begin van hun vlucht zwaar te zijn,
zodat ze niet te hard zullen vliegen, maar rustig en op hun gemak. Dat ze stenen in
hun poten meenemen, weten zeelieden die die vogels zijn tegengekomen, want het
is al vaak gebeurd dat ze er zoveel lieten vallen, wanneer ze over schepen heenvlogen,
dat de zeelieden het nauwelijks doorstonden. Vogels die uitgerust zijn, helpen vogels
die vermoeid zijn.
Over hun leeftijd kan ik u het volgende vertellen: vogels die het zwartst zijn, zijn
ook het oudst.
Er zijn kleine mensen, pygmeeën genaamd, die in voortdurende strijd met
kraanvogels verwikkeld zijn en pas gerust zijn als ze wegtrekken.
Het vlees van de kraanvogel is taai en moeilijk te verteren; daarom is het aan te
raden het in de zomer twee en in de winter drie dagen te laten liggen: dan wordt het
mals.
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Ipothamus
[Origineel]
Ipothamus oric visiren
Erande wonder van rivieren.
In Egipten, in Endi
Segmen datter vele si.
Up tlant werpensi hare dracht,
Mar even grot es hare macht
Bede up twater ende up tlant.
Also groot sijnsi als dolifant
Ende hem gaet die snavel upward.
Crum ywonden es hem die start,
Spletvoetech ende die tande mede
Raghende na des evers sede.
Gherigghet esset na dat pard
Ende mede also gheard.
Nachts doet int coren scade
Ende also sulc est van rade,
Dattet achterwart caen gaen,
Dat men te wers sal verstaen
Welcsijns dat mach wesen.
Alst es te vet caent hem ynesen:
Het gaet dar riet es ysneden
Ofte dorene, ende dar ter stede
Wentelet so dicke achter een,
Dat gheraket I adre ant been

[Prozavertaling]
De ipothamus, naar ik hoor, is een merkwaardig dier dat leeft in rivieren. Men zegt
dat er in Egypte en in India heel veel zijn. Zij werpen hun jongen op het land, maar
ze kunnen in het water net zo goed uit de voeten als op het land. Ze zijn net zo groot
als een olifant en hun bek wijst omhoog. Hun staart is gedraaid, ze hebben gespleten
hoeven en hun tanden steken net zo uit als bij een everzwijn. Hij heeft net zo'n rug
en hij is ook net zo behaard als een paard.
's Nachts richt de ipothamus veel schade aan in korenvelden en daarna loopt hij
heel slim achteruit, zodat je niet kunt zien waar hij heen is gegaan.
Wanneer hij te dik is, kan de ipothamus zichzelf van het overtollige vet bevrijden:
hij gaat naar een plaats waar pas riet is gesneden, of naar een plaats waar veel doornen
zijn en daar wentelt hij zich net zo lang doorheen totdat een ader in zijn poot geraakt
wordt, waardoor het bloed uit hem
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[Origineel]
Dar hem bloet bi onsinket neder
Ende aldus werdet magher weder.
Nerenst sere eist in desen
Hoe dat de wonde mach ynesen.
Men caent up den rig sonder waen
No dor steken, no dor slaen,
Mar alst es nat so moetment wachten
Dat ment dan dorsteket met scachten.
Plinius seit dat ic hier scrive,
Dat dit ende cocodrillen vive
Scurrus bi wilen te Rome brochte,
Om dat ment dar bescouwen mochte.

Jena
[Origineel]
Jena, die steen hevet de name
Van ere beesten ombequame,
Dar ic af sprac hir te voeren.
Hute sinen oghen, als wijt horen,
Nemen desen dieren steen.
Meesters draghen over een
Dat hi doet vorweten dien
Wiene draghet, wat sal ghescien.
Ende danne moetmenne, horic ghewaghen,
Altoes onder de tonghe draghen.

[Prozavertaling]
stroomt. En zo wordt hij dan weer mager. Daarna doet hij zijn uiterste best om de
wond weer te genezen.
Je kunt hem niet in zijn rug steken of verwonden, maar wanneer hij nat is, moet
je het moment aangrijpen om hem met speren te doorsteken.
Plinius schrijft dat Scaurus ooit een ipothamus en vijf krokodillen naar Rome heeft
gebracht, zodat men ze daar kon bezichtigen.
De steen jena ontleent zijn naam aan een onaangenaam dier, waarover ik hiervoor
verteld heb [de hyena]. Uit zijn ogen, naar wij vernemen, haalt men deze kostbare
steen. Geleerden zijn het erover eens dat deze steen degene die hem draagt, van
tevoren doet weten wat er zal gebeuren. Maar dan moet men hem, naar ik heb horen
zeggen, steeds onder de tong dragen.
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Karabo
[Origineel]
Karabo, als Aristotiles seghet,
Es I wonder dat men sien pleghet
Dicke in die grote zee.
Elc doet andren met vechtene wee
Ende gadren ere an beden siden
Als die onderlanghe striden.
Dit siet men te meneghen tiden;
Viere saken doen creaturen striden:
Derste es fiereit die hare vereft
In al dat levet ende beseft;
Dander es der lijfneren ghewijn
Dar wat dat levet an staet sijn sin;
Terde dar of comt die scade
Dat es elc om sijn ghegade;
De vierde om hare vrucht berechten.
Dus siet men hennen om kiekine vechten.
Karabo neemt an modre sinen ard
Ende evet I breeden start.

[Prozavertaling]
De karabo, zo vertelt ons Aristoteles, is een monster dat je vaak in oceanen ziet. Ze
verwonden elkaar over en weer in hun gevechten en vergaren beurtelings eer in de
strijd. Dit ziet men vaak. Er zijn vier redenen waarom levende wezens met elkaar
vechten: de eerste is het natuurlijke gevoel van eigenwaarde in ieder levend en bewust
wezen; de tweede is de strijd om het levensonderhoud waar iedereen aan mee doet;
de derde oorzaak van alle ellende is het gevecht om het eigen mannetje of vrouwtje
en de vierde is het opkomen voor de eigen kinderen. Zo kun je moederkippen ook
zien vechten voor hun kuikens. De karabo voedt zich met modder en hij heeft een
brede staart.
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Lucius
[Origineel]
Lucius es die heket,
Dar Liber rerum ave spreket
Ende seghet dat hi dus hetet bedi
Om dat het die water wulf si.
Dese es die langhe levet
Dar hi proien gnoech hevet
Ende soetes waters gnoech ter noot.
Dar wert hi utermaten groot.
Pude, visscelkine es sine spise
Ende wat dat levet in eregher wise
Dat hi bevaet in sinen bedwanghe.
Hi swelghet vissce na sire langhe
Harde naer in sine maghe.
Sijn gheslachte oec gaet in die laghe.
Dat doet sine ghierechede,
Ofte dat hi hem ontsiet dies mede,
Darsi moghen wassen ende dien
Ende sine proie hem ontvrien.
Sijns selves saet, sijns selves roch,
Swelghet hi in in dien dat dooch.
Alsi vulscepen es ende lange hevet gelevet,
Enen steen hi in sine hersinen evet,
Claer alse kerstael sonder ghewout.
Dit es alsi seere es hout.

[Prozavertaling]
Lucius is de snoek, waarover Liber rerum vertelt; het boek zegt dat hij zo heet, omdat
hij de wolf [Lat. lupus] van het water is.
Deze vis kan lang in leven blijven, wanneer hij voldoende prooi heeft en ook
voldoende zoet water. Dan wordt hij ook bijzonder groot. Kikkers, kleine visjes en
al wat hij nog meer aan levends te pakken kan krijgen, vormen zijn voedsel. Hij
verslindt vissen die bijna net zo groot zijn als hijzelf. Zelfs zijn eigen kroost ondergaat
dit lot. Zijn vraatzucht is daarvan de oorzaak, of hij is er bang voor dat ze hem van
zijn prooi zullen beroven als ze groot zijn. Zijn eigen nakomelingen, zijn eigen zaad,
slokt hij op als dat nodig is. Als hij volwassen is en een lang leven achter de rug
heeft, heeft hij in zijn hersenen een bepaalde steen, helder als kristal, maar zonder
bijzondere krachten. Dit gebeurt echter alleen als hij op zeer hoge leeftijd is.
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[Origineel]
Die nordene wint doet dat hi draget,
Alse ons Aristotilus ghewaghet.
Alse de soe es van sade swaer,
Ne werpet soe hare roch hare niet naer,
Om dat hare proie niet si minder,
Want ongert hare, si swelghen hare kinder.
Dit es ghierecheit alleene,
Die niet wil ebben ghemeene.
Die bars die mach ebben vrede
Voer des snoxs ghierechede,
Hen si dat hise so bega
Dar hise biden hovede va.
Want ghevet die start daventure,
Hi scort sine inaderen dore.
Ghesont visch eist, vindic van hem.

Musca
[Origineel]
Musca, dats de name der vlieghen.
Liber rerum spreket sonder lieghen
Dat si minnen tlecht vor hiet;
In deemsteringhen wil soe niet.
Wareme stede ende dart es nat

[Prozavertaling]
Volgens Aristoteles bevordert de noordenwind dat snoeken zwanger raken. Wanneer
het vrouwtje kuit schiet, doet zij dat buiten haar eigen jachtgebied, zodat haar eigen
prooi niet verminderen zal; want wanneer snoeken honger hebben, vreten zij hun
eigen kinderen op. Dit gebeurt alleen uit vraatzucht, omdat ze niets willen delen.
De baars is veilig voor de vraatzucht van de snoek, tenzij de snoek het eerst de
kop van de baars te pakken krijgt. Want als de snoek toevallig het eerst de staart
inslikt, dan scheurt de baars de ingewanden van de snoek open.
De snoek is een gezonde vis om te eten, naar ik heb gelezen.
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[Origineel]
Verkiesen si ende minnen dat.
Allen dieren wilsoe an
Ende alre outs bitsoe den man.
Varsch vleesch smetsoe sonderlinghe
Ende scuet alle soute dinghe.
Soe smit gherne witten saken
Ende men caent scone ghemaken
Eer tjaer over es ghegaen.
Experimentator doet verstaen
Vlieghen verdronken, dat si connen
Weder leven metter sonnen.
Van messe vintmen dat si comen;
Men vint becke an hem somen
Daer si mede steken sere.
Te wintre vlieghen si min no mere,
Maer in husen siet mense sitten
Die dicken sijn vul viers ende hitten
Ghelijc of si waren dood.
Jeghen oest vlieghen si clene ende groot.
Plinius sprect sonder bedrieghen
Dat men vint in Cipers vlieghen
Viervoete lanc ende mere met allen
Dan donse sijn, ende heten pirallen.
Dese wonen in ovene al

[Prozavertaling]
Musca, zo heet de vlieg. Het Liber rerum zegt naar waarheid dat deze dieren boven
alles van het licht houden; zij houden niet van de duisternis. De vlieg houdt van
warme, vochtige plaatsen. Hij wil alle mogelijke dieren te lijf, maar het allerliefst
steekt hij de mens. Hij besmet vers vlees en mijdt alles wat zout is. Hij bevuilt graag
dingen die wit zijn; die moeten schoongemaakt worden voor er een jaar overheen is
gegaan.
Experimentator laat ons weten dat vliegen die verdronken zijn, in het zonlicht
weer tot leven kunnen komen.
Naar men zegt komen ze te voorschijn uit mest en sommige hebben een bek
waarmee ze lelijk kunnen steken. In de winter vliegen ze helemaal niet; dan zie je
ze binnen, vaak in goed verwarmde huizen, zó stilzitten dat het lijkt of ze dood zijn.
Tegen augustus vliegen ze dan massaal uit.
Plinius zegt, eerlijk waar, dat er op Cyprus vliegen bestaan die wel vier voet lang
zijn en in ieder geval groter dan de onze en die worden pirallen genoemd. Deze
vliegen houden zich op in ovens en ze vliegen en zoemen mid-
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[Origineel]
Ende vlieghen ende maken ghescal
Sonder scade, middel int vier.
Ende dits te wonderne hier:
Also langhe alsi sijn inden brant
Sijnsi levende ende vailiant,
Vlieghen si ute hiet verre mede,
Si bliven doot dar ter stede.

Nadra
[Origineel]
Nadra, dats I serpent
Dat men in Dutschen lande bekent.
Men vintse bede clene ende groot.
Sijn venijn dat es die doot,
Men ebre triacle jeghen.
I scone vel si te ebne pleghen.
Hare blasen es sulc van moghentede:
Men neme I roede, versch ysneden
Ende doet den nadre der up blasen dan.
Vul bladren salsoe werden dan.
Neemt oec I swart, scone ende clar,
Ende latse der up blasen dar:
Dat swert onvarwet algadre.
Dits de cracht van der nadren!

[Prozavertaling]
den in het vuur, zonder daarvan letsel te ondervinden. Dit nu is een wonderlijke zaak:
zolang ze maar in de oven blijven, zijn ze springlevend, maar zo gauw ze zich er
buiten wagen, sterven ze onmiddellijk.
De nadra [= adder] is een slang die men in Germaanse streken aantreft. Zowel grote
als kleine komen voor. Zijn gif is dodelijk, tenzij je er een tegengif voor hebt.
Deze slangen hebben een prachtig vel. Hun adem heeft de volgende krachtige
werking: neem een vers afgesneden twijg en laat de adder ertegen ademen. De tak
zal een heleboel blaren krijgen. Of neem een mooi glanzend zwaard en laat de adder
ertegen blazen: het zwaard zal helemaal verkleuren. Zo krachtig is de adem van de
adder!
Wanneer iemand door een adder in zijn voet wordt gebeten, stroomt
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[Origineel]
Wert I man inden voet ghebeten,
Tvenijn loept upward alswijd weten
Alomtrent des menschen lede
Ende comtet ter herten mede,
So valt die mensce neder doet.
Dat doet sine hitte groot.
Die hier of gebeten ward,
Men anghem thovet nederwart,
So moet tvenin inden voet bliven
- Want sine nature wille cliven Ende men sal die bete ute sniden.
Dan ghenesti in curten tiden.
Die seker gaen wille ende wesen
In steden darmen ontsiet van desen,
Wrive sine blote lede
Met alsenen ende ruten mede.
Dan sal hem dese worm vlien.

Onix
[Origineel]
Onix es I diere steen.
Swart es hi hover een
Ende ghetafelt some met witten,
Ende some met blawen die hem wel sitten.

[Prozavertaling]
het gif door zijn gehele lichaam omhoog, dat is bekend, en als het gif dan het hart
bereikt, valt hij dood neer. Dat komt door de geweldige hitte van dit gif. Wie door
deze slang gebeten wordt, moet men daarom met het hoofd naar beneden hangen;
dan zal het gif in zijn voet blijven zitten, want het wil nu eenmaal altijd omhoog
kruipen. Vervolgens moet men de beet uitsnijden. Dan zal het slachtoffer spoedig
genezen.
Wie veilig wil lopen op plaatsen waar voor deze slangen te vrezen valt, moet zijn
blote ledematen insmeren met alsem en wijnruit. Dan zal deze slang voor hem uit
de weg gaan.
De onyx is een kostbare steen. Hij is meestal zwart van kleur, soms met witte of
blauwe strepen, wat heel mooi staat. Hij maakt degene die hem draagt dapper en het
is goed om hem tijdens de slaap te dragen, want hij
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[Origineel]
Hi maket sinen dragre coene;
In slape es hi van goeden doene,
Want hi verdrivet seerechede,
Els ghedroch ende sulke dinc mede.
Mar dats te lachterne als ende als
Eist datmenne draghet anden als,
Dat hi maket orloghe ende strijt
Ende vele spuwens talre tijt.
Mar deser quateit hi beghevet
Eist datmen sardiuse bi him leghet.

Paradijsbron
[Origineel]
Moyses sprect, die mester wijs,
Dat int artsce paradis
Ene fonteine sprinct, so groot
Dat IIII rivieren sonder ghenoot
Comen ute diere fonteinen allene.
Fison nometi die ene,
Mar auctore etense Ganges,
Die dor darde, sijd seker des,
Comt uten artscen paradise.
Ende in I wonderliker wise
Comtse van I berghe ywalt,
Van India neder, ende valt
Dat edel lant aldore ende duere.

[Prozavertaling]
verdrijft allerlei narigheden, zoals boze geesten en nog meer van die dingen. Het is
daarentegen volstrekt af te raden hem om de hals te dragen, want dan trekt hij juist
oorlog en strijd aan, en verhoogt hij de speekselvorming. Deze slechte eigenschappen
verliest de onyx echter weer, als je een sardius bij hem in de buurt legt.
De wijze Mozes vertelt dat er in het aardse paradijs een bron ontspringt, die zo groot
is dat alleen uit die bron al vier rivieren ontstaan die hun gelijke niet kennen. Hij
noemt de eerste van deze rivieren de Fison, maar andere schrijvers noemen haar de
Ganges, die ondergronds vanuit het aardse paradijs komt, wees daar zeker van. Zij
welt op wonderbaarlijke wijze op uit een
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[Origineel]
Algader van hare nature
Vintmen in hare sant ymene
Fijn gout ende diere stene.
Gion, die oec Nilus heet,
Sprinct bi den berghe Atlas yreet.
Dar na eret es wel lanc
Doetse in derde weder hare ganc
Ende loept in die Rode Zee.
Dar na, dats te wonderne mee,
Niet verre van den overe dan,
Sprincsoe ende vort an
Comt soe snellike ylopen
Dor dat lant van Ethyopen
Ende maect met haren watre nat
Egypten, so dat men in dat
Coren wint, dus lermen dicken,
Ende delt hare in VII sticken
Ende loept in die zee yreet
Die men Mediterraneum eet.
Tygris ende Eufrates mede
Springhen bede ute I stede
In dat grote Armenien
Ute dien berch, oric lien,
Ende darna alteant
Lopet elke dor menech lant.
Nu segmen dese fonteine
So grot, so milde, so dore reine,

[Prozavertaling]
berg in India en stroomt dan dwars door dit mooie land. Op de bodem van deze rivier
vindt men goud en kostbare edelstenen.
De Gion, ook wel Nijl geheten, ontspringt in de buurt van de berg Atlas; spoedig
daarna stroomt deze rivier ondergronds verder om uit te monden in de Rode Zee.
Hieruit ontspringt zij dan weer, stroomt dwars door Ethiopië en bevloeit Egypte,
zodat er in dat land koren verbouwd kan worden, zoals ik al vaak heb horen vertellen.
De Nijl deelt Egypte in zeven stukken en stroomt vervolgens in de Middellandse
Zee.
De Tigris en ook de Euphraat ontspringen beide op dezelfde plek, op een berg
ergens op de Armeense hoogvlakte en stromen daarna ieder apart door een aantal
landen.
Er wordt wel gezegd dat deze grote, zuivere bron de gehele aarde bevloeit
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[Origineel]
Benetten ymenelike
Die plaetse van al arderike.
So willen someghe wise verstaen
Dat alle fontenen adren gaen
Ute dese moeder fonteine,
Hense ofte scone ofte onreine
Sijn worden bi der arden nature
Dar si comen ylopen dure;
Ende alle lopende watre keren
Ten ovede, dar se die macht ons Heren
Erst springhen dede moghenlike
Om te lopene ewelike.

Quercus
[Origineel]
Quercus es der heeken name,
Een scone boem ende bequame
Die beede groot wasset ende lanc.
Sine nature die es stranc
Ende dat hi seere lange mach geduren,
Want wi vinden in scrifturen
Dat ene heeke van Abrams tiden
Also langhe ghedurde siden
Dat Constantijn mogendelike
Regneerde int Romsce rike.

[Prozavertaling]
en daarom concluderen sommige geleerden dat alle overige bronnen ook uit deze
moederbron ontspringen, of ze nu schoon zijn gebleven of onzuiver zijn geworden
door de omgeving waar ze doorheen stromen; en dat alle rivieren weer terugstromen
naar de plaats waar de almacht van onze Heer ze heeft doen ontspringen, om zo
eeuwig door te blijven stromen.
Quercus, zo luidt de naam van de eik, een mooie boom die bijzonder breed en hoog
kan worden. Het is een heel sterke boomsoort en hij kan een hoge leeftijd bereiken;
in boeken vinden wij beschreven dat een eik uit Abrahams tijd er nog stond in de
tijd dat Constantijn luisterrijk over het Romeinse keizerrijk regeerde. Dit besloeg
een periode van meer dan drieduizend jaar! Deze boom stond in Mambre, werkelijk
waar.
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[Origineel]
Dit was meer dan III dusent jaer!
So stont te Mambren, dat was waer.

Rosa
[Origineel]
Rosa, alse Platearius seghet,
Es ene vrucht darmen af pleget
Vele te nuttene ter medicinen.
Hi es bet ghelijc den dornekine
Dan enech boem bi rechter namen.
Droghe ende cout sijn si te samen.
Men sal de rosen lesen root,
Ondaen ende gewassen groot.
Die bleke blade entie ghele
Die sijn onnutte in den spele.
Drogemense metter sonnen dan,
Men machse drie jar ouden vort an.
Van roosen makemen ende doet
Meneghe medicine goet.
Men maketer af honech rosaet,
Also alst hier bescreven staet:
Men siedet honech ende scumet dar nar
Ende sient dor I cleet al daer.
Men neme roose blade der naer
Ende dar toe mede dat witte dar

[Prozavertaling]
Rosa, zo schrijft Platearius, wordt veel gebruikt om zijn geneeskrachtige werking.
Het is eigenlijk meer een doornstruik dan een echte boom. Hij is zowel droog als
koud en de bloemen moeten geplukt worden als ze rood zijn, helemaal geopend en
volgroeid. Bleke en gele bloembladeren zijn onbruikbaar. Wanneer rozenbladeren
in de zon gedroogd worden, blijven ze drie jaar houdbaar.
Van rozen worden veel goede medicijnen gemaakt. Dit is het recept voor
rozenhoning: kook honing, schep het schuim eraf en zeef het daarna door een doek.
Neem dan rozenbladeren en ook het wit dat in rozenknoppen zit
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[Origineel]
Dat inde roose cnoppe leget.
Dat scormen te sticken alsmen pleget
So cleene ende siedet int honech dan
Ontier ent rose varewe vaet an,
So dat al dicken bestaet.
Also alst hier bescreven staet
Het confortert des menschen maghe
Ende suvertse van meneger plaghe,
Ende purgertse van humoren
Die sijn van couder naturen.
Suker rosaet makemer mede
Met aldus danre behendechede:
Roseblader goet ende fijn
Moeten met sukre ghestampt sijn
Ende dan in I glasijn vat
Ter sonnen gehanghen; dat
XXX daghe achter een
Ende elkes daghes, sonder laten negheen,
Gheroert te samen ene stont
Ende ghestoppet vaste des vaets mont,
Drie jaer oudement dat niet ne dert.
Dese sake confortert
Ende coelt die heete blootsocht mede;
Jeghen spuwen eist nuttelichede,
Ende jeghen dat evel sincopis
Up datter die mensce siec af is
Met roosewatre ende ment dus ontfaet.
Men maket aldus siroep rosaet:

[Prozavertaling]
(dat moet in kleine stukjes verkruimeld worden) en kook dat in de honing, totdat het
geheel roze kleurt en dik begint te worden. Het hier beschreven middel werkt
versterkend voor de maag, zuivert die van vele kwalen en reinigt hem van koude
vochten.
Zoete rozendrank maak je als volgt: stamp mooie rozenbladeren in stukjes fijn
met suiker, hang dit mengsel vervolgens in een glazen potje dertig dagen achtereen
in de zon, roer het iedere dag, zonder uitzondering, een tijdje goed dooreen, sluit het
potje stevig en laat het dan nog drie jaar staan. Dit middel werkt versterkend en het
geneest dysenterie. Het is goed tegen braken en bij flauwtes, als men het met
rozenwater inneemt.
En zo maak je rozensiroop: kook water samen met rozenbladeren en
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[Origineel]
Men siedet water met roosebladen
Ende dar na met grooter staden
Siedemen suker hover hoep
Ende dit werdet rosaet siroop.
Nochtan elp bet ende soude min scaden
Van sape van groenen roosebladen
Ende suker ghesoden der toe
Dan datmen suker in water doe.
Dit siroop, als icket bekinne,
Elpet den lachame ten beghinne
Ende ontstoppet des lachamen doen.
Ets goet jeghent menisoen
Ende jeghen sincopis, up datment dus name
Die bestoppet hevet den lachame.
Roosen roke, droge ofte groene,
Confortert in allen doene
Hersinen ende herte mede
Den ghenen die deren dese siecheden.

Sandali
[Origineel]
Sandali, dus lesen wi,
Es I boem comet van Endi,
Alse ons Platearius seghet,
Die drierande hout te dragene pleghet:
Hets wit, hets valeu ende root.
Dat valewe hevet roke groot.

[Prozavertaling]
suiker; dat wordt dan rozensiroop. Maar het sap van verse rozenbladeren, gekookt
met suiker, helpt nog beter en heeft minder bijwerkingen dan suiker in water. De
drank werkt eerst laxerend, maar helpt ook tegen diarree en flauwtes. Wie last heeft
van verstopping, moet hem niet gebruiken. De geur van gedroogde of verse rozen
geeft altijd verlichting aan hen die lijden aan ziekten van het hoofd of van het hart.
De sandali is een boom uit India, zo schrijft Platearius, die drie soorten hout heeft,
te weten wit, geelachtig en rood. Het geelachtige hout heeft een heel
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[Origineel]
Dat roode es werts rieket te mee
Alsment breket mits ontwee.
Pulver es goet van sandali,
Up dat het gheminghet si
Met olien rosate, nu merket dit,
Alse de levre es verhit.
Een plaster ghemaket dar mede,
Buten gheleit up die stede
Vander leveren, dies es men vroet.
Echt es oec dat pulver goet
Om slapen die niet slapen ne can,
Ende jeghen die hooftswere nochtan.
So moetment minghen, dat verstaet,
Met olien mandragoraet
Ende met latuen sop.
Noch ene doghet hevetet sonder scop:
Men neme pulver van sandali
Entie scurtse van feniculi
Ende gummi arabicum,
Suker ende wit macopijn sum,
Pulver van liquerissien mede.
Dit stampmen met grooter nerensteden
Wel te samen ende men doe
Simple siroepe der toe.
Dit es utermaten goet
Jeghen heet sweere die weedoet

[Prozavertaling]
aromatische geur; het rode hout, de beste soort, geurt het sterkst, wanneer men het
breekt.
Poeder van sandalihout, mits vermengd met rozenolie, werkt genezend bij
leverkwalen; men moet dan een compres met dit mengsel op de buik aanbrengen op
de plaats waar de lever zit.
Het poeder helpt ook om te slapen, als je niet kunt slapen en bij hoofdpijn. Men
moet het dan vermengen met mandragora-olie en vocht van sla.
Sandalipoeder heeft vervolgens nog een goede uitwerking. Neem sandalipoeder,
de schil van de venkel, Arabische gom, suiker, wat witte papaver en ook
zoethoutpoeder. Stamp dit alles zeer zorgvuldig door elkaar en doe er wat gewone
zoete siroop bij. Deze drank werkt bijzonder genezend bij pijnlijke zweren, bij dorst
ten gevolge van hoge koorts en ook bij leverkwa-
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[Origineel]
Ende jeghen durst om heeten rede
Ende oec jeghen heete levere mede.
Der drogher barst est mede goet
Ende hem dien de burst wee doet.
Oec eist goet jeghen vorovet swere
Alse van hitten comet de deere.
Dit heetemen diasandali
Ende al es oec dat sake dat si
Datment maket in andre maniere,
Mar dus est best, als iet visiere.
Wilmen oec dat wel slapen doe,
Neme pulver van mandragen der toe.

Thus
[Origineel]
Thus, alse Platearius seget
Ende Plinius, es I boem die pleget
Te wassene int lant van Arabi.
Edel, wel riekende so es hi,
Lanc ende ghetelghet seere,
Ghebladet wel na min no mere
Dan alst I perboem ware.
Voer den hoesttijt alle jare
Snidemenne dor sine huut.
Dan loepter erande gumme hud

[Prozavertaling]
len. Ook is het een uitstekend middel tegen droge hoest, pijn op de borst en hoofdpijn
die veroorzaakt wordt door een teveel aan hete lichaamsvochten.
Dit laatste middel wordt diasandali genoemd en het wordt ook wel op een andere
manier bereid, maar volgens mij werkt het het beste op de hierboven beschreven
manier. Wanneer je wilt dat het bovendien dient als slaapmiddel, doe er dan nog
mandragorapoeder bij.
De thus is volgens Platearius en Plinius een boom die groeit in Arabië. Het is een
edele, geurende boom, hoog en breed getakt en met bladeren die wel wat lijken op
de bladeren van de perenboom. Ieder jaar voor de oogsttijd snijdt men in zijn bast
en dan loopt er een soort gom uit die verhardt op het hout.
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[Origineel]
Entie verart dan ant hout.
Echt vandes winters ghewout
Ghevallet datment selve doet
Ende dat nes niet also goet,
Want ets root entander wit.
Wit ende ront es best dit
Ende dat saen ontsteket van viere.
Hort van wieroke goede maniere:
Nem twitste wierooc datmen vint
Ende hute wel ghepulvert ghint;
Ende nem niewe was te dien,
Thant ghenomen vanden bien,
Ende botre der mede
Darmen noint sout an ne dede.
Van desen drien darmen af seghet
Besie, dat elc hoep even vele weghet.
Doe dese drie dan in I vat
Ente viere so set dat
Ende minget te gadre somen best can.
Laet coelen vanden viere dan
Ende alse duut danne wilt orbaren,
Set te viere dan te waren
Ende laet ontlaten I lettelkin.
Ende dan so nem I vel scapijn
Ende smeret up die vlees side.
Et es best in allen tiden

[Prozavertaling]
Als men dit in een strenge winter doet, komt er vocht uit dat niet zo'n goede kwaliteit
heeft; dat vocht is rood van kleur en het andere is wit. De beste kwaliteit is wit en
vloeibaar en die soort ontbrandt snel.
Hoor nu wat je kunt doen met wierook: neem de witste wierook die er bestaat,
heel goed verpulverd; doe daarbij nieuwe was, zo van de bijen afkomstig, en boter
waarin geen zout is gedaan. Zorg ervoor dat je van alledrie deze ingrediënten gelijke
hoeveelheden neemt. Doe dit alles in een pot, zet die op het vuur en meng het zo
goed mogelijk door elkaar. Laat het mengsel hierna afkoelen en zet het, wanneer je
het wilt gebruiken, weer even op het vuur om het een beetje zacht te maken. Neem
vervolgens een stuk schapenvel en smeer het mengsel op de vleeszijde. Dit is beter
dan wat dan ook tegen pijn op de borst, want niets anders verzacht die zo goed.
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[Origineel]
Der burst dan el iet wesen mochte,
Want niet maxe so sochte.
Jeghen tantswere ende tranende hoeghen
So can sine macht wel toghen
Een plaster der up ghemaket met wine.
Entie vander reume hevet pine
Houts I stic langhe in sinen mont
Ende hetet der na, hi werdet ghesont.

Urin
[Origineel]
Urin, spreket Jacob ende Solijn,
Mach bi na sulke beeste sijn
Alse I veson ende men vindet dese
In Ghermania, alsicket lese,
Dats lantscap van hover Rijn.
In Beihem segmen datter oec sijn.
So groot hevet sulc den horen
Datmenne bringhet heren te voeren
Ende men up tafelen der hute drinket,
Om dat den lieden wonder dinket.
So starc vindemense, horic ghewaghen,
Dat si up hare horne draghen
Enen ghewapijnden ruddre wel,
Dit wilde dier dat es so snel.

[Prozavertaling]
Een compres van dit mengsel vermengd met wijn werkt heilzaam bij kiespijn en
tranende ogen. Wie last heeft van reumatische pijnen moet een tijd een stukje wierook
in de mond houden en daarna doorslikken. Hij zal genezen.
De urin, zo zeggen Jacobus en Solinus, is bijna net zo'n dier als de bizon en naar ik
gelezen heb, vindt men hem in Germanië, een landstreek aan de overzijde van de
Rijn. In Beieren zijn er ook, naar men zegt. Sommige hebben zulke grote horens dat
men ze vangt voor hoge heren, die aan tafel uit die horens drinken, waar eenieder
zich over verbaast. Onder deze wilde, snelle dieren zijn zulke sterke exemplaren
aangetroffen, naar ik heb horen verluiden, dat ze op hun horens een goed gewapende
ridder kunnen dragen.
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Viola
[Origineel]
Viola, dat cruud staet
Cout der eerster naturen graet,
In den andren graet eist nat.
II jaer machmen ouden dat,
Mar best es soe niewe ende grone.
Men maket met dusdanen doene
Seroep dat men eet violaet:
Violette met siedene bestaet
In water ende duet dor I cleet;
Met sukere dus est yreet.
Werdet van violetten groene,
So eist dan van betren doene.
Ets goet alsmen evet den rede,
Den lachame te ontbindene mede.
Ende maket olie violaet
Dus der mede, dat verstaet:
Men siet in olie die bloemen.
Die olie diemen ute siet comen,
Diemen duet dor I cleet.
Dats diemen violat heet.
Men sal em dien sijn hovet swert,
Eist dat hem van hitten dert,
Voroft, slaep salven der mede;
Dats hem grote behoudelichede.

[Prozavertaling]
Het kruid viola is koud in de eerste graad en vochtig in de tweede graad. Je kunt het
twee jaar bewaren, maar vers is het op zijn best. Violenstroop maak je als volgt: kook
viooltjes in water en zeef het geheel door een doek, doe er suiker bij en het is klaar.
Wanneer het bereid wordt uit verse viooltjes, is het van betere kwaliteit. Het is goed
tegen koorts en het werkt laxerend.
Op de volgende manier maak je hiervan violenolie: kook de bloemen in olie en
de olie die je er dan uit ziet komen, zeef je door een doek. Dat noemt men violenolie.
Iemand die hoofdpijn heeft door een teveel aan hete lichaamsvochten moet men
hiermee het voorhoofd en de slapen inwrijven. Dat zal hem verlichting van de pijn
geven.
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Zubo
[Origineel]
Zubo es van felre maniere
Beede den mensce enten diere.
Vander grooter dat die wulf es,
Ghemanet als I part, sijt ghewes.
Na menschen lude leert hi ghebaren;
Dar mede honet hi liede te waren,
Die wanen dat hi si I man.
Dat ende menech quaet hi can.
Hoec gati inder dooder grave
Ende hevet sinen wille dar ave,
Want hi minnet vlesch vanden man.
Honde bedrieget hi nochtan
Met sinen lude ende scortse mede.
Van jena hevet hi vele de sede
Ende scinet vanden geslachte wesen
Nader manieren, als wijt lesen.
Hier gaen hute de wort vanden beesten,
Also alse bescriven de jeesten.
Vondix meer, ic sendets meere,
Theren minen lieven here.

[Prozavertaling]
De zubo is wreed van aard, zowel voor de mens als voor dieren. Hij is zo groot als
een wolf en heeft net zulke manen als een paard, wees daar zeker van. Hij kan de
klank van de menselijke stem nadoen; daarmee misleidt hij menigeen, omdat men
denkt dat het om een mens gaat. Dit en nog veel meer kwaad doet hij. Ook gaat hij
graven van gestorvenen binnen en daar doet hij zich te goed, want hij houdt van
mensenvlees. Ook honden houdt hij voor de gek met het geluid van zijn stem en dan
verscheurt hij ze. Hij heeft veel van een hyena en schijnt van hetzelfde geslacht te
zijn, naar wij lezen.
Hier eindigen de geschriften over de viervoetige dieren, zoals de bronnen ze ons
geven. Wanneer ik meer gevonden had, dan had ik nog meer verteld, als eerbetoon
aan mijn lieve heer.
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Het begin van de Rijmbijbel in een handschrift uit het begin van de vijftiende eeuw. Onder de miniatuur
van de drie-eenheid staat onder andere te lezen ‘die men heet scolastica hystoria’ en tevens de naam
van de schrijver.
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Scolastica of Rijmbijbel
Theologie op maat
‘Maria, bron van genade, ik dank u dat u gedaan hebt waarom ik u aan het begin van
mijn werk vroeg: ge hebt mij gesteund bij de voltooiing ervan. Op de dag dat de
komst van Jezus Christus aan u bericht werd [25 maart, Maria-Boodschap], heb ik
dit werk voltooid, en sinds de geboorte van uw Zoon zijn er 1270 jaar verstreken.’
Met deze woorden, aan het eind van zijn bijna 35.000 versregels tellende Scolastica
of Rijmbijbel, besluit Jacob van Maerlant het eerste werk uit de Nederlandse
literatuurgeschiedenis waarvan de datum van voltooiing zó precies, tot op de dag,
bekend is.
Men zou bijna denken dat hij met een zucht van verlichting de pen moet hebben
neergelegd, want gekomen aan het pinksterverhaal, na ruim 27.000 verzen, op het
moment waarop de discipelen, vervuld met de Heilige Geest, er op uit trekken om
te prediken, bericht Maerlant zijn publiek dat het wat hem betreft nu wel ‘rustens
tijt’ is. Maar zijn ‘goede vrient’, zijn ditmaal niet met name genoemde opdrachtgever,
heeft hem dringend verzocht de lotgevallen van het joodse volk verder te verhalen:
hoe hun rijk veroverd werd door de Romeinse keizers Vespasianus en Titus en hoe
uiteindelijk Jeruzalem verwoest werd. De verwoesting van Jeruzalem (70 na Chr.)
werd in de Middeleeuwen vaak beschouwd als welverdiende, door God aan de joden
gezonden straf in verband met hun schuld aan Christus' kruisiging, en kon als logisch
vervolg op de gebeurtenissen in het Nieuwe Testament gezien worden.
‘Het zou niet erg beleefd zijn een verzoek waaraan ik kan voldoen, te weigeren,’
aldus Maerlant, en daarom vervolgt hij zijn verhaal met nog eens meer dan 7500
versregels, gebaseerd op de woorden van ‘Josephus, diet selve sach’, een
ooggetuigenverslag dus, zoals de joodse geschiedschrijver Flavius Josephus dat gaf
in zijn Bellum judaicum (De joodse oorlog). Deze laatste 7500 regels worden
gewoonlijk aangeduid met de naam Wrake van Jerusalem, een titel die overigens
niet van Maerlant zelf afkomstig is.
Evenmin als Wrake van Jerusalem is ook de algemeen ingeburgerde benaming
Rijmbijbel ooit door de Middelnederlandse dichter zelf gebezigd ter
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aanduiding van zijn werk. In de Spiegel historiael verwijst Maerlant naar zijn werk
uit 1271 als ‘bouc van Scolastica’, een titel die begrijpelijk wordt wanneer we weten
dat de hoofdbron voor Maerlants eigenlijke bijbelbewerking gevormd wordt door
de Historia Scolastica, een in de twaalfde eeuw door Petrus Comestor geschreven
studieboek voor Parijse theologiestudenten. ‘Deze Scolastica nu wil ik ‘ontbinden’
[vertalen, maar ook verklaren en toegankelijk maken],’ zo meldt de dichter in zijn
proloog en de uitvoering van dit voornemen heeft hem heel wat wikken en wegen
gekost. Want een publiek van theologiestudenten was wel iets anders dan het publiek
waarvoor Jacob van Maerlant zijn bijbelse geschiedenis wilde schrijven. Van louter
vertalen kon dus geen sprake zijn; wat Maerlant met de stof uit zijn bron deed was
niet alleen vertalen, maar ook bewerken. Door het gehele werk zien we de dichter
selecteren en doseren, bepaalde details accentueren en andere juist wat meer op de
achtergrond laten en zo de tekst als het ware op maat snijden voor het door hem
beoogde publiek. Vaak vertelt hij er ook bij waarom hij bepaalde dingen niet uitvoerig
bespreekt: ‘het zou allemaal veel te lang en te moeilijk worden.’ Bij dit alles gaat
het Maerlant bovenal om de bijbelse geschiedenis, met de nadruk op geschiedenis.
Dit is waarschijnlijk ook de reden waarom hij het werk van Comestor, waarin de
geschiedenis ook op de voorgrond staat, als hoofdbron voor zijn Middelnederlandse
dichtwerk koos en niet eenvoudigweg de bijbel zelf.
Anders dan in zijn bron grijpt Maerlant waar mogelijk de gelegenheid een uitstapje
te maken om te getuigen van zijn grenzeloze verering voor Maria. Hij vergelijkt haar
met de duif die het olijftakje aan Noach bracht, met het biezen mandje waarin Mozes
gered werd en - in het hierna gepresenteerde fragment uit het Oude Testament - met
Abigaïl, de vrouw die bij David vergiffenis ging vragen voor de ondoordachte
woorden van haar man. Zo ook pleit Maria bij haar Zoon voor ons mensen wanneer
wij dwaze dingen doen, aldus Jacob van Maerlant. Een van de problemen waarmee
de theologie zich in Maerlants tijd - en al lang daarvoor - geconfronteerd zag, was
de vraag naar de verhouding tussen het Oude en het Nieuwe Testament en die naar
de zin van het Oude Testament in het algemeen. Door nu bepaalde gebeurtenissen
of personen in het Oude Testament te verklaren als een soort ‘vooraankondigingen’
van feiten en figuren in het Nieuwe Testament probeerde men deze vragen te
beantwoorden. In de typologie in het tekstfragment worden de geschenken van Abigaïl
vergeleken met het ‘geschenk’ van Maria, haar deugdzaamheid.
De dichter is behalve bij de Historia Scholastica bij verscheidene aanvullende
bronnen te rade gegaan. Ook hiervan is in het hiernavolgende fragment een voorbeeld
te vinden: ‘Ik heb in geen enkel boek kunnen vinden wanneer Judas zich heeft
opgehangen, nadat hij Christus op zo'n laaghartige
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wijze verraden had voor dertig zilverlingen,’ bekent de dichter, ‘maar een “glose”
in het boek Psalmen zegt dat dat gebeurde op de dag voor Pasen.’ Hier verwijst Jacob
van Maerlant naar de Glossa Ordinaria, commentaren op de Vulgata, de Latijnse
bijbelvertaling, in de vorm van aantekeningen bijgeschreven tussen de regels of in
de marge van de diverse handschriften van deze Latijnse vertaling.
Van ieder van de drie delen waarin de Rijmbijbel verdeeld zou kunnen worden
(Oude Testament, Nieuwe Testament, Wrake van Jerusalem), volgt hieronder een
fragment. Als eerste is gekozen voor een gedeelte uit het verhaal van Saul en David;
het lijden en sterven van Christus staan centraal in het tweede fragment, en uit de
Wrake volgt het verslag van de belegering van Jotapata, een vesting in Galilea die
in 67 na Christus na een langdurig beleg werd ingenomen.
De belegering van de stad wordt uitvoerig en precies beschreven. Maerlant komt
hier heel duidelijk tegemoet aan de wensen van zijn publiek, dat - het kan bijna niet
anders - in hoge mate geïnteresseerd moet zijn geweest in oorlogvoeren en alles wat
daarmee samenhangt. Heel gedetailleerd beschrijft de dichter bepaalde
belegeringswerktuigen van de Romeinen, zoals de stormram in het fragment hierna.
Ook de miniaturen in het oudst bekende handschrift van de Rijmbijbel, gedateerd
omstreeks 1285, dragen bij om het publiek een zo goed mogelijk beeld te verschaffen
van de strijd. We lezen over de aanvallen van de Romeinen en de tegenzetten van
de joden vanuit de stad. Steeds opnieuw bedenken de wanhopige stadsbewoners
manieren om de aanvallen af te slaan en geen list is daarbij ongebruikt gelaten, wat
het geheel tot een levendig schouwspel maakt. Maar ook de soms gruwelijke
beschrijvingen van doden en gewonden maken dat het relaas zich laat lezen als een
verslag van iemand ‘diet selve sach’.
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Rijmbijbel, 1e fragment, vs. 9441-9824
[Origineel]
Hier na quam Davite mare
Dat die Filistiene al dare
Eene stad naer hadden testord.
Ceila so hiet die pord.
Doe ghinc hi bi ons Heren rade
Ende dede utermaten scade
Den heidinen ende sconfierdse mede
Ende ghinc ligghen in de stede.
Dar haddene Saul na ghevaen,
Mar hi rumde die stede saen
Ende hi voer dart bet woester was.
Doe quam te hem Jonathas
Ende si vernueden dar ter steden
Die vrienscap van hem beden.
Jonathas sprac: ‘Van Ysrahel
Wordstu coninc, weetic wel.
Oec weet mijn vader hoe soet si.
Ic blive die vorste noch na di.’
Met deser talen sijn si versceden
Seerechlike onder hem beden.
Doch so hevet Saul verstaen
War David was enen ghegaen
Ende berincdene met eere somme

[Prozavertaling]
Hierna bereikte David de boodschap dat de Filistijnen een nabijgelegen stad
grotendeels hadden verwoest. Die stad heette Keïla. Toen vertrok hij op aanwijzing
van onze Heer, hij bracht de heidenen ernstige verliezen toe, dreef hen op de vlucht
en legerde zich in de stad. Bijna had Saul hem toen gevangengenomen, maar David
vluchtte snel de stad uit en trok naar een streek waar het nog onherbergzamer was.
Toen kwam Jonatan bij hem en ze vernieuwden daar de vriendschap die tussen
hen bestond. Jonatan zei tot David: ‘Ik weet dat jij koning van Israël zult worden en
dat weet mijn vader, Saul, ook. En ik zal ná jou de eerste zijn.’ Met deze woorden
gingen de mannen na een innig afscheid bedroefd uiteen.
Saul hoorde echter waar David naartoe was getrokken en omsingelde met zijn
troepen die hoge berg, zodat David in grote moeilijkheden kwam.
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[Origineel]
Ghenen oghen berch al omme,
So dat David in sorghen was.
Mar Saul quam niemare das
Dat die heidine waren int land,
Dus moesti laten sinen viant,
- Al soud hem int herte derren Ende sijn selves land verwerren.
David sciet danen bedi.
Hi voer ligghen in Engadi,
Dat land was van rochen vast.
In Engadi, leesmen, waest
Bom dar balseme hanghet ane,
Een deel na wijngards ghedane.
Ic waent nu doude hevet benomen.
Saul es na Davite comen
Met III dusent diene sochten
Dar cume een man crupen mochte,
So dat hi in eenen ole ghinc
Om te doene al sulke dinc
Alse die nature ghebiet.
David was daer, al wistijs niet.
Doe seiden die knapen Davite:
‘God Dies di wille maken quite,
Hevet di nu dinen viand
Ghegheven in dine hand.’
Mar David ne dedem els gheen leet

[Prozavertaling]
Maar Saul ontving bericht dat de Filistijnen zijn land waren binnengevallen, dus
moest hij - met spijt in het hart - de jacht op zijn vijand staken en zijn eigen land
gaan verdedigen.
David trok daarom weg. Hij legerde zich in Engedi; dat land was veilig door zijn
hoge rotsen. In Engedi groeide een boom die wel wat op de wingerd lijkt en waaraan
balsem groeit. Ik meen dat de tijd daar nu een einde aan heeft gemaakt.
Met drieduizend man ging Saul David achterna op plaatsen waar nauwelijks iemand
kon komen. Saul ging een grot binnen om zijn behoefte te doen. In die grot bevond
David zich ook, maar dat wist Saul niet. Toen zeiden Davids mannen tot hem: ‘God,
Die je van Saul wil bevrijden, heeft je nu je vijand in je macht gegeven.’ Maar David
deed Saul geen ander leed aan
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[Origineel]
Dan hi van sinen mantel sneet
En stic smal ende ghinc van der stede.
Oec sloech hi vor sine herte mede.
Dar hi ten sinen weder quam,
Mormende si ende waren gram,
So dat hi oec ward vervard
Dat si souden ten coninc ward.
Hi swoer: ‘Ne sloeghene niet in striden
God, of in evele, in corten tiden,
Hets twifelic, vermidic sijns mere.
Here God, onse lieve Here,
Ne late mi dat niet ghescien
Dat ic mine hand doe an dien
Die te coninghe es ghewiet
Ende met sacramente ghebenediet.’
Alle stilledise met deser dinc.
Doe Saul uten hole ghinc,
Volghedem David ende riep sere:
‘Coninc!’ riep hi, ende ‘Mijn here!’
Ende Saul sach achter weder
Ende David neech ter herden neder
Ende seide: ‘Twi horstu haren raet
Die van mi di segghen quaet?
Sie litekin an dijn cleet
Ende mare hoe ic dijns vermeet!’
Mettien Saul weenen began.

[Prozavertaling]
dan een stukje van zijn mantel af te snijden en toen verwijderde hij zich weer. Zijn
hart bonsde heftig.
Toen hij weer bij zijn mannen kwam, morden die en ze waren boos, zodat David
bang werd dat zíj op de koning af zouden gaan. Hij verzekerde hun: ‘Wanneer God
hem niet binnenkort zal laten omkomen in de strijd of zal laten sterven aan de een
of andere ziekte, dan wist ik nog niet zo zeker of ik zijn leven wel zou blijven sparen.
Heer God, lieve Heer, laat het me niet overkomen dat ik de hand sla aan de man die
tot koning gewijd is en gezalfd is door de Heer.’ Met deze woorden wist David hen
allemaal tot bedaren te brengen.
Toen Saul de grot uitkwam, volgde David hem en hij riep luid: ‘Koning, mijn
heer!’ Saul keek om en David knielde en zei: ‘Waarom luistert u toch naar de
raadgevingen van mensen die kwaadspreken over mij? Zie het bewijs aan
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[Origineel]
Hi sprac: ‘Du bes de rechter man.
God sal di lonen, ende bi desen
Weettic dattu sout coninc wesen.
Swer dattu niet na mi met crachte
Verslaes al mijn gheslachte.’
David sword hem openbare
Ende Saul kerde met sire scare.
Tien tiden so starf Samuel
Ende al die van Ysrahel
Si beweende sine dod.
Si groevene cleene ende grod
In sine pord te Ramatha
Ende David die vlo der na
In die wostine van Pharaan.
Dar wonde Nabal, een rike man,
Die van Calef gheboren was.
David dedem bidden das
- Want hi dicken Nabals herden
Van meneghen verliese verwerden,
Dar hi in die wostine laghe Dat hi in den goeden daghe
Hem sende hiet ter spisen ward.
Nabal die scalt ende hadt onward
Ende seide: ‘Men machse wassen nu sien,
De knechte die haren here ontvlien’,
So dat men Davite den lachter

[Prozavertaling]
uw mantel en begrijp dat ik uw leven gespaard heb!’ Daarop begon Saul te wenen
en zei: ‘Jij bent de rechtvaardigste van ons beiden. Moge God je belonen. Nu weet
ik dat jij koning zult worden. Beloof me dat je na mijn dood mijn nageslacht niet
zult uitroeien.’ Dit beloofde David hem en Saul vertrok met zijn mannen.
In diezelfde tijd stierf Samuël, en het gehele volk van Israël rouwde om zijn dood.
Zij kwamen bijeen om hem te begraven in zijn woonplaats Rama, waarna David naar
de woestijn Paran vluchtte. Daar woonde Nabal, een rijk man en een afstammeling
van Kaleb. Omdat David Nabals herders, toen hij in de woestijn verbleef, voor menig
verlies beschermd had, liet hij Nabal vragen om, aangezien deze het nu zo goed had,
hem iets te eten te sturen.
Maar Nabal voer uit tegen de boodschappers en weigerde met de woorden ‘er
komen steeds meer knechten die bij hun heer weglopen,’ en men
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[Origineel]
Seide di hi hem sprac van achter.
Doe swoer David hi soud al dod
Slaen, bede clene ende grod,
Ende ghinc met hem CCCC wech,
Mar Nabals wijf quam in den wech
Met prosente hem te ghemoete.
De vrouwe was wijs van worden soete
Ende dar toe scone ende bequame.
Abigail was hare name.
Wijs was dese vrouwe dan
Ende bat over den dullen man.
De scone vrouwe bediet Marien,
Die van menegher dorpernien
Ons verbiet ende oec ontvint
Jeghen hare verbolghen kint,
Ende ghevet hare dueghet te prosente,
Dar wi bi te parlemente
Al ontgaen ende ghenesen,
Want hare eist dat wi hier lesen.
Mar doe Nabal dat vernam,
Dat David hadde ghesijn so gram,
Haddi die sorghe so grod
Dat hi bleef binnen XL daghen dod.
Ende David die nam die vrouwe
Om hare dueghet, om hare trouwe;

[Prozavertaling]
bracht David de smadelijke woorden over die Nabal achter zijn rug uitsprak.
Hierop zwoer David dat hij Nabal en de zijnen zou doden, groot en klein, en hij
vertrok met vierhonderd man; maar Nabals vrouw ging hem met allerlei geschenken
tegemoet. Deze vrouw was heel verstandig en bovendien heel knap om te zien. Haar
naam was Abigaïl en zij was zo wijs te pleiten voor haar dwaze echtgenoot.
Deze knappe vrouw symboliseert Maria, die ons afhoudt van menige slechte daad
en voor ons pleit bij haar verbolgen Zoon, en die haar deugdzaamheid als geschenk
aanbiedt, opdat wij allen op de Dag des Oordeels ontkomen en behouden blijven,
want het is over Maria dat hier verteld wordt.
Toen Nabal echter hoorde dat David zo woedend op hem geweest was, schrok hij
daar zo van dat hij binnen veertig dagen stierf. David nam Abi-
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[Origineel]
Want Saul hem sijn wijf onthilt
Ende gafse eenen andren met ghewelt.
Echt vreeschede Saul dat
In wat steden David zat.
Hi nam met hem III dusent man,
Want hi wildene striden an
Ende lodgierde bi der montaengen.
Nachts ghinc David in die campaengen.
Hem ne was oec niemen bi
Dan sijn neve Abisay.
Ins coninx tente quamen si stille.
Abisay sach sinen wille,
Want al tfolc sliep. Nu hord sijn spreken:
‘Nu laet mi den coninc dorsteken,
So sijn wi ute alre nod!’
Mar David weder bod
Omt sacrament dat hi ontfinc,
Mar hi hiet hem dese dinc:
‘Nem dat vat dar twater in es
Enten scacht, ic bidde di des,
Die te sinen hofde staet.
Dan eist tijt dat men enen gaet.’
Dit namen si ende ghinghen dane.
Doe si quamen ter rotschen ane,
Riep David sere utermate

[Prozavertaling]
gaïl om haar deugdzaamheid en haar trouw tot vrouw; Saul ontnam hem namelijk
zijn [vorige] echtgenote en gaf haar wederrechtelijk aan een ander.
Opnieuw vernam Saul op welke plaats David zich ophield. Hij verzamelde
drieduizend man, want hij wilde tegen hem ten strijde trekken en sloeg zijn tenten
op bij de heuvel. In de nacht ging David naar Sauls legerplaats. Hij had geen ander
gezelschap dan zijn neef Abisai. Stilletjes gingen zij de tent van de koning binnen.
Abisai zag tot zijn vreugde dat iedereen diep in slaap was. Luister wat hij zei: ‘Laat
mij de koning toch doodsteken, dan zijn we van alle ellende verlost!’ Maar David
verbood dat, omdat Saul de gezalfde koning was en droeg Abisai op: ‘Ik verzoek je
de waterkruik, en de speer die aan zijn hoofdeinde staat, te pakken. En dan wordt
het tijd om te gaan.’ Dit deed Abisai en zij gingen de tent weer uit.
Toen zij verderop bij de rotswand kwamen, riep David met luide stem
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[Origineel]
An Abner, Sauls drussate,
Ende an al therre grod.
Hi riep: ‘Ghi sijt kinder der dod,
Dat ghi den coninc niet ne wacht!
Siet waer es sijn nap ende sijn scacht!’
Saul es diene eerst bekint
Ende seide: ‘Bestu dat, lieve kint
David, die daer roeps so sere?’
‘Ay here,’ segghet hi, ‘mijn here.
Twi volghestu dus na dinen knecht?’
Saul sprac: ‘Ic hebbe onrecht.
Kere, in doedi nemmermeer quaet.’
David sprac: ‘Siet waer hier staet
Des coninx nap ende sijn sperre.
Come iemen ende haelt uten herre.’
‘Ghebenedijt so moetstu sijn
Dattu spares tleven mijn’,
Sprac Saul ende sciet van den velde
Ende de sine met ghewelde.
David ende sine DC man
Vloen onder die Filisten dan,
Om dat hi Saule ontsach.
Achis onthiltene up dien dach,
Die die crone droeg van Get.
In Cichelech hevet hine gheset,
Om dat hi hem daer onthilde.

[Prozavertaling]
tot Abner, Sauls legeraanvoerder, en tot het gehele leger: ‘Jullie zijn kinderen des
doods, omdat je de koning niet bewaakt! Kijk eens waar zijn waterkruik en zijn speer
nu zijn!’ Saul herkende Davids stem als eerste en vroeg: ‘Ben jij het, mijn zoon
David, die daar zo hard roept?’ ‘Ja, mijn heer koning,’ zo was het antwoord, ‘waarom
achtervolgt u uw knecht?’ En Saul zei: ‘Ik heb verkeerd gedaan. Kom terug, ik zal
je nooit meer kwaad doen.’ Maar David antwoordde: ‘Hier zijn de waterkruik en de
speer van de koning. Laat iemand uit het leger ze komen halen.’ ‘Gezegend moet je
zijn dat je mijn leven gespaard hebt,’ sprak Saul en hij verliet met al zijn manschappen
de legerplaats.
David met zijn zeshonderd man vluchtte toen naar het land van de Filistijnen,
omdat hij bang was voor Saul. Akis, die koning was van Gat, verleende hem onderdak.
Hij bracht David onder in de stad Siklag om daar in
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[Origineel]
David voer roven met ghewelde
Up die heidine met sire vane
Ende emmer dedi teverstane
Achise den coninc over waer
Dat hi rovede up sinen swaer.
Teenen tiden quamen over een
Vergadert die Filisteen
Jeghen disrahelsce scaren.
Achis hiet Davite varen
Mede ende seide: ‘Hoet mijn leven!
Saul hevet sine vane verheven
Up Gelboe met Ysrahel.’
Dod was die heleghe Samuel.
Hord hier wonder hoe soet vaert:
Saul die coninc ward vervaert.
An Gode dat hi vraghen hiet,
Mar God ne andwordem niet.
Te sinen sprac die harem caytijf:
‘Soec mi ieuwer doch een wijf
Die hevet een fitoen!’
- Dat meent een wijf die dat can doen
Dat de dode mensche verriset.
Fitoen, alse ons die lettre wiset,
Hiet die const, ic laest al dus,
Ende vant eenen man hiet Fitius. Nu hadde Saul dar te voren

[Prozavertaling]
zijn onderhoud te voorzien. David ging met zijn bende op roof uit onder de niet-joodse
volkeren en maakte Akis daarbij steeds wijs dat hij juist zijn eigen volk beroofde.
Op zekere dag verzamelden de Filistijnen zich tegen het leger van Israël. Akis gaf
David bevel met hem mee ten strijde te trekken: ‘Bescherm mijn leven! Saul rukt
met het leger van Israël op tegen Gilboa.’
De heilige Samuël was gestorven. Luister nu hoe het verder gaat: koning Saul
werd bang en bad tot God, maar God beantwoordde zijn gebed niet. Toen zei de
armzalige stakker tot zijn dienaren: ‘Zoek ergens een vrouw voor me die een “fitoen”
heeft.’ - Dat wil zeggen, een vrouw die ervoor kan zorgen dat een gestorvene verrijst.
Die gave heet ‘fitoen’, volgens de bronnen, omdat hij voor het eerst gebruikt werd
door iemand met de naam Fitius. Nu had Saul kort tevoren alle dodenbezweerders uit zijn hele land laten
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[Origineel]
Al die toverers doen storen
Die waren in al sijn land,
Dat mer niewer inne vand
Die van sulc iet conste, als iet las,
Sonder eene die Abners moeder was,
So dat soe hem verwijst ward.
Saul ghinc nachts dare ward,
Hem derder bevaen in noden.
‘Verwec mi’ sprac hi, ‘eenen doden
Die ic di selven nomen sal.’
Soe sprac: ‘Jane weestu tongheval
Dat Saul hem hevet ghedaen
Die met suiker dinc omme gaen?
Wiltu mi doen ontliven mede?’
Mar die coninc swoer hare vrede
Ende seide: ‘Verwec mi Samuel.’
Twijf dede alse dar toe bevel
Ende doe soe sach den heleghen man,
Quam haer een vaer so grod an,
So riep: ‘Twi hevestu dit ghedaen?
Du best Saul, ic ebt verstaen!’
Saul sprac: ‘Sijt onversaghet,
Mar segt mi wat ghi saghet.’
So sprac: ‘Eenen sconen ouden man.
Eens papen mantel hevet hi an.’
Doe verhorde Saul wel

[Prozavertaling]
verwijderen, zodat er niemand meer te vinden was die deze kunst machtig was, naar
ik gelezen heb, met uitzondering van een vrouw, de moeder van Abner, op wie men
hem toen opmerkzaam maakte. Met angst en beven ging Saul, middenin de nacht,
met twee metgezellen naar haar toe. ‘Roep voor mij een dode op wiens naam ik je
zo zal noemen’, zei hij haar en zij antwoordde: ‘Weet je dan niet wat Saul heeft laten
doen met mensen die zich met zulke praktijken bezighouden? Wil je soms dat ook
ik mijn leven verlies?’ Maar de koning bezwoer haar dat ze veilig was en zei daarna:
‘Roep Samuël voor me op.’ De vrouw deed wat haar opgedragen was en toen ze de
heilige Samuël zag, werd ze zo vreselijk bang dat ze uitriep: ‘Waarom heb je dit
gedaan? Jij bent Saul, ik begrijp het nu.’ ‘Wees niet bang,’ stelde Saul haar gerust,
‘maar vertel me wat je zag.’ ‘Een statige, oude man. Hij draagt een priesterkleed,’
vertelde ze. Saul begreep uit haar woorden dat het Samuël
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[Origineel]
An hare dat was Samuel
Ende neech, mar Samuel hevet gheseit:
‘Twi daetstu mi desen arbeit,
Dattu mi weckets uter dod?’
Saul sprac: ‘Het dede mi nod.
Ic bem bedervet nu ten tiden.
Die Filisten willen up mi striden
Ende God Die ne andword mi niet.’
Samuel sprac: ‘Twi ne vraghestu iet
Ane mi, want dat God van die sciet.
God sal di doen dat Hi behiet:
Hi sal di sriken maken quite
Ende gheven dat Davite.
Marghin du ende dine kinder
Sult dod sijn, alse wi sijn ghinder.’
- Hier of twifelt menech meest.
Sulc sprect dat was die quade gheest
Diere sprac, ende sulc die loghent das.
Sulc seghet dat sine ziele was,
Sulc sine lechame. Dus nes gheen man
Diet te vullen ghegronden can. Doe Saul horde die niemare,
Viel hi te neder van vare
Ende kerde ten herre weder stille,
Want het ware sinen onwille
Mocht iemen weten oft verstaen

[Prozavertaling]
was en boog zich naar de grond, maar Samuël vroeg: ‘Waarom doe je mij de smart
aan mij op te wekken uit de dood?’ ‘De nood dwong mij ertoe,’ antwoordde Saul,
‘ik ben verloren. De Filistijnen trekken tegen mij op en God antwoordt niet op mijn
gebeden.’ ‘Waarom vraag je dit eigenlijk aan mij, want God heeft je inderdaad
verlaten. God zal met je doen wat Hij je gezegd heeft: Hij zal je het rijk afnemen en
het aan David geven. Morgen zullen jij en je nageslacht dood zijn, net als wij, daar
aan gene zijde.’
- Over dit verhaal bestaat nog heel veel onzekerheid. De een zegt dat het de duivel
was, die daar tot Saul sprak, en een ander ontkent dat weer. Een derde zegt dat het
Samuëls ziel was en weer een ander heeft het over zijn lichaam. Maar er is niemand
die het helemaal kan begrijpen. Toen Saul deze boodschap gehoord had, viel hij uit vrees op de grond en keerde
daarna in alle stilte naar zijn leger terug, want hij wilde niet dat er
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[Origineel]
Dat hi ter wikeligghen ware ghegaen.
Israhel entie heidine mede
Versameden toter wijch stede,
Mar doe die hoghe Filistiene
Davite saghen ende de sine,
Ne wilsijt omme ghene dinghen
Dat hi met hem te wighe ghinghen
Ende David kerde in Chichelech.
Doe quam hem mare in den wech
Dat die stad verloren ware
Ende die van Amelech die scare
Ghevaen de liede voerde in hare land
Entie pord ware verbrand.
David ende sijn volc was erre.
Bi den rade van Abiaterre
Die pape was ende Gode weten liet,
Volghede hem ende juedsche diet
Ende beghincse al daer si saten,
Die van Amelech, ende aten
Ende sloechse so al daer ter steden
Datter waer CCCC ontreden,
Ende nam hem den roef al te male.
Dus wrac hi die stede wale.
Nu in deser selver tijt
Was de wijch, de grote strijt
Tusscen Saule ende sine viande.

[Prozavertaling]
ook maar iemand te weten zou komen dat hij bij een wichelares was geweest.
De Israëlieten en ook de heidenen verzamelden hun legers voor de strijd, maar
toen de bevelhebbers van de Filistijnen David met zijn mannen zagen, wilden zij
absoluut niet dat hij met hen ten strijde zou trekken en David keerde terug naar Siklag.
Onderweg bereikte hem de boodschap dat de stad in moeilijkheden was: de
Amalekieten hadden de bevolking gevangengenomen en meegevoerd naar hun land
en de stad was in brand gestoken. David en zijn mannen waren woedend. Op aanraden
van de priester Abjatar, aan wie God had laten weten wat David moest doen, volgde
hij de Amalekieten en hun gevangenen, overrompelde hen terwijl ze zaten te eten
en viel hen zo heftig aan dat er maar vierhonderd ontkwamen. De buit nam hij hun
af. Zo nam hij wraak voor de stad.
Op het zelfde moment vond de grote strijd plaats tussen Saul en zijn vij-
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[Origineel]
Saul des vroet was ende becande
Dat hi des daghes sterven soude,
Haeste ter dod alse die boude.
Want de stoute hebben onwert
Van vresen te sine vervaerd
Ende gaen ter dod alst ware spel.
Ende dit betaemt dien coninc wel,
Die moet also coene wesen
Dat mens cume sal ghenesen
Om de sine te trostene wel.
Doch vlo tfolc van Ysrahel.
In Gelboe dat die wijch was
Dar bleef die coene Jonathas
Ende sine twe broedre ter stond,
Ende Saul ward sere ghewond
Doch dat hi sinen sciltknecht bat:
‘Slach mi dod hier ter stad,
Dat dit onbesnedene diet
Met minen live ne spotte niet!’
Die cnape ne wilde, hi was vervard.
Saul die viel up sijn swerd;
So moede was hi, horen wi spreken,
Hine mochte hem selven niet dorsteken.
Dus bleef hi dod daer ter stede.
Also dede die sciltknecht mede.
Dit was Doech, dese sciltknecht,

[Prozavertaling]
anden. Saul wist dat hij die dag zou sterven en spoedde zich, zo het een dapper man
betaamt, de dood in. Want dappere lieden verwaardigen zich niet bang te zijn bij
gevaar en gaan lachend de dood tegemoet. Dit past ook een koning: die moet zo
dapper zijn dat men nauwelijks in staat zal zijn om zijn volk te troosten als hij sterft.
Het volk van Israël vluchtte. De dappere Jonatan en zijn beide broers sneuvelden
op het slagveld van Gilboa en Saul zelf raakte ernstig gewond. Hij vroeg zijn
schildknaap: ‘Dood mij nu onmiddellijk, zodat dat onbesneden Filistijnenvolk mij
niet levend kan bespotten!’ Maar de schildknaap weigerde; hij was bang. Toen liet
Saul zich in zijn zwaard vallen: hij was zó uitgeput, hoor ik vertellen, dat hij zichzelf
niet meer kon doorsteken. Zo stierf hij daar en zijn schildknaap volgde zijn voorbeeld.
Deze schildknaap heette Doëg en hij was het die op Sauls bevel Achimelek en de
andere pries-
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[Origineel]
Die Achimelech jeghen recht
Ende dander papen sloech te dod
Om dat hem Saul ghebod.
Om dattene David hadde leet
Sone dursti leven niet, Godeweet.
Dar starf al Sauls meisniede
Die dar waren dart ghesciede.
Saul starf in sine sonden,
Ende om dat hi ten leetsten stonden
Raet sochte ant quade wijf,
Bedi nam hem God sijn lijf.
Dese sonde acht menech clene,
Doch blivet ontervet al ghemene
Van ertschen goede ende van hemelrike
Datter hem an houdet ghemeenlike.
Saul was coninc XX jaer.
In sinen tiden, weet vor waer,
Datter Latine coninc was
Ende hiet Cilvius Eneas
Die vierde ende van Troiene comen.
Ghescreven es oec van hem somen
Dat Omerus tien tiden was,
Die grote clerc die vele las.
Na Sauls dod, die droeve dinc,
Quam ghevloen een jongelinc

[Prozavertaling]
ters had gedood. Omdat David hem daarom wel zou haten, durfde hij niet langer te
leven.
Zo kwamen daar Sauls gehele familie en zijn gevolg om het leven. Saul stierf in
zonden; omdat hij op het laatst nog hulp had gezocht bij een wichelares, liet God
hem sterven. Menigeen beschouwt dit niet als een doodzonde, maar toch verliest
eenieder die deze zonde begaat, zijn aards bezit en de hemelse zaligheid.
Saul was twintig jaar koning geweest. In die tijd regeerde de vierde koning van
de Latijnen, die Silvius Aeneas heette en een afstammeling van de Trojanen was.
Ook lezen we in sommige boeken dat in die dagen de grote, veelbelezen klerk
Homerus leefde.
Na Sauls droeve dood kwam er een jongeling, ontsnapt uit de strijd bij Siklag, bij
David en boog voor hem. David vroeg hem: ‘Wat breng je voor nieuws?’ ‘Saul is
dood, en zijn zoons en veel van zijn mensen!’ ‘Hoe weet je
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[Origineel]
Uten wighe in Chichelech
Ende neech Davite. David sprac: ‘Sech
Wat maren brincstu?’ ‘Saul es dod,
Ende sine sonen ende menech ghenod!’
‘War bi weedstud?’ sprac David.
Hi seide: ‘Ic was in den strijt
Ende sach Saule van onmachte
Hem rusten up sinen scachte
Ende hem nakede der viande scare.
Doe seidi te mi: “Com hare.
Dod mi, du best besneden man.
Sone slaet mi niet die onde dan.”
Ic deet, want ic waes sonder waen
Seker dat hi niet ne mochte ontgaen
Ende bringhedi te litekine die crone
Ende andre sine sireit scone.’
Ebreusce segghen dat die ghene
Jongelinc was Doechs sone
Ende hem de vader, dar Saul lach
Dod, dat gaf alse hijt sach
David te draghene, dat hi van desen
Sijn vrient te bet soude wesen.
Ende doe hi hadde ghewiset den sone,
Doddi hem selven dar na die ghene.
David entie mettem waren

[Prozavertaling]
dat?’ vroeg David. ‘Ik was ook in de strijd,’ zo luidde het antwoord, ‘en ik zag hoe
Saul uitgeput op zijn speer leunde, terwijl de vijand naderbij kwam. Toen zei hij
tegen mij: “Kom hier en dood me. Jij bent tenminste een jood. Dan kunnen die
heidenhonden mij in ieder geval niet doden.” Ik deed wat hij vroeg, want ik was
ervan overtuigd dat hij niet meer kon ontsnappen, en ik breng u nu Sauls kroon en
zijn andere kostbaarheden, als getuigen van zijn dood.’
Hebreeuwse geschriften zeggen dat die man de zoon van Doëg was, en dat zijn
vader hem, op de plaats waar Saul dood lag, die kostbaarheden gegeven had om aan
David te brengen, zodat die hem hierom vriendelijker gezind zou zijn. En dat de
vader zichzelf gedood had, nadat hij zijn zoon dit had aangeraden.
David en iedereen in zijn omgeving scheurden toen hun kleren en weenden en
vastten de gehele dag, zoals de wet gebood. Toen wendde David zich
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[Origineel]
Scurden hare cledre te waren
Ende weenden ende vasten mede
Den dach dore na der wet zede.
David sprac ten bode toe:
‘Sech hoe warstu so coene, hoe
Dattu dine hande te dinen onneren
Daets an den ghesacrerden ons Heren?
Du doemes di selven, het sal di seinen!’
Doe hiet hi eenen van den sinen
Dat hi den knecht sloeghe dod.
Het was ghedaen dat hi ghebod.
Doe maecte David eene claghe
Van vele vresen met handgheslaghe
Up Saule ende up Jonathas,
Ende sanc hoe vromech elc was.
De lieve beclaghede hi der naer
Die ghesijn hadde menech jaer
Tusscen Jonathas ende hem mede.
Doe vermalediedi die stede,
De berghe van Gelboe,
Dar menech starf ende dese twe.
Sulke scriven dat si waren
Nutelic van vruchte te waren
Ende si niene droeghen sint.
Sulc scrivet dat men niene vint
No dau no reghen nemmermee
Upt hogheste van Gelboe.

[Prozavertaling]
tot de boodschapper en zei: ‘Zeg eens, hoe durfde je het te wagen om tot je schande
de hand te slaan aan hem die door de Heer gezalfd is? Je hebt daarmee jezelf
veroordeeld en dat zal je spoedig blijken!’ Daarop gaf hij een van zijn mannen het
bevel de knaap te doden en zijn bevel werd uitgevoerd.
Hierna hief David met veel rouwbetoon een klaaglied aan om Saul en Jonatan,
waarin hij verhaalde hoe dapper zij waren geweest. Hij treurde over de jarenlange
vriendschap die er tussen hem en Jonatan had bestaan en vervloekte het gebergte
van Gilboa waar zoveel mensen, en in het bijzonder deze twee, waren omgekomen.
Sommige boeken vertellen dat dat gebergte heel vruchtbaar was, maar dat het
sindsdien nooit meer iets heeft opgeleverd, en elders staat te lezen dat het in Gilboa
nooit meer gedauwd of geregend heeft.
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Rijmbijbel, 2e fragment, vs. 26158-26683
[Origineel]
Tilicke alst dach was
Quamen die papen te Cayphas,
Der ouder lieden menech een,
Die scriben ende die Fariseen,
Ende sochten in meneghen kere
Valsce orconde up onsen Here.
Twee valsce orconden quamen vord
Ende seiden: ‘Wi hebben ghehord
Dat Hi selve dat vermochte
Breken tempel dat men wrochte
Ende sderdaghes maken danne
Een ander, sonder hand van manne.’
Jhesus sat ende swech al das.
Mettien stont up Cayfas
Als die Hem niet ne scade node
Ende seide: ‘Bi den levende Gode
Manicti: sech, bestu die gone,
Christus, des benedijts Gods Sone?’
‘Du heftst gheseit,’ sprac ons Here.
‘Seidict, ghi ne ghelovets min no mere.
Hier naer so saelt gheschien,
Dat ghi sult smenscen Sone sien
Sitten in die moghentede
Met Gode ter rechter stede,

[Prozavertaling]
's Morgens vroeg gingen de priesters, een aantal oudsten uit het volk, de
schriftgeleerden en de Farizeeën naar Kajafas en probeerden op alle mogelijke
manieren valse getuigenissen tegen onze Heer te vinden. Twee valse getuigen kwamen
naar voren en zeiden: ‘Wij hebben gehoord dat Hij de tempel die met mensenhanden
gebouwd is, zou kunnen afbreken en in drie dagen zonder iemands hulp een nieuwe
bouwen.’ Jezus zweeg op dit alles.
Kajafas, die Jezus graag kwaad wilde doen, stond op en zei: ‘Ik vraag je dringend,
bij de levende God, zeg ons, ben jij Christus, de Zoon van God?’ ‘U zegt het,’ sprak
onze Heer. ‘Wanneer ik het zelf gezegd zou hebben, zouden jullie me helemaal niet
geloven. Hierna zal het gebeuren dat jullie de Zoon des mensen in zijn glorie aan de
rechterhand van God zien zitten en jullie zullen Hem zien neerdalen uit de Hemel.’
- Jezus doelde hiermee op de
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Ende metten swerke comen neder.’
- Ten joncsten, meendi, als Hi weder
Sal comen doemen wijf ende man,
Darne elc sal scouwen an. Sine cleder scuerde Cayphas
Ende seide dat onghelove was
Dat Jhesus sprac. Des bisscops vrient
Seiden: ‘Hi heft der dod verdient.’
Int ansichte spouwen si Hem saen.
Also ghebonden ende ghevaen
Ten rechtre Pontio Pylato
Leedden sine Sire strate.
In die vierscarne ne gaen si niet,
Want haer reghele wederbiet
In eens heidins huus te gane,
Dus doet ons Jan te verstane.
Als Judas sach dat aldus ghinc,
Beroudem sere dese dinc
Ende brochte die XXX peneghe weder.
In den tempel warp hise neder
Ende seide: ‘Ic ebbe meswrocht.
Trechte bloet hebbic vercocht.’
Si seiden: ‘Wat gaet ons dat an?
Du saghest ende wijst nochtan.’

[Prozavertaling]
Dag des Oordeels, wanneer Hij weer op aarde zal komen om te oordelen over ons
allen, en waar iedereen Hem zal kunnen zien.
Kajafas scheurde zijn kleren en zei dat Jezus godslasterlijk had gesproken en de
vrienden van de hogepriester zeiden: ‘Deze man moet de doodstraf krijgen!’ Ze
spuugden Jezus in het gezicht en brachten Hem stevig geboeid naar Pontius Pilatus,
de stadhouder. Maar zelf gingen ze het gerechtsgebouw niet binnen, omdat de joodse
wet verbood het huis van een heiden binnen te gaan, zoals de evangelist Johannes
ons zegt.
Toen Judas zag wat er allemaal gebeurde, kreeg hij veel berouw en hij bracht de
dertig zilverlingen terug. Hij smeet het geld op de vloer van de tempel en zei: ‘Ik
heb gezondigd. Ik heb rechtschapen bloed verraden.’ Maar men antwoordde hem:
‘Wat gaat ons dat aan? Je hebt het gezien en je wist toch wat je deed?’
Judas verliet de tempel en heeft zich opgehangen. De buik van de ellen-
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[Origineel]
Judas die es wech gheganghen
Ende heft hem selven verhanghen.
Die buuc scuerde den caytijf;
Dar voer ute darme ende lijf.
Mar inne vant niet up wat daghe
Dat hem ghesciede die plaghe.
Des souters glose doet ghewach
Dat was vor den paestdach.
Die paepen seiden van den ghelde,
Het ware onrecht dat ment helde
In den monster met andren goede,
Want het ware van mans bloede.
Eenen acker cochter sire mede te hand,
Die was gheheten ‘potters land’.
- Dit hadde in sire profecie
Langhe vorseit Jeremie,
Eer die dinc oit ghesciede. Up dat land dalfmen vremde liede
Alsi dar bi lande quamen.
Die ‘blod acker’ hiet hi bi namen.
Jhesus was in die vierscare ghestaen
Ende Pylatus es vord ghegaen
Ten jueden ende vraghedem dan
Wat si deden dien man.

[Prozavertaling]
deling scheurde open, zijn darmen kwamen eruit en het leven vloeide uit hem weg.
Ik heb in geen enkel boek kunnen vinden op welke dag hem die ramp overkomen is,
maar een aantekening bij het boek Psalmen vermeldt dat het vóór paasdag gebeurde.
De priesters in de tempel zeiden tot elkaar dat het onterecht zou zijn, wanneer ze
Judas' geld bij het overige kerkelijke goed zouden bewaren, omdat het immers
bloedgeld was. Daarom kochten ze van het geld meteen een stuk land dat toentertijd
bekend stond als ‘het land van de pottenbakker’. - Lang voordat dit alles gebeurde,
had de profeet Jeremia dit al voorspeld.- Op dat stuk land ging men vreemdelingen
begraven, die in de stad overleden. Men noemde het de ‘bloedakker’.
Jezus was inmiddels in de rechtszaal en Pontius Pilatus ging naar buiten, naar de
joden, om hun te vragen waarvan zij Hem beschuldigden. De joden antwoordden
hem onomwonden dat Jezus verboden had om belasting
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Eerst seidsi up Hem al blod
Dat Hi skeisers diens verbod
Ende dat Hi seide al openbare
Dat Hi Kerst ende Coninc ware.
‘Neemten,’ sprac hi, ‘ende na die wet
Jugiertene die u es gheset.’
‘Wi ne moeten’ seidsi, ‘niet verslaen.’
Ja in dien tiden als wijt verstaen.
Pylatus settem weder te kere
Ende sprac dus an onsen Here:
‘Bestu der jueden coninc?’
Jhesus seide dese dinc:
‘Weder seghestuud van di,
So waest di gheseit van Mi?’
Pylatus seide: ‘Bem ic juede dan?
Dine liede ende dine man
Hebben Di mi gheven ghevaen.’
Ons Here andworde saen:
‘Van deser werelt es niet Mijn rike.’
Pylatus andworde haestelike:
‘So bestu een coninc dan?’
Jhesus sprac, die soete man:
‘Du spreex dat ic een coninc si.
Ic bem ter werelt comen bedi
Dat Ic die wareit openbare,
Ende wie so hem hout ant ware

[Prozavertaling]
te betalen aan de keizer, en dat Hij openlijk had gezegd dat Hij de Christus, de Koning,
was. ‘Nemen jullie Hem mee,’ bedacht Pilatus, ‘en berecht Hem volgens de regels
van jullie wet.’ ‘Maar wij mogen niemand doden,’ was het antwoord. Zo was het in
die tijd inderdaad, zoals wij vernemen.
Pilatus ging weer naar binnen en richtte zich tot Jezus: ‘Ben je de koning der
joden?’ waarop Jezus de vraag stelde: ‘Zegt u dit uit uzelf of hebben anderen u dat
over mij gezegd?’ en Pilatus antwoordde Hem: ‘Ben ik soms een jood? Je eigen volk
heeft je aan mij overgeleverd.’ Onze Heer sprak daarop: ‘Mijn rijk is niet van deze
wereld,’ waarop Pilatus zich haastte te antwoorden: ‘Ben je dan toch een koning?’
‘U zegt dat ik een koning ben,’ zei de zoete Jezus. ‘Ik ben op aarde gekomen om de
waarheid te openbaren, en eenieder die belang hecht aan de waarheid, luistert graag
naar Mijn woor-
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Hord gherne Mine worde mede.’
Pylatus sprac: ‘Wat hes warhede?’
Ende eer hem Jhesus meer andword,
So ghinc Pylatus echt dar vord
Ende toghede Jhesus' onscout,
Mar si maecten onghedout
Dat Hi van Galilee tote daer
Al tfolc verroerde, verre ende naer.
Pylatus die verhorde das
Dat Jhesus van Galilee was,
So dat hem ghedochte des
Dat van Galilee Herodes
Doe was te Jherusalem.
Bedi sendi Jhesus te hem
Dor sine eere, om dat hi woude
Dat hi sinen landsman doemen soude,
Of ten live, of ter dod.
Te voren hadsi viede grod
Onder hem ghehat, dese twee,
Om dat volc van Galilee
Dat Pylatus sloech te Garissim.
Nu versoenet si onder him.
Herodes ward seere verblijt,
Want hi hadde langhen tijt
Begerd Jhesus te siene, in dien
Dat hi wilde tekin van Hem sien.

[Prozavertaling]
den.’ ‘Wat is waarheid?’ zei Pilatus daarop, maar voor Jezus hem weer kon
antwoorden, ging Pilatus opnieuw naar buiten en zei tegen de joden dat hij vond dat
Jezus onschuldig was, maar de mensen buiten riepen ongeduldig dat Hij het hele
volk, van Galilea tot daar, in oproer had gebracht.
Pilatus hoorde nu dat Jezus uit Galilea afkomstig was en het schoot hem te binnen
dat Herodes, heer van Galilea, op dat moment in Jeruzalem verbleef. Daarom stuurde
hij Jezus naar Herodes toe, ook om hem de eer te geven zijn landsman vrij te spreken
dan wel ter dood te veroordelen. Voordien waren Herodes en Pilatus in een ernstig
onderling conflict gewikkeld geweest, om de Galileërs die Pilatus in Gerizim had
gedood. Maar nu hadden de beide mannen vrede gesloten.
Herodes was heel verheugd, want hij had Jezus al lang eens willen ont-
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Die papen wroegheden onsen Here
Vor Herodes harde sere
Ende Herodes vraghede Jhesus vele,
Mar te nerrenst no te spele
Ne andworde Jhesus goet no quaet.
Dies heftene Herodes versmaet:
Een wit cleet, ghelijc eenen sot,
Dedi Hem an ende maecte sijn spot.
Pylatuse heftine weder ghesent.
Ten jueden sprac hi: ‘Ic wille ghijt kent,
Dat ic noch Herodes mede
Ne ghene mesdadechede
Ne vinden can an desen man.
Willickene u doen gheselen dan,
Ende caestiene ende laten gaen?’
Tghemene volc riep weder saen
Dat hine crucen soude, den man.
Pylatus wilt ontsegghen dan.
Die jueden seiden: ‘Hets onse wet:
Die hem verheft ende dar toe set
Dat hi hem Gods Sone wille maken,
Verdient die dod met ghenre saken.’
Pylatus die ward meer vervard
Ende ghinc te Jhesus in ward
Ende vraghede: ‘Wane bestu?’
Jhesus ne sprac ne ba no bu.

[Prozavertaling]
moeten om een wonder van Zijn hand te zien. De priesters spraken bij Herodes veel
kwaad over Jezus en Herodes stelde Jezus veel vragen, maar Jezus zweeg in alle
talen. Daarom minachtte Herodes Hem en om Hem te bespotten liet hij Hem een wit
kleed aantrekken, zoals een geesteszieke draagt, waarna hij Hem naar Pilatus terug
stuurde.
Deze zei tot de joden: ‘Ik wil dat jullie weten dat noch Herodes, noch ik deze man
van enigerlei misdaad kunnen betichten. Zal ik Hem als straf laten geselen en Hem
dan vrijlaten?’
Maar de menigte riep opnieuw dat hij Jezus moest laten kruisigen. Pilatus weigerde
weer, waarop de joden zeiden: ‘Onze wet schrijft het voor: iemand die zich verheft
tot Gods Zoon, verdient daarmee de doodstraf.’ Pilatus werd steeds angstiger; hij
ging weer naar binnen en vroeg aan Jezus: ‘Waar kom je vandaan?’ Maar Jezus
zweeg als het graf. ‘Geef je me geen antwoord?’
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‘Andwordstu mi niet?’, sprac Pylate,
‘Ic ebs wel macht dat ic Di late
Quite, of an die cruce slaen.’
Jhesus andworde dar na saen:
‘Du ne ads gheen macht an Mijn leven,
Hen ne ware di van boven ghegeven.
Bedi heft hi mee mesdaen
Die ghene die Mi di gaf ghevaen.’
Pylatus wilden varen laten,
Mar tjuedsce volc riep utermaten:
‘Eist dattu laets desen gaen,
Du heves jeghen den keiser mesdaen!
Want die Hem coninc wilde maken,
Hi wederseghet des keisers saken.’
Als Pylatus dat verhord,
Leeddi onsen Here vord
Ten gherechte dar hi sat.
Omtrent middach so was dat.
Dar vroeghet si vele onsen Here
Ende Hi ne andworde min no mere.
Nu waest costume dat men plach
Up den heleghen paestdach
So lietmen den jueden gaen
Eenen diere was ghevaen,
Hesceden sine wie so hi was.
Nu was dar een die hiet Barrabas,

[Prozavertaling]
zei Pilatus, ‘ik heb de macht om je vrij te laten of om je te laten kruisigen,’ waarop
Jezus antwoordde: ‘Je zou geen macht hebben over Mijn leven, indien die je niet
van boven gegeven zou zijn. Daarom heeft degene die Mij aan jou heeft uitgeleverd
een nog grotere zonde begaan.’
Pilatus wilde Hem vrijlaten, maar het joodse volk schreeuwde: ‘Wanneer je deze
man laat gaan, handel je verkeerd tegenover de keizer! Want wie zichzelf tot koning
wil maken, gaat daarmee in tegen de belangen van de keizer.’ Toen Pilatus dit alles
hoorde, voerde hij Jezus naar de rechtbank. Dit gebeurde rond het middaguur. Weer
beschuldigde men Jezus daar van vele misdaden, maar Hij antwoordde nergens op.
Nu was het in die tijd de gewoonte dat er met Pasen een joodse gevangene werd
vrijgelaten, wanneer de joden daarom vroegen, wie het ook was. Dat jaar zat er een
dief en struikrover met de naam Barabbas gevangen.
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Een dief ghevaen, een mordenare.
Pylatus vraghede openbare
Welken si wilden van den tween.
Doe riepen si al over een
Dat si Barrabase wilden
Ende hieten Jhesus crucen, den milden.
Pylatus' wijf heft oec ghesent
Boden an hem, alsoe dat kent,
Ende seide: ‘Ne hef niet ghemene
Mettien rechten man no grod no clene.
Ic ebbe in minen droem van Hem
Ghedoghet dat ix ghemoiet bem.’
Dat quam dar bi dat die viant
Bekinnen mochte al te hand
Die cracht van der crucen ons Heren.
Ende bi aventuren die heren
Abraham ende sine ghesellen
Waren blide in der hellen.
Dit mercte die duvel ende wrochte
Hoe hi Jhesus quiten mochte,
Mar hi pijnde al om niet.
Pylatus merct dat niet ne diet
Sijn roepen. Hi dwoech sine hande,
Al dart menech man becande,
Ende hi seide al dus te hem:
‘Ghi siet dat ic onsculdech bem

[Prozavertaling]
Pilatus vroeg aan het volk wie van de twee zij vrijgelaten wilden hebben, Jezus of
Barabbas, en zij riepen als uit één mond dat ze wilden dat Barabbas vrijgelaten werd
en eisten dat de goede Jezus gekruisigd zou worden.
Toen de vrouw van Pilatus dit alles hoorde, stuurde zij haar man een boodschap:
‘Bemoei je toch absoluut niet met die rechtvaardige man. Ik heb in mijn droom zo
om Hem geleden dat ik uitgeput ben.’ De oorzaak van deze droom was dat de duivel
een vermoeden had gekregen van de machtige uitwerking van de kruisdood van onze
Heer. Abraham en zijn metgezellen hadden zich er in de hel misschien wel om
verheugd. Dit had de duivel gemerkt en hij stelde nu alles in het werk om Jezus vrij
te krijgen, maar het was vergeefse moeite.
Pilatus merkte wel dat al zijn tegenwerpingen niets uithaalden. Ten overstaan van
allen waste hij zijn handen en zei tot de menigte: ‘U ziet dat ik
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Van des gherechts menscen bloede.’
Doe riept al met eenen moede:
‘Sijn bloet dat moet up ons wesen,
Ende up onse kinder na desen!’
Doe dede al dar Pylatus
Gheselen den onnoselen Jhesus,
Want het was die Romsce wet.
- Die columme es noch besmet
Met Sinen bloede, dar Hi an stoet. Mettien gaf hine also bebloet
Den ridders, dat sine crucen souden,
Also alst die jueden wouden.
Pylatus' ridders hebben ontfaen
Ende Sine cleder of ghedaen,
Ende om spot te makene grod
Namen si eenen mantel, purpur rod,
In sconinx wijs, ende daden Hem an.
Eene crone maecten si Hem nochtan
Van dornen, die si Hem dwonghen int hoft.
Over eene ceptre, dies gheloft,
Gaven si Hem in die hand een riet.
Hare meeninghe bediet:
‘Dese wilde coninc sijn ende here
Ende Hi ne hats macht no min no mere!’

[Prozavertaling]
onschuldig ben aan het bloed van deze rechtvaardige mens.’ Toen riep het volk als
één man: ‘Laat Zijn bloed over ons en onze kinderen komen!’ Hierna liet Pilatus de
onschuldige Jezus geselen, want zo luidde de Romeinse wet. - De paal waaraan Jezus
gebonden stond, is nog altijd besmet met Zijn bloed. Daarna leverde Pilatus Jezus, geheel bebloed, uit aan de soldaten, opdat zij Hem
zouden kruisigen, zoals de joden geëist hadden. Pilatus' soldaten namen Jezus mee,
trokken Hem Zijn kleren uit, namen, om de spot met Hem te drijven, een mantel met
de purperrode kleur van een koningsmantel en hingen Hem die om. Ook maakten
zij een kroon van doornen die zij Hem op het hoofd drukten en bij wijze van scepter
gaven zij Hem een rietstengel in de hand. Hiermee wilden zij zeggen: ‘Deze man
wilde koning zijn en heer, maar daartoe had hij geen macht.’
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Vor Hem knielden die quade rueden
Ende groetene coninc van den jueden.
Al warent heidine die dit daden,
Die jueden haddent al beraden.
Bedi pleghen si noch al dit
Goede Vrijndaghe, als men bit
Over de jueden, ne knielt men niet
Om dit spot, om dit verdriet.
Doe spouwen si up Hem al dar ter stede
Ende namen Hem triet uter hand mede
Ende sloeghen an thoft metten riede.
Dar na daden si Hem of, die liede,
Die purpure ende daden an Sijn cleet.
Udward leeddensine ghereet
Te crucene, dart die jueden saghen
Ende gaven Hem Sine cruce draghen.
Alsi quamen buter stede
Ghemoeten si eenen hiet Symon mede.
Dien dwoncsi utermaten sere
Om tcruce te draghen na onsen Here.
Wive volchden Hem mede naer
Ende maecten om Hem mesbaer.
Ons Here seide te hem:
‘Ghi dochtre van Jherusalem,
Weent om Mi altoes niet nu,

[Prozavertaling]
De valse ellendelingen knielden voor Jezus neer en groetten Hem als koning der
joden.
Het waren weliswaar de heidenen [de Romeinen] die dit alles deden, maar de joden
hadden toch de aanzet gegeven. Om dit verschrikkelijke spotten en dit leed Hem
aangedaan, is het nu nog steeds zo dat men niet knielt, wanneer er op Goede Vrijdag
voor de joden gebeden wordt.
De mensen spuugden naar Jezus, namen Hem de rietstengel af en sloegen Hem
ermee op het hoofd. Hierna trokken zij Hem de purperen mantel weer uit en gaven
Hem Zijn eigen kleed aan. Ze brachten Hem naar buiten, onder de ogen van de joden,
om gekruisigd te worden en gaven Hem Zijn eigen kruis te dragen.
Toen ze buiten de stad kwamen, ontmoetten ze een man, Simon genaamd. Hem
dwongen zij Jezus' kruis te dragen. Ook vrouwen volgden Jezus op Zijn weg en zij
maakten groot misbaar. ‘Inwoonsters van Jeruzalem,’
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Weent om uwe kinder ende om u!’,
Als of Hi seide: ‘Weent om tmesval
Dat uwen volke ghescien sal.’
Met Hem leedmen ute II quade
Te verdoene om hare mesdade.
Te Calvarien dat si quamen
Dar men die ondadighe te samen
Tontlivene plach buter stede.
Dar setmen Sijn cruce mede.
Al dar crucet si onsen Here
Die Sinen Vader vor Hem bat sere.
‘Vader,’ riep Hi, ‘ghef hem pardoen,
Want sine weten wat si doen!’
Al dar cruustene ridders viere,
Die Sine cledre namen sciere
Ende ghaven elken riddre een deel.
Sinen roc lieten si al gheel,
Want hi van eenen sticke was
Ende sonder naet, als ict las.
Si cavelden der omme wies hi ware.
- Dit vorsprac David openbare. Pylatus screef die sake al blod
Waromme dat menne hadde ghedod.
Hi screef: ‘Jhesus Nazarenus,
Der jueden coninc.’ Dat meent dus

[Prozavertaling]
sprak Christus tot hen, ‘ween niet om Mij, maar om uw kinderen en uzelf,’ alsof Hij
wilde zeggen: ‘Ween om de rampspoed die uw volk zal treffen.’
Samen met Jezus werden twee misdadigers meegevoerd om gekruisigd te worden.
Zij kwamen aan op de Calvarieberg, een plek buiten de stad, waar misdadigers
gewoonlijk terechtgesteld werden. Daar richtte men Zijn kruis op en kruisigden zij
onze Heer, die luidkeels tot Zijn Vader bad. ‘Vader,’ riep Hij uit, ‘vergeef hen toch,
want zij weten niet wat zij doen!’
Vier soldaten kruisigden Hem, die vervolgens Zijn kleding namen en elke soldaat
een stuk ervan gaven. Zijn onderkleed lieten ze heel, omdat dat uit één stuk gemaakt
en dus naadloos was, naar ik las. Om nu uit te maken voor wie van hen vieren dit
onderkleed zou zijn, dobbelden zij erom. - Dit alles had David al voorspeld. Pilatus schreef de reden van Jezus' kruisiging op: ‘Jezus van Nazaret, koning der
joden.’ Dat betekende dus dat Hij gekruisigd was, omdat Hij
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Dat Hi ghecruust ware dor das
Want Hi der jueden coninc was.
Ebreus ende Griex ende int Latijn
Was ghescreven dat brievekijn,
Om dat vele liede te samen
Die ten ghenen Pascen quamen,
Lesen souden ende verstaen.
Als eene cricke was eerst ghedaen
Dat cruce, mar Pylatus' man
Sloegher boven een hout an,
Dar die scrifture ghenaghelt an was.
- Van IIII houten, als ict las,
So was tcruce, dus horic scriven:
Van cedre, van palmen, van oliven
Ende dar toe van cypresse mede.
Te Calvarien dar ter stede
Was in die rootse ghedolven die voet
Dart hout in up ende neder stoet.
Dit waerre II. Dat derde lach
Over waerre, dart menech sach.
Dits terde hout, ende tfierde nochtan
Naghelde Pylatus der an. Die jueden baden Pylatus sere
Dat hi die scrifture verkere
Ende hi niet ne scrive openbare
Dat Hi der jueden coninc ware,

[Prozavertaling]
koning der joden was. Het opschrift was in drie talen gesteld, in het Hebreeuws, in
het Grieks en in het Latijn, zodat heel veel mensen die dat jaar naar het paasfeest
waren gekomen, het zouden kunnen lezen en begrijpen.
Het kruis had eerst de vorm van een T, maar een van Pilatus' mannen timmerde er
nog een stuk hout boven aan vast, waarop het opschrift vastgespijkerd was. - Het
kruis bestond uit vier houtsoorten, naar ik in mijn bronnen gelezen heb: cederhout,
palmhout, olijfhout en als laatste cypreshout. Op de Calvarieberg werd de voet in de
rotsgrond gegraven en daarin werd het kruis rechtop neergezet. Dat waren twee
soorten hout. Het derde stuk hout vormde de dwarsbalk. Dit was dus de derde
houtsoort en de vierde liet Pilatus eraan vastspijkeren. De joden vroegen Pilatus dringend of hij het opschrift wilde veranderen en of hij
niet wilde schrijven dat Jezus koning der joden wás, maar dat Hij
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Mar dat Hi seide dat Hijt was.
Pylatus ne achte niet das
Ende seide: ‘Dat ic screef blijft staende.’
Vele liede quamen dar gaende
Ende spotten met Hem dar Hi hinc.
Si verweten Hem dese dinc:
‘Wach, die tempel breken mach
Ende maken in dien derden dach,
Nu verloosse di selven wel!
Bestu coninc van Ysrahel?
Ganc of, wi gheloven an di.’
Die papen seiden mede: ‘Hi
Die andren lieden stont in staden,
Ne mach hem selven niet beraden!’
- Dit riepen si bi der duvele rade,
Die gheware worden der scade
Die hem naken soude saen
Ende wilden dat Hi of adde ghegaen.
Oec so leesmen mede dat
Dat Satan up dat cruce sat
Ende wachte Jhesus' ende
Te siene of Hi bekende
Enighe smette di an Hem ware.
Dies moghen wi alle sijn in vare. Jhesus, onse Troost, onse Lieve,
Was ganghen tusscen II dieve.

[Prozavertaling]
had gezégd dat Hij het was. Maar Pilatus trok er zich niets van aan en antwoordde:
‘Wat ik heb geschreven blijft onveranderd.’
Er kwamen veel mensen naar het kruis, die Jezus bespotten. Ze smaalden tegen
Hem: ‘Ach, jij die de tempel kan afbreken en op de derde dag weer opbouwen, verlos
nu jezelf eens van het kruis! Ben jij koning van Israël? Kom dan van het kruis af;
dan zullen we in je geloven.’ En de priesters zeiden: ‘Hij die anderen steeds heeft
bijgestaan, kan zichzelf nu niet redden!’ - Deze woorden werden hun ingegeven door
de duivels, die beseften dat het er weldra slecht voor hen zou uitzien en die graag
hadden gewild dat Jezus van het kruis was gekomen. Ook wordt wel verteld dat Satan
bovenop het kruis zat en Jezus' einde afwachtte om te zien of Hij misschien nog de
een of andere zonde zou bekennen. Daarvoor moeten wij allen vrezen. Onze lieve Heer en Vertrooster hing daar tussen twee misdadigers. De
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Deen verspracken dar hi hinc
Ende dander scaltene om die dinc.
‘Pens om mi, Here ghetrouwelike’,
Sprac hi, ‘als Du best in Dijn Rike.’
Ons Here andworde desen:
‘Ic secdi war, du sult wesen
Met Mi eden int paradijs.’
- Nu wes dies vroet ende wijs
Dat wi niet van dien ne spreken
Dar Adam ud was ghesteken,
Mar int rusten, verstaet al dus,
Al dar selve was Jhesus. Bi der crucen stont Marie,
Die edele moeder Gods, die vrie,
Maria, Cleophas' dochter ghemene
Ende Maria Magdalene,
Ende dar toe Jan, Jacops broeder.
Jhesus sprac te Sire moeder:
‘Wijf, nu sie, dit es dijn sone.’
- Janne meendi dar, die gone. Doe seidi ten neve Sijn:
‘Sie, dit es die moeder dijn.’
Vort ane so namse die goede
Jan, Sijn neve, in sire hoede.
Van der sester wilen vord
- Dats dat men middach noemen hord Toter noenen, ward deimsterhede

[Prozavertaling]
een schold Christus uit, maar daarom voer de ander tegen hem uit en vroeg: ‘Getrouwe
Heer, denk om mij, wanneer U in Uw Rijk zult zijn.’ En Jezus antwoordde hem: ‘Ik
zeg je naar waarheid dat je nog heden met Mij in het paradijs zult zijn.’ - Begrijp nu
goed dat het hier niet gaat om het paradijs waar Adam uit verbannen werd, maar om
de eeuwige rust die je vindt in de nabijheid van Jezus. Maria, Jezus' moeder, stond bij het kruis samen met Maria, de dochter van Klopas
en met Maria van Magdala en Johannes, de broer van Jakobus. Jezus zei tot Zijn
moeder: ‘Vrouw, zie, dit is uw zoon.’ - Daarmee bedoelde Hij Johannes. - En tegen
zijn neef Johannes zei Hij: ‘Zie, dit is uw moeder.’ Vanaf dat moment heeft Johannes,
Jezus' neef, voor Maria gezorgd.
Vanaf het zesde uur - wat wel het middaguur genoemd wordt - tot aan
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Over al die werelt mede.
Dat ne quam van der manen niet
Dat die sonne haer scinen liet,
Want die mane sat rechte nord
Omtrent noene. Merct ende hord
Hoe ghijt moghet weten sonder saghe,
So was out XV daghe.
Tien tiden was die scole al rene
Van filosophyen tote Athene.
Dar was een heidin clerc, een wijs,
Die gheten was Dyonijs.
Al die filosophen ne conden
Niet gheweten in dien stonden
War bi die sonne verghinc.
Dyonijs seide dese dinc:
‘Die God der naturen toghet
Dat Hi pine nu ghedoghet.’
Si vragheden hem in wat figuren,
Want die gollicheit, bi naturen,
Ne ghene pine ghedoghen mach.
Dyonijs, al dart menech sach,
Warp in een vier een stic van goude.
Gode baden si dat Hi woude
Sine vorme ghinder toghen,
Dar Hi in wilde ghedoghen.
Als dat gout vercout was,
Toghede God hem allen das

[Prozavertaling]
het negende uur viel er over de gehele wereld een duisternis in. Dat de zon ophield
met schijnen, kwam niet door de maan, want die stond pal in het noorden omtrent
het negende uur. Luister maar hoe je dit met zekerheid weten kunt: de maan was
vijftien dagen oud.
In die tijd bestond er in Athene een filosofische school. Daar was een wijze
heidense klerk, Dionysius genaamd. Al die filosofen bij elkaar begrepen niet hoe het
kwam dat de zon verduisterd werd. Maar Dionysius zei: ‘De god van de natuur toont
dat hij nu pijn lijdt.’ De andere filosofen vroegen hem in welke gedaante dat dan
was, want een godheid kan immers van nature geen pijn lijden. Ten aanschouwe van
allen wierp Dionysius daarop een stuk goud in het vuur en zij baden tot God of Hij
hun wilde tonen in welke hoedanigheid Hij pijn leed. Toen het stuk goud afgekoeld
was, toonde God het hun: zij
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Dat si dar in den viere vonden
Een crucifix ten selven stonden
Ghedaen - nu hord hier scone dinc Als Hi doe an die cruce hinc.
Dar wordsi alle doe gheware
Dat in menscen vorme ware
Dat Hi doghede arebeit.
Van Dyonise ward gheseit
Datten die minne der creaturen
Sulke pine dade besuren.
Si maecten hem eenen outaer
Ende daden in die eere wien daer
Van den onbekenden gode.
Sente Pauwels, ons Heren bode,
Vant dien outaer in sulker wise
Dar na ende doopte sente Dyonise.
Te Mont marters bi Parijs
Was sident ghepassiet die Dyonijs.
Dit ne staet in de ewangelie niet,
Mar die dystorien siet
Vint dit bescreven sekerlike
Aldus, ofte derre ghelike.
Die Passie seghet vord aldus:
Omtrent noene riep Jhesus
Met luder stemmen utermaten:
‘Mijn God! Twi hevestu Mi ghelaten?’
- Niet dat iet die gollichede

[Prozavertaling]
vonden in het vuur een crucifix - het is een wonder - in de vorm van Christus aan
het kruis. Zo wisten zij allen dat God in menselijke gedaante had geleden.
Over Dionysius wordt verder verteld dat hij zoveel te verduren had door zijn liefde
voor de mensheid. Zij maakten een altaar voor hem en wijdden dat aan de onbekende
God. De heilige Paulus, de apostel van onze Heer, trof dat altaar daar later aan en
doopte Dionysius. In Montmartre bij Parijs stierf Dionysius daarna de martelaarsdood.
Dit alles staat niet in het evangelie, maar wie er de geschiedenisboeken op naslaat,
vindt het zo, of ongeveer zo, beschreven.
Het lijdensverhaal vertelt als volgt verder: omstreeks het negende uur riep Jezus
luidkeels: ‘Mijn God, waarom heeft U Mij verlaten?’ Hij zei dit
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Haer sciet van der menscelichede,
Mar om tfernoi ende om tferdriet
Dar ne de Vader in wesen liet.
Sulc Romein die stonter bi
Als Hi so lude riep: ‘Hely’,
Want hem Ebreus oncont was,
Seidi: ‘Dese roept Elyas.’
‘Laetsien,’ seidsi, ‘of hi sal
Comen ende Hem verloossen al.’
Over eene wile Jhesus Kerst
Seide aldus: ‘Ic hebbe durst.’
Doe was dar met aysine een vat,
Ende galle gheminghelt in dat.
Een riddre nam dar tien stonden
Een sponghe up een riet ghebonden
Met ysopen vul van aysine
Ende gaf Hem van sulken wine.
Ende alsijs smaecte metten monde,
Seidi ter selver stonde:
‘Nu eist al vervult al.’
Dar na, over een wile smal,
Riep Hi: ‘Vader, in die hand Dijn
So bevelic dien gheest Mijn.’
Do seech Hem thoft nederward
Ende Hi gaf den gheest metter vard.

[Prozavertaling]
niet, omdat het goddelijke en het menselijke in Zijn persoon zich ooit van elkaar
scheidden, maar vanwege het lijden en het verdriet waarin Zijn Vader Hem liet
verkeren.
De een of andere Romein was in de buurt, toen Jezus zo luid ‘Hely’ [Hebreeuws
voor ‘mijn God’] riep, en omdat hij geen Hebreeuws verstond, zei hij: ‘Hij roept om
Elia.’ ‘We zullen eens zien of Elia Hem komt verlossen,’ zeiden de omstanders.
Na een tijdje zei Jezus Christus: ‘Ik heb dorst.’ Nu stond daar een vat, gevuld met
azijn vermengd met gal. Een soldaat pakte een spons op een rietstengel gestoken,
doordrenkt met hysop en azijn en gaf Hem dat te drinken. En toen Jezus het proefde,
zei Hij: ‘Nu is alles volbracht’ en even later: ‘Vader, in Uw handen beveel ik Mijn
geest.’ Toen viel Zijn hoofd op Zijn borst en gaf Hij de geest.
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Mettien scuerde die cortine
In dien tempel, die diere, die fine,
Die hinc vor Sancta Sanctorum
Van boven al neder, niet alf no som.
Josephus scrivet dese dinc,
Dat die cortine die buten hinc
Vor die monster duere mede
Oec ontwee scuerde dar ter stede.
Oec leesmen dat die over duere
Die grod ende scone was ter cuere,
Van eenen sticke sonder mee
In die middel brac ontwee.
Men horde oec roepen in de lucht,
Des die meneghe hadde vrucht:
‘Weten rumen dese stede!’
Het ward oec ardbeve mede,
Rootchen scuerden ende stene,
Grave ondaden menech eene,
Eleghe liede verresen mede.
Te Jherusalem in de stede
Quamen si in ghenen daghen,
Darse vele liede saghen.
Weder si met onsen Here
Met live, met zielen emmermere
Te hemele voeren, so hier bleven,
Ne vindwi niet clarlike bescreven.
Sulke boeke hebben te waren

[Prozavertaling]
Op dat moment scheurde het kostbare gordijn dat in de tempel voor het Heilige der
Heiligen hing van boven tot onder doormidden. Josephus schrijft verder nog dat ook
het gordijn dat buiten voor de deur van de tempel hing in tweeën scheurde; en er
wordt bovendien verteld dat de mooie, grote, uit één stuk gemaakte balk boven de
deur van de tempel dwars doormidden brak. Men hoorde ook geroep vanuit de lucht,
waarvoor menigeen bang was: ‘Laten wij hier vandaan gaan!’ De aarde beefde en
stenen en rotsen scheurden. Veel graven gingen open en heiligen stonden op uit de
dood. Ze kwamen naar Jeruzalem, waar menigeen hen zag.
Over de vraag of al deze heiligen samen met Jezus met lichaam en ziel naar de
hemel zijn gegaan, of dat ze op aarde zijn gebleven, bestaat geen duidelijkheid. In
sommige boeken staat dat zij met Christus met lichaam en ziel
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Dat si met Gode sijn ghevaren
Met zielen ende met live bede;
Van sulken weten wi gherede,
Die doe verrees, dat hi noch leghet
In Jherusalem, alsmen seghet.
Dit wonder dat mercte do
Een ridder ende een centurio.
Van C riddren haddi die macht.
Onsen Here haddi ghewacht.
Vervard ward hi om tgone
Ende seide: ‘Dit es die Gods Sone.’
Die jueden, om dat si niet ne wouden
Dat die dode hanghen souden
Up den groten saterdach
An die cruce, want mens niet ne plach,
Baden si Pylate up ghenade
Dat hi haer been breken dade
Ende mense of dade dor hare lieve.
Die ridders braken die been der dieve,
Mar doe si quamen te onsen Here
Ende sine dod vonden, min no mere,
Ne daden si an Sine been.
Mar van den ridders een
Stackene in die rechter side
Met eere sperren een gat wide
Ende al te hand liep metter spoet
Dar ud water ende bloet.

[Prozavertaling]
naar de hemel zijn gegaan, andere zeggen juist weer dat zij die toen zijn opgestaan,
nog steeds begraven liggen in Jeruzalem.
Dit grote wonder werd gadegeslagen door een Romeins centurion, die het bevel
voerde over honderd soldaten. Hij had Jezus bewaakt. Deze man werd bang door dit
alles en zei: ‘Dit is werkelijk de Zoon van God.’
Omdat de joden niet wilden dat de lichamen op de zaterdag voor Pasen nog aan
het kruis zouden hangen, wat nooit gebeurde, vroegen ze nederig aan Pilatus of hij
hun benen wilde laten breken en hen op hun verzoek van het kruis wilde laten halen.
De soldaten braken de benen van de beide misdadigers, maar toen ze bij Jezus kwamen
en zagen dat Hij al gestorven was, braken ze Zijn benen niet, maar een van hen stak
Jezus een groot gat in de rechterzij met een speer; onmiddellijk stroomde daar water
en bloed uit.
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Sulke secghen overwaer
Dat die riddre was blent wel naer,
Dar ghent bloet te sinen handen quam,
Bi aventuren dat hi nam
Ende deet an sine oghen mettien
Ende hem quam weder al sijn sien.
Alst spade was, een stic der naer,
Quam die goede Joseph daer,
Van Arimathia, dar ic of las,
Die ons Heren jongher was
Hemelike, an Pylatus
Ende bat hem den lechame Jhesus
Of te doene. Met hem quam
Nichodemus, als ict vernam,
Ende brochte myrre ende aloes,
Die utermaten bitter es.
Die bitterheit, alsmen ons scrivet,
Leesmen dat die worme verdrivet
Van der doder liede lechamen.
Jhesum namen si te samen
Ende wondene in een cleet
Dat Joseph hadde ghecocht ghereet.
Met cleden sine mede bonden,
Als die jueden daden tien stonden.
Niet verre der af so was een graf
In eenen steen ghehouwen der af,
Al dar noit man inne lach.

[Prozavertaling]
Sommigen weten te vertellen dat die soldaat nagenoeg blind was en dat hij met het
bloed dat op zijn handen was gekomen, bij toeval zijn ogen heeft bevochtigd en dat
hij zijn gezichtsvermogen weer terugkreeg.
Later op de dag, een tijd daarna, kwam de goede Jozef van Arimathea, over wie
ik gelezen heb, die in het geheim een discipel van Jezus was, naar Pilatus om te
vragen of hij het lichaam van Jezus van het kruis af mocht halen. In zijn gezelschap
was Nikodemus, naar ik gehoord heb, die mirre en bittere aloë had meegebracht. Die
bitterheid houdt de wormen weg bij het lichaam van doden, naar men zegt. Zij namen
het lichaam van Jezus mee en wikkelden het in een doek die Jozef net had gekocht.
Ook deden zij er windsels omheen, zoals dat in die tijd bij de joden gebruikelijk was.
Niet ver daarvandaan was een graf in de rotsen gehouwen, waarin nog
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Al dar leidsine up ghenen dach.
Dar was Marie Magdalene
Ende dar toe met hare noch eene
Die mercten war men leide.
Met harde groter serechede
Ghinghen si tote huus dane reden
Diere specie onder hem beden
Dien dach dore, want na die wet
Die van Gode was gheset,
Moesten si vieren dien saterdach
Die dar alre naest ghelach.

Rijmbijbel, 3e fragment, vs. 28456-29115
[Origineel]
Ten vijften daghe quam der na
Josephus van Tyberia
Te Jotapata, dar men vro
Sijns was, want het stont also.
So dat ghent Vaspasiaen
Heft vernomen ende verstaen
Bi eenen juede, diet hem seide,
Over berch ende over heide
Sendi darward Placidus,
Dat hi beligghe Josephus.
In der ghelike, in der ghebare,
Was hi vro, als oft ware

[Prozavertaling]
niemand was begraven. Daar legden zij het lichaam van Jezus in. Maria Magdalena
en nog een andere vrouw hadden gezien waar Hij was neergelegd. Diep bedroefd
gingen zij naar huis om samen kostbare specerijen klaar te maken om het lichaam
te kunnen zalven op de dag na de zaterdag, want naar de door God ingestelde wet
moesten zij eerst de komende sabbat vieren.
Op de vijfde dag kwam Josephus vanuit Tiberias in Jotapata, waar men blij was met
zijn komst, want het was er slecht gesteld. Toen Vespasianus dit te horen kreeg van
een joodse informant, stuurde hij Placidus erop uit om Josephus en de stad te
belegeren. Vespasianus was blij en beschouwde het
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Van Gods alven hier toe comen,
Dat hi den stouten enten vromen,
Den vroetsten van den vianden,
Hebben soude in sine handen,
Ghelijc als of an hem allene
Der jueden macht stonde al ghemene.
Placidus die quam ghevaren
Met M ridders tere scaren
Ende belach al ommetrent
Jotapata up sulc covent
Dat hem Josephus niet ne ontwike.
Ten naesten daghe quam aestelike
Met al den herre Vaspasiaen
Ende dede sinen tenten slaen
An die nordside van der stede
VII stadien, ende oec mede
Up eenen ul, al daer ne mochten
Sien de viande dies rochten,
Alsi oec hadden, weet vor waer,
Om te mersene haren vaer,
So groten, dat uter pord
Niemen ne purde, weder no vord.
Die Romeine behilden te waren
Die pord omme met III scaren.
Mar dese wanope sonder waen,
Dat si niet ne mochten ontstaen,

[Prozavertaling]
als een teken van Gods voorzienigheid dat hij de dapperste, sterkste en slimste van
zijn vijanden in handen zou krijgen, alsof de kracht van de joden alleen van Josephus
afhankelijk was. Placidus kwam met een leger van duizend soldaten en omsingelde
Jotapata, opdat Josephus hem niet zou kunnen ontsnappen.
De volgende dag, in alle haast, volgde Vespasianus met het gehele leger en sloeg
ongeveer 1250 meter ten noorden van de stad zijn kamp op, op een heuvel, waar de
vijanden hem zouden kunnen zien, zodat ze nog banger zouden worden; en ze werden
inderdaad zo bang dat niemand zich buiten de stad waagde.
De Romeinse soldaten omringden de stad met drie legerscharen. Maar juist de
wanhoop om het feit dat ze niet konden ontkomen, maakte de joden
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Makede de jueden stout,
Want niet ne maect den man so bout
In orloghen als de nod.
De Romeine daden eenen stod
Up den mur, mar die van binnen
Lieten hem so saen niet winnen,
Mar si drevense bet of saen.
Dar na quam Vaspasiaen
Met slingherers ende met scutters mede.
Dar jeghen dat vast was de stede,
Begonsti den mur bestaen.
Josephus ward vervard saen
Ende met hem al de jueden mede,
Te verliesene de stede.
De porten hebsi up ghedaen
Ende de Romeine so bestaen
Dat si met groter manlicheden
Wonder daden buter steden.
Ende oec worder vele der harre belopen,
Want ghelijc dat van wanopen
De jueden worden sterc ende stout,
Gheliker wijs so worden bout
Die Romeine van scamelheden.
Dus streedmen sere buter steden.
Mar die Romeine streden
Bede met crachte ende met wijsheden,

[Prozavertaling]
dapper, want in tijd van oorlog maakt niets de mens zo onverschrokken als de nood.
De Romeinen deden een aanval op de stadsmuur, maar de mensen in de stad gaven
zich niet zo gauw gewonnen en sloegen de aanval al snel af. Daarna kwam
Vespasianus met slingeraars en boogschutters. Op de plaats waar de stad het sterkst
was, begon hij een aanval op de muur. Josephus, en met hem alle joden, waren bang
Jotapata te zullen verliezen. Ze openden de poorten en vielen de Romeinen zo
onverschrokken aan dat ze wonderen verrichtten buiten de stadsmuren. Toch werden
er ook onder hen veel verslagen, want net zoals de joden sterk en dapper werden uit
wanhoop, zo werden de Romeinen heldhaftig uit schaamte.
Zo vocht men hevig buiten de stadsmuren en de Romeinen vochten zowel
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Ende die jueden met grammen moede,
Ghelijc dat vechten die verwoede,
So dat men dien dach duere vacht
Al. Den strijt versciet die nacht.
Der Romeine waerre vele ghewont,
XIII blever dar dod ter stont
Ende van den jueden X ende sevene,
Gherooft van haren levene.
Ten derden daghe dar na quamen
Echt de Romeine te samen
Ende de jueden quamen ter werre
Anderwarven jeghen therre.
Men street V daghe an de mure,
Mar die scaemte maecte sture
Die Romeine up die van binnen.
Doch ne wasser an gheen winnen,
Want die jueden ontsaghen niet
Al de cracht ende al tferdriet
Dat de Romeine gheleesten mochten.
Ende de Romeine, die sere vochten,
Ne wilden om dod no om leven
Dat assaut oec niet begheven,
Al was die stad vast ende goet.
Want Jotapata dat stoet
Wel naer up eene rootsche al.
Dar onder was so diepe een dal

[Prozavertaling]
met kracht als met verstand, maar de joden met woede, zoals iemand vecht die razend
is, zodat de strijd de gehele dag door duurde. De nacht maakte een einde aan de strijd.
Onder de Romeinen waren er veel gewond en dertien omgekomen, terwijl bij de
joden zeventien mensen van het leven beroofd waren.
Op de derde dag daarna verzamelden de Romeinen zich weer en de joden maakten
zich opnieuw op voor de verdediging. Men vocht vijf dagen lang bij de muur, maar
schaamte maakte de Romeinen nog eens te meer gebeten op de mensen in de stad.
Er was echter geen overwinnen aan, want de joden waren niet bang voor alle aanvallen
en ellende die de Romeinen hun konden toebrengen. En de Romeinen, die hevig
streden, peinsden er geen moment over om de aanval op te geven, ook al was de stad
moeilijk in te nemen.
Jotapata lag namelijk bijna geheel op een rots. Daaronder bevond zich
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Dat niemen nederward dat gras
Ghesien mochte watter onder was.
Allene an de side nord
Mochtmen ghenaken der pord,
Aldar de berch enden began.
Dar Josephus, die vroede man,
Hadde ghedaen maken sulke mure
- Ne hadde ghedaen die aventure Diemen winnen niet ne mochte,
Al ward dat menre here toe brochte.
Vaspasiaen die sach die stede
So vast, bi naturen mede,
Ende de jueden, stout ende starc.
De sine riep hi in een parc
Ende hiet dat si droeghen dracht
Ende vulden de gracht.
Ende dar toe haeldmen hout ende stene
Ende al tfolc dat droech ghemene,
Verdecht met targen ende met scilden.
Mar die de stad van binnen hilden
Scoten ende worpen stene
Ende worpen vier ghemene,
Dar si de targen ende de dracht
Verbernden die lach in die gracht.
Nochtan ward an haren danc
De gracht vervult omme lanc

[Prozavertaling]
zo'n diep ravijn dat niemand het gras beneden op de grond kon zien. Alleen vanaf
de noordzijde, waar de berg lager was, kon je de stad benaderen. En op die plaats
had de wijze Josephus een muur laten bouwen - die stond daar dus niet bij toeval -,
die onneembaar was, ook al zou je er met een heel leger op afgaan.
Vespasianus zag de stad, zo versterkt ook door haar natuurlijke ligging, en hij zag
de onverschrokken, sterke joden. Hij riep zijn mannen in het legerkamp bijeen en
beval hun materiaal aan te dragen en de gracht om de stad te dempen. Hiertoe droeg
men hout en stenen aan; iedereen werkte mee, waarbij ze zich beschermden met
schilden. Maar de mensen in de stad schoten pijlen en gooiden stenen en brandende
fakkels, waarmee ze de schilden en ook het hout waarmee de gracht gedempt werd,
in brand staken.
Maar ondanks alle inspanningen van de joden werd de gracht volledig
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Ende eenen dijc so hoghe ghedraghen;
Dar up eenen hoghen mur, dar in laghen
Scutters, die die van der stede
Quetsten ende wonden mede.
Josephus, die sere was vroet,
Die pensde in sinen moet
Hoe hi dit verwerren mochte,
So dat hi grote bome brochte
Ende stacse ten castelen ud.
Dar an hinc hi meneghe ud
Nat ende cleedde al omme den mur,
So dat hi niet achte al ghestur.
Dar onder dedi maechen liede,
Waest lief, waest leet den Romscen diede,
Ende maecte hogher C voete
Eenen mur met groter ommoete
Boven den ouden die dar stoet,
Dar up vele turre goet.
Dit dochte wesen dien van Rome
Ghelijc eenen vremden drome,
Die teerst waenden ebben ghehat
In haer hand liede ende stad.
Mar dese forche ende dese werre
Brochte an meerre wille ende gherre
Vaspasiane de pord te winne;
Want de jueden met stouten sinne

[Prozavertaling]
gedempt en er werd een hoge wal opgetrokken met daarop een hoge borstwering,
waarachter zich boogschutters bevonden die de mensen in de stad verwondden.
Josephus, die heel wijs was, overlegde bij zichzelf hoe hij dit kon verijdelen en
liet grote balken aanvoeren, die hij vanaf de stadsmuren naar buiten liet steken.
Daaraan bevestigde hij natte dierenhuiden en bekleedde zo de gehele muur, zodat
die niets te vrezen had van de hevige aanvallen. Onder die bescherming zette hij
metselaars aan het werk, tot grote ergernis van de Romeinen en maakte hij een muur
van meer dan honderd voet hoog boven op de oude muur die daar stond, en daarop
vele hoge gevechtstorens.
Dit leek de Romeinen, die net nog dachten de stad en de bevolking meester te zijn,
een boze droom. Maar dit krachtsvertoon en deze tegenstand maakten Vespasianus
nog vastbeslotener Jotapata te veroveren; want de joden, dapper geworden door de
bescherming van de nieuwe muur, waag-

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

399

[Origineel]
Dor den troost van haren mure,
Liepen dicke in daventure
Buten den mure ende namen roof
Ende vochten dat de moude stoof
Ende verbernden up die Romeine
Logen ende tenten ghemeine,
Ontier dat Vaspasiaen
Tfolc hiet van den stride staen
Ende wilde met honghere die stede
Winnen, ende met goeden vrede.
Dus hiet hi alle dudganghe belegghen,
Mar die van binnen, horic segghen,
Hadden tfulle te harre behout,
Mar dat hem ghebrac sout,
Ende waters hadsi cleine,
Want dar ne was ghene fonteine.
Mar reinwater hadsi in pitten,
Doch te somere, in der hitten,
Alst doe was doe mense belach,
Rein hilt selden dar, nacht of dach.
Josephus dede bi mesuren
Water gheven den gheburen,
So dat die Romeine vernamen
Ende waenden wel dat si de stad te samen
Hebben saen in haer hand.
Doe dat Josephus bevant,

[Prozavertaling]
den zich nu vaak buiten de stadsmuren en plunderden en vochten dat het stof in de
rondte stoof. Ze staken op grote schaal schuren en tenten van de Romeinen in brand,
totdat Vespasianus bevel gaf de strijd te staken, omdat hij de stad nu wilde proberen
te overwinnen door middel van uithongering, zonder geweld. Daarom gaf hij bevel
alle stadsuitgangen te bezetten; maar in de stad had men, naar ik heb horen zeggen,
meer dan genoeg mondvoorraad om in leven te blijven. Alleen zout ontbrak en ze
hadden weinig water, want er was geen bron in Jotapata. Wel beschikten ze over
regenwater, in putten, maar in het heetst van de zomer - wat het juist was toen de
stad belegerd werd - regende het daar maar heel zelden lang aan een stuk, noch 's
nachts, noch overdag. Josephus liet de bevolking op rantsoen water geven en zodra
de Romeinen dit hoorden, dachten ze de stad spoedig in hun macht te hebben.
Toen Josephus dit hoorde, hing hij druipnatte kleding over de muren,
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Hinc hi natte cleder ud
Ten mure ende stelpste dar tghelud,
In dier ghelike, in dier ghebare
Als offer waters te clatte ware.
Als dit die Romeine saghen,
Begonstem sware behaghen.
Vaspasiaen die ward belopen
Om dese dinc in wanopen,
Dat hi niet ne wonne die stede
Met durste, no met honghere mede
Ende ward te rade dat hise saen
Met wapinen wilde bestaen.
Dit was al dat de jueden begerden,
Want si saghen, haerre verden
Mochtsi niet vlien uten onvrede,
Noch verwerren oec die stede.
Dies hadsi liever in den strijt
Te stervene, in corter tijt,
Dan van den honghere oft van den dorste
Te doghene smertelike borste.
Josephus vant oec andren raet,
Na dien dat hem dus sware staet:
Dor een onbekennet dal
Dart ongheweghe was over al,
Sendi boden die in die stede
Brochten alle bedurste mede.

[Prozavertaling]
net alsof er water in overvloed was, en smoorde hiermee het gerucht in de kiem.
Toen de Romeinse soldaten dit zagen, werd het hun droef te moede.
Vespasianus begon eraan te twijfelen of hij Jotapata door watergebrek of door
uithongering zou kunnen veroveren, en besloot daarom de strijd snel te hervatten.
En dit was nu precies wat de joden wilden, want ze zagen wel in dat ze niet uit de
ellende zouden kunnen ontsnappen, en dat ze evenmin hun stad nog konden
verdedigen. Daarom verkozen zij te sterven in de strijd, in korte tijd, in plaats van
vreselijke honger of dorst te lijden.
Omdat het er zo slecht met hem voorstond, bedacht Josephus nog iets anders: door
een [bij de Romeinen] onbekend en bijna onbegaanbaar dal stuurde hij boodschappers
uit, die allerlei levensmiddelen naar de stad moesten brengen. Hij gaf bevel, dat ze,
als ze langs de Romeinse wachtposten kwa-
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Hi hiet, alsi ten wachters quamen,
Dat si ruwe velle an namen
Ende over ande ende over voete gaen,
So warsi als honde ghedaen.
Van diere lust quam hem grod goet
Ontier dat therre verstoet
Ende beleden hem so tal
Dat was beleghen al.
Doe vernam wel Josephus,
Als hi beleghen was aldus,
Dat men niet langhe van danen vord
Houden mochten dese pord
Ende hadde sijns levens vaer,
Ward so dat hi bleve daer,
So dat hi metten besten raet
Nam tonfliene na dat staet.
Mar de meente wards gheware
Ende quamen up hem teere scare,
Ende baden dat hise niet ne liete,
Want hi ware van haren verdriete
Trooster ende hulpe allene.
Si wilden gherne alle ghemene
Vor hem sterven: hi waer al here
Ende vlo hi oec, en ware gheen eere
Van sinen vrienden nu so staet.
Josephus decte sinen raet

[Prozavertaling]
men, dierenvellen moesten aantrekken en op handen en voeten lopen, zodat ze op
honden zouden lijken. Door deze list kwam er heel veel de stad binnen, tot het
Romeinse leger erachter kwam en het dal nu in zijn geheel ging bewaken.
Toen hij uiteindelijk zó in het nauw gebracht was, zag Josephus in dat ze vanaf
dat moment de stad niet veel langer zouden kunnen houden en hij vreesde voor zijn
eigen leven als hij nog langer in Jotapata zou blijven, zodat hij gezien de situatie het
plan opvatte te ontsnappen met de sterkste van zijn mannen. Maar hier kreeg de
bevolking lucht van en de mensen gingen met z'n allen naar hem toe om hem te
smeken hen niet te verlaten, want hij was de enige hoop op redding in hun ellende.
Ze wilden graag massaal voor hem sterven: hij was immers hun heer, en wanneer
hij nu van zijn vrienden zou vluchten, zou dat niet eervol zijn. Josephus verborg zijn
bedoelingen en zei
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Ende seghet dat hi begert de vlucht
Om de Romeinen te doene vrucht.
Hine mach binnen niet vele doghen
Ende comt hi buten, hi sal poghen
De Romeine te doene wee.
Hi sal achter Galilee
Herre gadren ende met stride
Die stad onsetten in corten tide
Ende dar in vroemt hi hem niet,
Sonder dat dat Romsce diet,
Om dat men dar inne weet
Up de pord strijt al ghereet.
De meentucht ne achte al te male,
Cleen no grod, om dese tale.
Kinder, wijf, grod ende clene,
Quamen weenende ghemene
Tsinen voeten ende bidden ende baden,
Dat hise niet ne liete verladen
Ende hi hem niet ne wilde ontflien.
Hem ne mochte niet messcien
Als langhe als hi met hem ware,
So dat hi al openbare
Seide, hi wilde met hem bliven
Ende hem aldaer laten ontliven.
Ende hem quam in sinen moet

[Prozavertaling]
hun dat hij juist wilde vluchten om de Romeinen te verontrusten. Binnenin de stad
kon hij niet veel uitrichten, maar als hij de stad uit zou kunnen komen, zou hij
proberen de Romeinen schade toe te brengen. Hij zou door heel Galilea troepen
verzamelen en dan weldra met geweld de stad kunnen ontzetten. In de stad was hij
van geen enkel nut, behalve dan dat de Romeinen zouden doorgaan met de belegering,
omdat ze wisten dat hij in de stad was.
Maar het volk sloeg totaal geen acht op zijn woorden. Kinderen, vrouwen, oud en
jong, wierpen zich wenend aan zijn voeten en smeekten hem dat hij hen niet in de
steek zou laten en dat hij niet van hen weg zou vluchten. Zolang hij bij hen zou zijn,
kon hun niets gebeuren, zodat Josephus uiteindelijk zei dat hij bij hen zou blijven
om samen met hen de dood tegemoet te gaan.
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Wanhope, als een die es verwoet
Ende seide: ‘Vriende, nu eist tijt
Dat men aneva den strijt!
Hier nes gheen ontgaen, wie soet becrone.
Bi Gode, hets eerlic ende scone
Dat men gheve tlijf om deere.
Men besta de viande so sere
Ende men doe so grote mord,
Dat ment telle emmermeer vord!’
Dit sprac hi, ende hi heft bestaen
Metten besten den wijch saen.
Uter steden es hi ghestreken
Ende ghinc hare lijtchen breken.
Ja, toten Romscen pawelioenen
Ghinc hi ghelijc den lioenen.
Hare ingiene hieu hi ende brac
Ende verbernedse ende onstac.
Dus vacht hi III daghe ende nachte
Up die Romeine met crachte.
Vaspasiaen mercte ende sach
Dat die Romeine nacht ende dach
Van den jueden namen scade
Ende hiet met wisen rade,
Alsise udwaerd saghen striken
Dat si vor hem souden wiken

[Prozavertaling]
Nu overviel hem een enorme wanhoop, als bij iemand die razend is, en hij zei:
‘Vrienden, nu is de tijd gekomen dat we werkelijk gaan vechten! Er is geen ontkomen
meer aan, al zouden we willen. Bij God, het is nu een goede zaak een eervolle dood
te sterven. Laten we de vijand nu zo ongenadig aanvallen en zo uitmoorden, dat men
er eeuwig over zal spreken!’
Dit alles zei Josephus en hij opende meteen de strijd met zijn dapperste soldaten.
Hij deed een uitval vanuit de stad en doorbrak de Romeinse barricaden. Ja, als een
leeuw rukte hij op tot aan de tenten van de Romeinen. Hij hakte in op hun
belegeringswerktuigen, vernietigde ze en stak ze in brand. En zo vocht hij drie dagen
en nachten uit alle macht tegen de Romeinen.
Vespasianus merkte wel dat de Romeinen dag en nacht te lijden hadden van de
joden en gaf wijselijk bevel dat, wanneer zijn troepen de joden weer een uitval zagen
doen, ze hun aanvallen moesten ontwijken en niet vechten,
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Ende laten haren stod,
Want tfolc was ghierech om de dod:
En doet gheen volc argher nopen
Dan dat es in wanhopen.
Mar dien scutters van Arabie
Ende dien slingherers van Surie
Ende den werpers van ingienen
Dien hiet hi den jueden dienen
Ende dese wederstontse ghereet.
Dit dinc was den jueden leet.
Nochtan liepsi binnen scoten,
Dar si de Romsce roten
Dicke scuerden ende verdreven,
Want si ne gaven niet om tleven.
Binnen desen hadde Vaspasiaen
Eene dracht ten mure ghedreghen saen.
Met eenen ingiene hiere toe quam,
Dat die Romeine heten I ram
Ende es I boom, verhisert voren,
Al yserin hooft ende horen,
Dat hanct, oft an eene galghe hinghe,
Met repen vaste sonderlinghe.
Dat trectmen achter ende steect vord.
En es so vaste mur omme pord,
Omme lanc hi ne scuert der mede.

[Prozavertaling]
want dit volk verlangde naar de dood: geen enkel volk is immers strijdbaarder dan
een wanhopig volk. Maar de Arabische boogschutters, de Syrische slingeraars en de
stenenwerpers moesten het de joden lastig maken en die weerstonden hen voortdurend.
De joden leden hier danig onder, maar toch liepen zij het schootsveld van de
Romeinen weer binnen waar ze voortdurend de troepen doorbraken en uiteen dreven,
omdat ze immers de dood niet meer vreesden.
Ondertussen had Vespasianus snel een stellage naar de muur laten brengen. Hij
zette iets in dat de Romeinen een ram noemen; dat is een balk, aan de voorkant
beslagen met ijzer, dus net alsof hij een ijzeren kop en ijzeren horens heeft, die met
heel stevige banden aan een dwarsbalk hangt. Die balk trekt men eerst naar achteren
en dan duwt men hem weer naar voren: er is geen stadsmuur zo sterk of hij bezwijkt
er vroeg of laat onder. Met deze stormram ging Vespasianus de stadsmuur te lijf.
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Hier mede bestont hi de stede.
Oec settensi jeghen die cantele
So vele scutters telken dele
Dat niemen mochte sien up den mur.
Die ram stac eene steke stur
Ende die van binnen roepen begonnen,
Recht als de port waer ghewonnen.
Mar Josephus vant eenen sin
War bi de ram scade min:
Jeghen sine steken heft hi ghedaen
Sacke vul stroes hanghen saen,
So dat den mure niet ne mesquam.
Dies waren die Romeine gram
Ende namen langhe perchen der jeghen
Ende dar an sickelen ghesleghen,
Dar si de sacke mede of sneden,
So dat si met ghenendecheden
An den mur hurten den ram.
So dat Josephus vernam,
Want die mur versch ende niewe was,
Dat hi niet ne conde ghenesen das,
Men socurerdene sciere,
Hi ende de sine liepen ten viere
Ende worpen van den mure neder
An drie steden vord ende weder

[Prozavertaling]
Ook lieten de Romeinen zoveel schutters de muren onder schot houden dat niemand
van de joden zich er nog op waagde. De stormram deed een eerste hevige aanval en
de mensen binnen de muren begonnen te schreeuwen, alsof de stad al ingenomen
was. Maar Josephus bedacht een middel waardoor de stormram minder schade zou
aanrichten: hij liet zakken, gevuld met stro, langs de muren hangen om de klappen
op te vangen, zodat er niets met de muur zou gebeuren. Hierom waren de Romeinen
woedend en ze pakten lange staken, waaraan ze sikkels hadden vastgemaakt waarmee
ze de zakken lossneden, waarna ze weer ijverig op de muur losbeukten.
Zo gauw Josephus inzag dat hij, tenzij men hem snel te hulp zou komen, de muur
niet voor instorten kon behoeden, omdat die nog maar pas gemetseld en nog nat was,
namen hij en zijn mannen hun toevlucht tot het vuur en gooiden vanaf drie plaatsen
van de muur brandende zwavel en pek naar beneden, waarmee ze in zeer korte tijd
alle grote, kostbare belegeringswerk-
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Ghemaect met sulfre ende met pecke,
Ende verbernden corteleke
Die grote ingiene ende die diere
Dar die Romeine meneghentiere
Cost ende pine hadden ghedaen.
Nu sijn si verdorven saen.
Nu hord, welke manlichede
Dat hier somech juede dede:
Een juede, hiet Eleazarus,
Warp van den mure, wi lesent dus,
Up dat hooft van den ram
Eenen groten steen die hi nam
Dat hi thooft brac. Al te handen
Spranc hi neder ten vianden
Ende brocht ten mure ghedraghen.
Mar die scutters die dat saghen,
Scoten met V scichten duere.
Doch clam hi weder up die muere
Ende viel dod van sinen wonden.
II andre broedre dar stonden,
Phylippus ende Netiras,
Die spronghen neder in den tas
Ende dorbraken de Romsce scaren
Die vor hem weken te waren.
Dar toe Josephus ende de sine
Liepen toe met groter pine

[Prozavertaling]
tuigen verbrandden die door de Romeinen met zoveel moeite geconstrueerd waren.
Zo werd alles vernietigd.
Hoor nu wat voor dappere daden enkele joden hier verrichtten. Een man met de
naam Eleazar gooide een grote steen, die hij had opgetild, vanaf de muur boven op
de kop van de stormram, zodat die afbrak. Vervolgens sprong hij van de muur af,
midden tussen de vijandelijke soldaten en droeg de kop naar de muur. Maar de
boogschutters die dit zagen, doorboorden hem met wel vijf pijlen. Toch klom hij
weer de muur op, waar hij toen, zwaargewond, neerviel en stierf.
Twee broers, Philippus en Netiras, sprongen vanaf de muur midden in het
strijdgewoel en doorbraken de Romeinse troepen, die voor hen op de vlucht gingen.
Hierna deden Josephus en zijn mannen een uitval en staken
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Ende ontstaken ommetrent
Met viere menech instrument
Ende de lichen van den herre,
Die vor die stad stonden ter werre.
Mar die Romeine vercoeverden weder,
So dat si den ram, die dar neder
Ghevelt was, na den middach
Weder rechten van dar hi lach
Ende bestonden ter selver stad
Den mur, al dar si teersten tgat
Hem pijnden te brekene duere.
Al dar scod een van den muere
Vaspaciane, al dar hi stoet,
Een quareel dor sinen voet.
Dat herre ward vervard al gader:
Het dochtem wesen haer vader.
Mar als hem ghebonden was sijn voet,
So vererdem sijn moet.
Elkerlijc bestont de stede
Ende al den Romeinen mede.
Om te wrekene sheren smerte
Hadde elc Romein wille ende herte.
Eelc trooste andren ter aventure
Ende liepen an den mure.
Mar Josephus ende de sine,
Al was dat si grote pine

[Prozavertaling]
overal oorlogswerktuigen in brand, alsook de barricaden van het leger, die ter
verdediging voor de stad lagen. Maar de Romeinen herstelden zich weer, zodat ze
de stormram die even na de middag vernield was, weer overeind konden zetten en
rammeiden de muur op dezelfde plaats waar ze de eerste keer hadden geprobeerd
een bres te slaan.
Op dat moment schoot iemand vanaf de muur Vespasianus een pijl door zijn voet.
Het gehele Romeinse leger werd bang: zij beschouwden Vespasianus allen als hun
vader. Maar toen zijn voet verbonden was, werd Vespasianus woedend. Iedereen
viel met vernieuwde kracht aan. Iedere Romein stond te popelen om de pijn, zijn
bevelhebber aangedaan, te wreken. Zij moedigden elkaar aan en stormden op de
stadsmuur af.
Josephus en zijn troepen hadden weliswaar heel wat te verduren van
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Hadden van steenen die men warp,
Ende van meneghen scichte scarp,
Ne scieden niet van den mure,
Mar si werden den assaut sture:
Vier ende yser ende steene
Worpsi up den ram ghemene.
Dat diede lettel ofte niet,
Want dat verwaten juedsce diet
Bleef up den mur so vele dod,
Die men dar warp ende scod
Ende menne finierde nacht no dach,
Want men nacht de jueden sach
Wandren arde wel ter cuere
Metten viere up de mure.
Men warp met manghe of de cantele
Ende de grote turre gheele.
Dar een bi Josephus stoet
Quam hem een manghe steen int ghemoet
Die thooft van den buke sloech
Ende meer dan I scutmael wel droech.
Dar ward gheworpen een wijf dod
Die doe ghinc met kinde grod,
Dat haer de lechame scuerde ontwee
Ende wel LX voete of mee
Tkint metten stene enen vlooch!
(Hi screeft diet sach ende niet ne looch.)

[Prozavertaling]
stenen en scherpe pijlen, maar ze weken niet van de muur en verdedigden zich heftig
tegen de aanvallen: met fakkels, stukken ijzer en grote stenen bekogelden ze de
stormram. Maar dit alles haalde nauwelijks iets uit, want het vervloekte joodse volk
sneuvelde daar op de muur in groten getale door de stenen en pijlen die op hen
afgeschoten werden.
En ze hielden niet op, overdag noch 's nachts, want ook bij nacht konden de
Romeinen de joden, door de vuren op de muur, heel duidelijk zien. Met grote
katapulten schoten ze de borstweringen en de torens op de muur aan flarden. Een
steen uit zo'n katapult raakte een man die in de buurt van Josephus stond, waardoor
zijn hoofd van zijn lichaam werd gescheiden en een paar honderd meter verderop
neerviel. Een hoogzwangere vrouw werd dodelijk getroffen; haar buik scheurde open
en het ongeboren kind vloog tientallen meters met de steen door de lucht! (Hij die
dit alles opschreef, heeft het met eigen ogen gezien en nog nooit gelogen.)
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Binnen was ghescrei van wiven.
Up den mur moester menech bliven,
So dat die side van den mure
Dar men vacht al duerentuere,
Al waest van den bloede rod,
Ende van den doden die hop so grod
Dat die ghene die buten vochten
Up den canteel clemmen mochten.
Wat so vaer of vrese dede
Ne ghebrac niet snachts der stede.
Dus vachtmen an Jotapata.
Nochtan waest den daghe na
Ende de mur brac vor den ram.
Doe worden de jueden gram
Ende ghinghen te arnaschsce staen
Vor tgat, ende die Romeine saen
Brigghen leiden up die mure.
Dar dogheden si hare aventure.
Tilicke brochte Vaspasiaen
Sijn volc ende waent de stad wel vaen.
Hi ordinerde metter vaerd
Wie bestaen soude den scaerd.
Andre leidi harentare
Datter niemen uter stad nonfare.
Slingherers setti, ende scutters mede,
Ende hiet leederen an die stede

[Prozavertaling]
Vanuit de stad klonk het geschrei van vrouwen. Op de muur verloren veel mensen
het leven, zodat de kant van de muur waar de strijd geleverd werd helemaal rood zag
van het bloed. De stapel doden was zo hoog dat de mensen die buiten de muur vochten
zó op de borstweringen konden klimmen. De meest angstaanjagende en
verschrikkelijke dingen gebeurden er die nacht. Zó hevig werd er om Jotapata
gestreden. Toch bezweek de muur pas tegen de ochtend onder de stormram. Toen
werden de joden woedend en ze gingen geharnast in het gat staan, terwijl de Romeinen
enterbruggen naar de muur sloegen. Zo ondergingen de joden toen hun lot.
Vroeg in de ochtend verzamelde Vespasianus zijn troepen. Hij dacht dat hij Jotapata
nu spoedig zou kunnen innemen en gaf bevel wie er bij de bres in de buurt moest
blijven. Andere troepen verspreidde hij, zodat er niemand uit de stad zou kunnen
ontsnappen. Hij posteerde slingeraars en boogschutters en liet ladders tegen de
stadsmuur zetten op plaatsen waar die nog intact

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

410

[Origineel]
Setten, dar die mur was gheel,
Dar up te clemmene liede een deel,
Om dat die stonden vor den scaerd
Souden lopen darewaerd
Ende men den scaerd dan idel vonde.
Josephus, die vele conde,
Vernam wel des raeds een deel
Ende dar die mur al was gheel
Setti doude teere scaren,
Ende met hem die vermoiet waren.
Hi ende de stercste van der stad
Ghinghen ter werre vor dat gat.
Hi seide hoe si souden striden
Ende hi seide al dar ten tiden:
‘Elc vechte met stouter hand,
Niet als te verwerne tland,
Mar te werkene in der ghebare
Als of al tland verloren ware:
Ebt doude dende vor u oghen,
U wijf, u kinder die ghedoghen
Moeten den Romscen overmoet.
Die plaghe die hier na comen moet
Wreect up hem diese doen sullen!’
Doe mochtmen horen vervullen
Al die stad met groten weene.

[Prozavertaling]
was, waarop vervolgens soldaten moesten klimmen, om te zorgen dat de joden die
voor de bres in de muur stonden daarheen zouden gaan en de Romeinen die dan
onbewaakt zouden aantreffen.
De wijze Josephus doorzag Vespasianus' bedoelingen. Op plaatsen waar de muur
nog overeind stond, posteerde hij de oudere en vermoeide soldaten ter verdediging.
Met de sterkste mannen ging hij vervolgens het gat in de muur verdedigen. Hij
instrueerde hen hoe ze moesten vechten en zei hun: ‘Laat iedereen dapper vechten,
niet om het land te verdedigen, maar met de gedachte dat het gehele land verloren
is. Denk eraan dat de bejaarden zullen omkomen, denk aan jullie vrouwen en kinderen
die de wreedheid van de Romeinen zullen ondergaan. Wreek de rampspoed die hierna
zal volgen op hen die ze zal veroorzaken!’
Toen kon je vanuit de stad een aanhoudend geweeklaag horen. Alle
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Wijf ende kinder ghemene
Saghen dat gheberechte staen
Al omme met vianden bevaen,
Dat harnasch blecken ende de swerde,
Dat niemen ontflo sire verde.
Die slod in husen Josephus,
Om dat si niet de man aldus
Vervaren souden met haren wene.
Doe ghinc hi ten scarde ghemene
Ende die Romeine leiden haer planken.
Dar mochtmen horen briescen, janken
Meneghen horen, meneghe busine
Ende die dach van den sonne scine
Ward verdonkert al gheel,
Dar vlooch so menech quareel.
Josephus' ghesellen dochten
Om sijn leren al dat si mochten.
Dar men de brigghe leide te mure
Peensde elc om sijn aventure
Ende lieper up eer die Romeine,
Ende worden met hem strijds ghemeine.
Niet ne lietsi hem verdriven
Eer si viellen, bi drien, bi viven,
Of haer vianden vallen daden.
Mar de jueden worden verladen,

[Prozavertaling]
vrouwen en kinderen zagen de heuvels rondom bedekt met vijanden, ze zagen de
harnassen en zwaarden schitteren en beseften dat er geen ontkomen meer aan was.
Al deze huilende en jammerende mensen sloot Josephus op in hun huizen, zodat ze
met hun gekerm de mannen geen angst aan zouden jagen. Vervolgens begaf hij zich
naar de ingestorte muur, terwijl de Romeinen doorgingen met het plaatsen van ladders.
Toen weerklonk er een geschal van horens en bazuinen en het daglicht werd
verduisterd, zoveel pijlen vlogen er rond. Josephus' mannen hadden zijn woorden
voortdurend in het hoofd. Op plaatsen waar de Romeinen loopbruggen tegen de muur
maakten, zetten zij alles op het spel, sprongen erbovenop, nog vóór de Romeinen,
en begonnen met hen te vechten. Ze lieten zich niet verdrijven voor ze zelf, met drie
of vijf tegelijk, sneuvelden, of voor ze hun tegenstanders hadden verslagen. Maar de
joden kwamen in het nauw,
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[Origineel]
Want weltijt so eene Romsce scare
Vermoiet was, so quam al dare
Versch volc, die dat ontsetten.
Dit moeste den jueden letten.
Doe quamen die Romeine te samen,
Verdect met targen die si namen,
Ende wonnen de brigghe int ghestur,
So dat si quamen up den mur.
Ende als Josephus dat sach,
Grote vrese hem anlach,
Mar hi vant eenen raet ter nod:
Met heeter olien hi begod,
Al wallende, up haer scilde.
Wilde dat volc, of ne wilde
Dat menech den mur neder vel,
Dien al duer soden was sijn vel.
Als nu spronghen si van den wedoeme,
Als nu crompsi te gader some,
Ende dar ne was gheen weder keren,
Want die perse van den heren
Die achter quamen was so grod.
Hier bi blever vele dod,
Mar den Romeinen ghebrac niet
Werre no cracht in haer verdriet,
Noch oec den jueden wijshede.
Al was dat die olie dede

[Prozavertaling]
want iedere keer wanneer een Romeinse eenheid uitgeput was, kwam er nieuwe
aanvoer om deze af te lossen. En dit misten de joden.
De Romeinen vormden één front, beschermd door schilden, ze namen de
loopbruggen in en beklommen de muur. Toen Josephus dit alles zag, kreeg hij het
vreselijk benauwd, maar er viel hem in deze hachelijke situatie een plan in: hij goot
hete olie, kokend en wel, op de Romeinse schilden. En of de Romeinen nu wilden
of niet, velen vielen van de muur, met ernstige brandwonden. Ze sprongen nu eens
heen en weer van de pijn en krompen dan weer ineen, maar het had geen zin te
proberen om te keren, want de druk van de troepen achter hen was veel te groot.
Zo werden er veel gedood, maar ondanks alle ellende ontbrak het de Romeinen
niet aan gevechtskracht, evenmin als het de joden aan vernuft ontbrak.
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[Origineel]
Den Romeinen aldus wee,
Si liepen toe in lanc so mee.
Mar die jueden weder vonden
Eenen lust in corten stonden:
Fenigrecum dat si namen,
Ghesoden, dar die Romeine quamen
Ende gotent up die planken saen.
Doe ne mochter niemen up ghestaen,
Hi ne viel van den planken neder
Haer entaer, vord ende weder,
So datter vele bleven dod.
Vaspasianus sach dese nod
Ende dedse van den stride keren.
Dar bleven van den juedscen heren
Si VI dod ende ghewont,
Ende meer dan CCC dar ter stont.
Dus was ghevochten, sonder saghe,
In wedemaent de XX daghe.
Vaspasianus trooste dat here
Ten stride na dese werre,
Ende dede de dracht in curten daghen
Bet ogher an de mure draghen,
Ende dar up maken, sonder moete,
Turre hoghe wel L voete;
Ende met ysere jeghen brand
Wel verdect an elken cant,

[Prozavertaling]
Al had de kokende olie de Romeinen veel schade bezorgd, toch bleven ze voortdurend
aanstormen. Maar de joden bedachten prompt een volgende list: ze namen gekookte
venkel en goten die op de loopbruggen op plaatsen waar de Romeinen eroverheen
wilden komen. Toen kon er niemand meer op de planken blijven staan [door de
gladheid], of hij nu voor- of achteruit wilde, zonder er aan alle kanten af te vallen,
en weer sneuvelden vele Romeinen.
Vespasianus zag de penibele situatie aan en riep zijn troepen terug. Uit het joodse
leger werden zes mensen gedood en er waren meer dan driehonderd gewonden. Dit
gevecht vond plaats op 20 juni.
Hierna sprak Vespasianus zijn troepen moed in om opnieuw tot de aanval over te
gaan. Hij liet de belegeringswerktuigen langs de muur in korte tijd nog hoger maken,
met daarop torens van vijftig voet hoog, aan alle kan-
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[Origineel]
Dar in scutters ende slingherers mede
Die sere souden moien de stede.
Dit was eene dinc die sere ghinc na
Al dien van Jotapata.
In desen so quam dar mare
Dat dar bi eene stede ware,
Hiet Affata, die sere ware
Ghehaet al der Romscer scare.
Dar waert sendi Trajane
Om ghene stede te vane
Ende met hem herre ghenoech ter cuere.
Affata hadde II mure,
Nochtan naemsi buten den strijt
Die si verloren in corter tijt,
Ende weken in haer stede;
Mar die Romeine quamen mede
Ende volchden hem so up die hielen
Dat si ter porten in up hem vielen.
Mar dandre porten hadsi vaste
Jeghen maghe ende jeghen gaste.
Die van binnen bleven al dod;
Dat buten was cleen ende grod
XII dusent bi ghetale.
Trajanus die besach dat wale,
Dat die pord was sonder man.
Tituse ombod hi dan,

[Prozavertaling]
ten met ijzer beslagen om ze brandbestendig te maken en op die torens boogschutters
en slingeraars die de stad moesten bekogelen. Dit was heel gevaarlijk voor de inwoners
van Jotapata.
Onderwijl deed het bericht de ronde dat daar in de buurt een stad was, Jaffa
genaamd, die zich de vijandschap van het Romeinse leger op de hals gehaald had.
Om de stad te onderwerpen stuurde Vespasianus er Trajanus met een groot leger op
af. Jaffa had twee stadsmuren, maar de inwoners van de stad bonden buiten de muren
de strijd aan, een strijd die zij al snel verloren, waarop ze hun stad invluchtten. Maar
de Romeinen zaten hen zo dicht op de hielen, dat ze de bevolking bij de eerste muur
al inhaalden. De poort in de tweede muur hielden de mensen vanuit de stad stevig
gesloten, zowel voor hun medebewoners als voor de Romeinse soldaten.
De mensen in de stad zouden uiteindelijk allemaal omkomen en tussen de beide
stadsmuren stierven er twaalfduizend.
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[Origineel]
Dat hi dar met herre quame
Ende hi ghene stede up name.
Dar quam Titus al te hand
Ende wan de pord vechtendre hand.
Dar ne behilt gheen man sijn lijf;
Onder kinder ende wijf
Worder ghevanghen in die stede
XXI hondert ende XXX mede.
Versleghen waerre onder eer ende naer
XV dusent, weet vor waer.
In Galilee ghesciede dese slach
In junius, up den XVsten dach.
Jotapata, die vaste stede,
Die haer met groter manlichede
Onthouden hadde langhen tijt,
Die was altoes in den strijt;
Mar up den XLVIIsten dach
Datter therre voren ghelach,
Ward deve hoghe ende de dracht
Boven mure met groter cracht.
Doe quam een vluchtech van binnen saen
Ghevloen tote Vaspasiaen
Ende dedem verstaen sonder sparen
Datter lettel liede binnen waren
Ende van wakene ende van wonden
Vercranct waren nu ten stonden.

[Prozavertaling]
Trajanus zag dat er niemand meer in de stad was die zich nog zou verdedigen; hij
liet Titus [zoon van Vespasianus] een boodschap sturen om te komen met een leger
om de stad in te nemen. Titus kwam onmiddellijk en veroverde de stad
stormenderhand. Geen mannelijke inwoner bleef in leven en van de kinderen en
vrouwen werden er 2130 gevangen genomen. Zo werden er, bij de strijd tussen de
muren en daarna, in totaal vijftienduizend mensen gedood. Dit bloedbad in Galilea
vond plaats op 15 juni.
Jotapata, de onneembare stad, die al zo lange tijd manhaftig had standgehouden,
was ondertussen nog steeds in de strijd verwikkeld. Maar op de zevenenveertigste
dag van de belegering staken de bouwwerken die de Romeinen in de stadsgracht
hadden opgeworpen ver boven de muur uit. Toen kwam er een overloper uit de stad
bij Vespasianus en die vertelde hem dat er zich nog maar weinig mensen binnen de
stadsmuren bevonden, die bovendien door slaapgebrek en verwondingen inmiddels
ernstig verzwakt waren. Met
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[Origineel]
Mar met luste ende met sinne
Mochtmen comen totem inne,
Want slapens plaghen si an den dach.
Dan mochtmense winnen sonder slach.
Vaspasiaen gheloofdem clene,
Want dar te voren haddi allene
Ghevaen eenen juede van binnen
Dar hi niet an mochte bekinnen,
Met passien, noch met pinen mede,
Hoe dat stonde in die stede,
Mar om sterven begonsti ghilen.
Doch crustine ter selver wilen;
Ende, wanter lettel an ghelaghe,
Pensdi dat hi ten naesten daghe
Proeven wilde oft ware waer
Dat die juede seide daer,
Ende hiltene vaste ghevaen.
Sijn herre ordinerdi saen
Dat men te mure ghinghe dare,
Eer de dagheraet haer verclare.
Titus was die voren ten mure
Eerst ghinc in die aventure
Ende met hem eene scare niet grod.
De wachters sloeghen si eerst dod
Ende ghinghen in die stede.
Doe volchdem volx ghenoech mede.

[Prozavertaling]
een slimme list zouden de Romeinen de stad binnen kunnen komen, want tegen het
aanbreken van de dag sliep iedereen meestal. Dan konden ze de stad zonder slag of
stoot veroveren.
Vespasianus geloofde de man niet op zijn woord, want hij had al eens eerder een
jood uit de stad gevangen laten nemen van wie hij, zelfs onder de vreselijkste
folteringen, niet te weten had kunnen komen hoe het er in de stad voor stond. De
man had slechts de spot gedreven met de dood. Toch had Vespasianus hem laten
kruisigen. Maar omdat er weinig mis kon gaan, bedacht hij dat hij de volgende dag
wel kon proberen of het waar was wat de jood gezegd had en hij liet de man achter
slot en grendel zetten. Zijn leger gaf hij daarop bevel zich voor de stadsmuur te
verzamelen, nog voor de dageraad aanbrak. Titus klom als eerste over de muur en
met hem een kleine groep soldaten. Allereerst doodden zij de wachtposten en trokken
daarna de
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[Origineel]
Den hoochsten tur hebsi ghewonnen
Ende als verclaerde van der sonnen
De dagheraet, ende tfolc began waken,
Die niet ne wiste van desen saken,
Ende elc man sine oghen ondede,
Quam hem een mist an aldar ter stede
Die daventure dar in de pord
Ghesent hadde, weder ende vord
Ontier, ende al therre weder quam
Dat men meneghen tleven nam.
Die Romeine vergaten niet
Welke scade ende welc verdriet
Si dogheden, dar buter steden.
Niemens dat si dar vermeden,
Mar van den oghen nederward
Daet sijt al vallen vor dat swaerd.
Ende de jueden waren so belopen
Dat si tlijf niet ne mochten vercopen,
Noch oec teeregher werre comen.
Dies waerre sulke van hem somen
Die omtrent Josephus waren,
Die liever hadden sonder sparen
Dat si hem selven tleven namen
Dan dat die Romeine quamen
Ende met hem spelen souden.
Dus storver sulke van den bouden.

[Prozavertaling]
stad in. Toen volgden hen nog veel meer troepen. Ze veroverden de hoogste toren
en toen de dageraad aanbrak en de bevolking, die nergens van wist, ontwaakte en de
ogen opende, zagen zij een dichte nevel die het noodlot over de stad gestuurd had,
voordat het gehele Romeinse leger de stad binnenviel en menigeen van het leven
beroofde.
De Romeinen waren nog niet vergeten wat voor ellende en ontberingen ze voor
de stadsmuren geleden hadden. Ze spaarden niemand en, vanaf het hoogste punt naar
beneden werkend, doodden zij iedereen met hun zwaard. De joden waren zo
overrompeld dat ze niet meer vochten voor hun leven en zich ook op geen enkele
manier meer verdedigden. Er waren enkele van Josephus' naaste bevelhebbers die
zich nog liever zelf van het leven beroofden dan dat de Romeinen hen zouden komen
afmaken. Zo maakten veel van deze dappere mannen zelf een einde aan hun leven.
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[Origineel]
Die Romeine mochten sijn vro
Dat si die stad wonnen also,
Ne hadde een verlies ghedaen.
Een prinche was dar, hebbic verstaen,
Hiet Antonis, die vele sochte
Volx, ende quam teere haghedochte
Dar vele volx in was ghevloen.
Doe bat dar een an dien baroen
Dat hi hem die hand soude gheven
Om te behoudene sijn leven;
Ende dar Antonis die hand bod,
Sloechene die juede dod.
Om desen mordeliken slach
Starfer menech up dien dach.
So nouwe men oec duere sochte
Kelners ende haghedochte
Ende men nam hem allen tlijf,
Sonder kinder ende wijf.
Dar ware XII hondert ghevaen.
Versleghen warre sonder waen
CCCC dusent van danen vord
Dat men eerst belach die pord.
Vaspaciaen hiet met ghewelt
Dat men al de stede velt.
Dus was ghewonnen, dats waer,
In Nerons XIII jaer,

[Prozavertaling]
De Romeinen zouden zich erover hebben kunnen verheugen dat ze de stad zo veroverd
hadden, ware het niet dat er zich nog een tegenslag voordeed. Er was in het Romeinse
leger, naar ik begrepen heb, een aanvoerder met de naam Antonis, die veel mensen
najoeg en bij een grot kwam waarin veel joden hun toevlucht hadden gezocht. Toen
vroeg een van hen aan Antonis of hij hem de hand wilde reiken, teneinde zijn leven
te redden en op het moment dat Antonis een hand uitstak om hem te helpen, sloeg
de jood hem dood. Wegens deze moordaanslag stierven er die dag nog velen.
De Romeinen doorzochten alle onderaardse verblijfplaatsen en grotten nauwkeurig
en met uitzondering van vrouwen en kinderen werd iedereen gedood. Er waren
twaalfhonderd gevangenen. Vanaf het moment dat de stad belegerd werd, zijn er
400.000 mensen gedood.
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[Origineel]
In de kalende van hoimaent
Jotapata, dar men of waent
Dat soe de vaste stede was
Van Galile, sijt seker das.

[Prozavertaling]
Vespasianus gaf bevel de gehele stad te verwoesten en zo werd, in het dertiende jaar
van de regering van keizer Nero, op de eerste dag van juli, Jotapata veroverd, de stad
waarvan men altijd had gedacht dat zij de meest onneembare stad van Galilea was,
wees daar zeker van.
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‘Dese werelt trect ten ende.’ Maerlants proloog in het oudst bekende handschrift van Sinte Franciscus
leven (eerste helft veertiende eeuw).
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Sinte Franciscus leven
Een leven gewijd aan armoede
‘Op een dag ging Franciscus met een broeder het moeras bij Venetië in, waar hij
onder de bomen veel vogels aantrof, die luidruchtig zongen en kwetterden. Toen de
heilige man dat zag, sprak hij tot zijn metgezel: “Die vogels, onze zusters, loven
allemaal hun Schepper. Laten we ons te midden van hen begeven en tot lof van onze
Heer onze gebeden uitspreken.” Ze begaven zich tussen de vogels, die allemaal rustig
bleven zitten.’
Dit is een deel van het verhaal zoals Maerlant dat vertelt in het achtste hoofdstuk
van zijn rond 1275 geschreven Sinte Franciscus leven. Het verhaal van de heilige
Franciscus van Assisi, een eenvoudig man, predikend tot vogels die vol eerbied naar
hem luisteren en hun getjilp pas weer hervatten, wanneer hij daarvoor toestemming
geeft, zal menigeen bekend in de oren klinken. Wellicht is het zelfs het enige dat
men zich in herinnering kan brengen omtrent de stichter van de Franciscaner Orde,
wiens feestdag op 4 oktober gevierd wordt.
Franciscus werd in 1181 geboren als Giovanni Bernardone, zoon van een
welgestelde lakenkoopman in het Italiaanse Assisi. Al tijdens zijn jeugd nam de
jongeman, voorbestemd om zijn vader op te volgen in de handel, zich voor een leven
in armoede te gaan leiden, in navolging van Jezus Christus en Zijn discipelen. Om
deze beslissing werd hij in 1206 door zijn vader onterfd. Na eerst enkele jaren in
afzondering te hebben doorgebracht, nam Franciscus het besluit de wereld in te
trekken om door middel van prediken Christus' leer te verkondigen. Hij kreeg al
spoedig vele volgelingen, voor wie hij regels opstelde voor een eenvoudige
levenswijze, die in 1210 in Rome door paus Innocentius III werden goedgekeurd.
Zijn Orde van Franciscanen of minderbroeders groeide snel en al tijdens Franciscus'
leven ontstond er verdeeldheid over de vraag in welke mate aan het oorspronkelijke
armoede-ideaal moest worden vastgehouden. Dit heeft geleid tot afsplitsingen.
Franciscus stierf in 1226 en werd al twee jaar na zijn dood heilig verklaard.
Over jeugd, roeping, groei van de orde en over de goedkeuring van Fran-
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ciscus' leefregel door de paus wordt verteld in de beide hiernavolgende fragmenten.
Maar in het ruim 10.000 verzen tellende dichtwerk staat nog veel meer te lezen. In
de proloog vóór het eerste hoofdstuk (eveneens hierna gepresenteerd) geeft Maerlant
een uitgebreide inhoudsopgave. Het Middelnederlands vertelt van de goede werken
die Franciscus tijdens zijn leven verrichtte, van de genezingen die hij deed, van zijn
wijze van prediken en ook hoe hij ‘stomme dieren dwanc [onderwierp]’. Maar ook
dood, heiligverklaring, overbrengen van relieken en de vele wonderen die na de dood
van een heilige geschieden, waren in de Middeleeuwen vaste, min of meer verplichte,
onderdelen van het genre ‘vita’ of heiligenleven, waartoe Sinte Franciscus leven
behoort.
In een passage die lastig te begrijpen is voor wie niet van de problematiek op de
hoogte is, spreekt de proloog bovendien over de vijf wonden die Franciscus tijdens
zijn leven ontving. We hebben hier te maken met stigmatisatie, het verschijnsel dat
heiligen soms wonden of littekens vertonen op dezelfde plaatsen als Christus'
kruiswonden: de handen, de voeten en de zijde. Van Franciscus van Assisi wordt
aangenomen dat hij een van de eersten is geweest die een dergelijke stigmatisatie
vertoonde. Sindsdien zijn er verscheidene gevallen van geconstateerd en opgetekend,
voor het merendeel bij vrouwen.
Niet alleen over de inhoud van het werk, maar ook over bron en opdrachtgever,
geeft de proloog informatie. Na een sombere inzet over het naderende einde van de
wereld - alle tekenen wijzen erop - en een klacht over de literaire voorkeuren in zijn
tijd, vertelt Maerlant op wiens verzoek hij zijn heiligenleven heeft gedicht: de
Franciscanen van het klooster ‘tUtrecht inde stede’ hebben hem erom gevraagd.
Daarom zal Maerlant het bekende werk van ‘broeder Bom aventure’, de heilige en
kerkleraar Bonaventura (± 1217-1274), zo getrouw mogelijk in Dietse verzen
weergeven.
De proloog eindigt met de passage over de ‘misselike tonghe’ [verscheidene
dialecten], een soort verontschuldiging van de dichter voor het feit dat zijn lezers en
toehoorders in zijn werk misschien woorden zullen aantreffen die hun vreemd in de
oren klinken. Maar om een rijmpaar mooi rond te krijgen is het weleens gemakkelijk
uit de woordenschat van een ander dialect of zelfs een vreemde taal te kunnen putten.
Dat Jacob van Maerlant gesteld was op Sint Franciscus, de patroon van de Utrechtse
minderbroeders, zoals hij in de proloog verklaart, is duidelijk te merken in het gehele
werk. Franciscus' leven in armoede, zijn begaan zijn met het lot van armen en
minderbedeelden en het afzien van aards bezit, genieten de sympathie van de dichter.
Een dergelijke thematiek spreekt op veel plaatsen in het omvangrijke werk van Jacob
van Maerlant, maar toch wel het duidelijkst in Sinte Franciscus leven.
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Sinte Franciscus leven, 1e fragment, vs. 1-530
Maria
Sinte Franciscus leven
[Origineel]
Dese werelt trect ten ende
Als mi dinct, met groter scende,
Na dat ons die apostel seget
Daer dit dus in gescreven leget:
Inden laetsten tiden sullen
Die lieden also verdullen,
Datsi zullen hem zelven minnen
Ende el niet souken danne winnen,
Ende hem vander waerheit keren
Ende boerden ende favelen leren.
Nu merct alle ende verstaet
Of dus in de werelt niet gaet:
Twee dinghen minnen wi alre meest,
Entat leert ons die quade geest,
Dats ons vleesch ende ons goet,
Wel gecleet ende wel ghescoet,
Wel eten, drinken, zochte slapen,
Dit minnen leke metten papen.
Dus minnen wi ons selven dan.
Wie es hi nu, wijf of man,

[Prozavertaling]
Deze wereld loopt, naar het mij voorkomt, in opperste ellende op zijn eind, zoals de
apostel ons vertelt, in wiens werk dit als volgt beschreven staat: op het einde der
tijden zullen de mensen zó verdwazen, dat ze alleen nog maar van zichzelf zullen
houden en op niets anders uit zullen zijn dan op winstbejag, dat ze zich van de
waarheid zullen afwenden en verzinsels en fabeltjes zullen lezen.
Let allemaal maar eens op of het er zo niet aan toegaat in de wereld: van twee
dingen houden wij het allermeest - dat heeft de duivel ons geleerd - en dat zijn ons
lichaam en onze bezittingen; goedgekleed gaan en goed geschoeid, lekker eten en
drinken, en rustig slapen, daarvan houden zowel leken als geestelijken. En op zo'n
manier houden wij alleen maar van onszelf.
Het maakt niet uit of het nu vrouwen of mannen betreft, maar wie zet
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[Origineel]
Hine aventuert nu metter spoet
Sine edele ziele om taerdsche goet.
Ja, ghierichede wast so zere
Dat winnen gaet vor alle ere;
Want arem man heet emmer sod.
Des ontfaermedi, here God,
Dat wi om desen vulen zac
Ende om dit corte ghemac
Onser edeler ziele vergheten,
Daer Dine zide omme was gespleten.
Cume es hi van mi bekent,
Die nu leeft ende waerheit mint,
Maer Tristram ende Lanceloot,
Perchevael ende Galehoot,
Ghevensde namen ende ongeboren,
Hier of willen de lieden horen;
Truffe van minnen ende van stride
Leestmen dor de werelt wide.
Die ewangelie es ons te zwaer,
Om dat soe recht seit ende waer.
Merct een tekin harde clare:
Wie so gherne horen tware,
Hen mach lichte niet gescien,
Men salre noch duegt an zien.
Des radic minen vrienden dan

[Prozavertaling]
er nu niet lichtzinnig zijn edele ziel op het spel, omwille van het aardse goed? Ja, de
hebzucht is zo toegenomen dat winstbejag boven iedere vorm van aanzien gaat; want
wie arm is, wordt voortdurend voor dwaas versleten. Heb erbarmen, lieve Heer,
omdat wij omwille van dit vergankelijke lichaam en omwille van het genot tijdens
dit korte leven ons zielenheil uit het oog verliezen, omwille waarvan Uw zijde werd
doorboord.
Ik ken heden ten dage bijna niemand meer die geïnteresseerd is in de waarheid;
maar over Tristan en Lancelot, over Percheval en Galehoot, verzonnen namen van
figuren die nooit bestaan hebben, hierover willen de mensen horen; overal leest men
verzinsels over liefde en strijd; het evangelie is te moeilijk voor ons, omdat dat spreekt
van het goede en het ware. Hierin kun je het duidelijke bewijs vinden: zij die zo
graag de waarheid horen, zullen daar zeker veel goeds in aantreffen. Daarom raad
ik nu mijn vrienden aan dat zij zich tot de waarheid zullen keren en de verzonnen
verhaaltjes
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[Origineel]
Dat si de waerheit vangen an
Ende laten de boerden varen,
Want de tijt es nu te waren,
Daer die apostel of vorsprac.
Tfolc mint favele ende gemac
Ende om gelt eist datmen waect.
Dus es domesdach genaect!
Maria minen zin verlichte
Nu ic van Fransoyse dichte.
God, Die niet ne wille verliesen,
Die ons sach ende siet dus riesen,
Die sendde ons tesen letsten tiden
Sinen vrient met roden ziden,
Die sine wonden brochte voort
Om dat Hi tvolc, dat leigt versmoort
In svleeschs weilde, in ertscen goede,
In favelen, in overmoede,
Uten sonden wecken soude;
Ende ooc mede, dat Hi woude
Datmens geloofde openbare
Dat hi vray messagier ware,
Gaf Hi hem zinen seghel te dragene,
Sine boodscap mede te jagene.

[Prozavertaling]
laten varen, want de tijd die de apostel heeft voorspeld, is nu werkelijk aangebroken:
de mensen hechten aan kletspraatjes en eigen voordeel en men spant zich in om geld
te vergaren. De dag des oordeels is nabij!
Moge Maria mijn geest verlichten, nu ik over Franciscus ga vertellen.
God, Die niemand verloren wil laten gaan en Die ziet hoe wij op de verkeerde weg
zijn, heeft ons in deze laatste dagen Zijn vriend met de bloedende wond in zijn zijde
[Franciscus] gezonden en Hij heeft diens wonden veroorzaakt, omdat Hij Zijn volk,
dat ligt ondergedompeld in lichamelijk genot en aards bezit, in sprookjes en in
hoogmoed, zou kunnen verlossen uit een leven van zonde. En omdat Hij ook wilde
dat men werkelijk zou geloven dat Franciscus Zijn ware boodschapper was, gaf Hij,
om de missie voor Hem te vervullen, Franciscus Zijn zegel te dragen, bestaande uit
Zijn vijf bloe-
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Dat waren zine V wonden root.
Noit was here noch so groot
Daer Hi dat tekin bi ute zende,
Sonder nu ter werelt hende
Dat Hi Fransoyse den zegel gaf.
Jacop van Merlant wille hier af
Dichten dor der ghere bede
Dies hem tUtrecht inde stede
Harde vriendelike baden.
Des wilhi hem daer mede gestaden,
Want hi de bidders enten patroon
Minnet, ende beghert den loon.
Nu, broeder Alaerd, lieve gevadre,
Desen rijm, die ic hier vergadre
Dor uwe ordine, bidt onsen Here
Dat Hise ter baten kere
Den dichter enten lesers mede,
Dat Hi hem geve herten vrede.
Also als broeder Bom aventure
Int Latijn heeft gedicht ter cure,
So ic best mach ende naest,
Salic hem volgen metter haest,

[Prozavertaling]
dende wonden. Nog nooit was er een mens zo aanzienlijk, dat God hem met dat teken
heeft uitgezonden, maar nu, tegen het einde van de wereld, heeft God Franciscus dat
zegel gegeven.
Jacob van Maerlant wil hierover vertellen, op verzoek van degenen die hem in de
stad Utrecht heel vriendelijk daarom hebben verzocht. Hij wil hun hiermee een plezier
doen, omdat hij gesteld is op degenen die het verzoek deden én op hun patroon, en
omdat hij verlangt naar de beloning voor zijn werk. Wel, broeder Alaerd, lieve vriend,
bid tot onze Heer voor dit dichtwerk dat ik hier samenstel voor uw orde, dat Hij een
goede richting aan mijn verzen zal geven, voor de dichter en ook voor de lezers, en
dat Hij hun vrede in het hart zal schenken.
Zoals broeder Bonaventura in het Latijn heel mooi geschreven heeft en Franciscus'
levensbeschrijving en de wonderen die hij verricht heeft, in zestien hoofdstukken
het licht heeft doen zien, zo zal ik hem zo goed en zo letterlijk mogelijk als ik kan
nu zonder verder uitstel navolgen.
Het begin van de levensbeschrijving handelt over Franciscus' leven in de wereld.
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Die sine miracle ende sijn leven
In XVI sticken hevet uut gegeven.
Dat beghin van sire viten
Es sijn bekeren in werelt abite.
Tandere, hoe hi bet genaecte
Gode, ende III kerken maecte.
Torde, hoe hi de ordine zette
Entie regle geprouft bi wette.
Tvierde, hoe die ordine wies
Ende hoe hem de paefs macht gaf dies.
Tvijfte, hoe hi hem zette ten zuren
Ende hoene solaesten de creaturen.
Tseste sine grote vele omoede
Ende God wel jonde dor sine goede.
Tsevende der aremoeden minne
Entie vervulte daer inne.
Tachtende zine goedertierhede,
Daer hi de stomme diere dwanc mede.
Tnegende zine caritate clare
Ende hoe hi wilde sijn maertelare.
Tiende, hoe hi den nerenst dede
Crachtelike ende sere ter bede.

[Prozavertaling]
Het tweede hoofdstuk hoe hij nader tot God kwam, en drie kerken stichtte.
Het derde hoe hij de orde stichtte en de regels werden goedgekeurd door de
kerkelijke overheid.
Het vierde hoe de orde groeide en hoe de paus hem er zijn goedkeuring aan gaf.
Het vijfde hoe hij zich zette tot een streng leven en hoe de schepselen hem
vertroostten.
Het zesde vertelt over zijn enorme nederigheid, die God in Zijn goedertierenheid
zeer begunstigde.
Het zevende over zijn voorliefde voor de armoede en de verzadiging daarin.
Het achtste over zijn goedertierenheid, waarmee hij stomme dieren onderwierp.
Het negende over zijn oprechte liefde en hoe hij martelaar wilde zijn.
Het tiende hoe hij zich vol ijver en overgave toelegde op het gebed.
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Tellevenste verstannesse der scrifturen
Ende hoe hi propheteerde ter curen.
Twalefste, hoe nerenst sijn predeken was
Ende hoe hi den menigen genas.
Tortiende vanden wonden vive,
Die hi droech in zinen live.
Tfiertende sine verduldechede
Ende sinen edelen ende mede.
Tvichtende, hoe men auctoriseerde
Ende hoe menne translateerde.
Tachterste some miracle groot
Die gesciede na sine doot.
Ende om datic Vlaminc bem
Met goeder herte biddic hem,
Die dit Dietsche sullen lesen,
Dat si mijns genadich wesen.
Ende lesen sire in somich woort
Dat in haer land es ongehoort:
Men moet om de rime souken
Misselike tonghe in bouken:
Duuts, Dietsch, Brabants, Vlaemsch, Zeeus,
Walsch, Latijn, Griex ende Hebreeus.
Om vray thoudene rijm ende zin
Help mi Fransois; dits tbeghin.

[Prozavertaling]
Het elfde over zijn begrip van de bijbel en over hoe juist hij voorspellingen deed.
Het twaalfde hoe vurig zijn prediken was en hoe hij menigeen genas.
Het dertiende over de vijf wonden die hij gedurende zijn leven droeg.
Het veertiende over zijn lijdzaamheid en ook over zijn edele levenseinde.
Het vijftiende hoe men hem heilig verklaarde en hoe men zijn relieken overbracht.
Het laatste over enkele grote mirakelen die na zijn dood geschiedden.
En omdat ik Vlaming ben, vraag ik hun die dit Diets zullen lezen, uit de grond van
mijn hart dat ze mij niet te hard zullen vallen. En wanneer zij soms een enkel woord
in mijn werk lezen dat in hun landstreek niet bekend is: men moet omwille van het
rijm in boeken naar allerlei talen zoeken: Duits, Nederlands, Brabants, Vlaams,
Zeeuws, Frans, Latijn, Grieks en Hebreeuws. Om daarbij de inhoud van het werk
naar waarheid weer te geven, moge Franciscus mij bijstaan. Hier volgt het begin.
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I
Dits tbegin van sire viten
Ende sijn bekeren van werelt abiten.
Een man was tAssise inde port,
Die men Fransoise nomen hoort,
Wies gedincnesse es gebenedyet.
Want onse Here, Diet al vryet,
Die voorsachne so goedertierlike
In benedixien soete ende rike,
Dat Hine lieflike verloste
Ute des arems levens wantroste,
Ende vervuldene mildelike
Metter ghifte van hemelrike.
Want al was hi in lichteden
Metten jongelingen vander steden
In sire jueghet up gevoet,
Ende, na dien datti lettren verstoet,
Toter coopmanscepe geset
Om gewin na daertsce wet,
God Die addene so behoet
Dat hi niewer sinen voet
Ne sette metten jongelinghen

[Prozavertaling]
I
Dit is het begin van zijn levensbeschrijving; het vertelt over hoe hij in de wereld
leefde.
Er woonde in de stad Assisi een man met de naam Franciscus, wiens nagedachtenis
gezegend is. Want onze Heer, Die het al beschermt, begenadigde hem zodanig met
zoete, rijke zegeningen dat Hij hem liefdevol verloste uit het treurige bestaan van de
op de wereld gerichte mens en hem overvloedig vervulde met de genade van het
hemelrijk. Want al was Franciscus samen met de andere jongelingen uit zijn stad in
zijn jeugd in lichtzinnigheid opgevoed, en, nadat hij had leren lezen en schrijven,
opgeleid voor de handel om geld te verdienen volgens aardse wetten, toch had God
zijn pad zodanig behoed dat hij nooit meeging met de andere jongelingen die de
lusten van het zwakke vlees najoegen, ook al was hij graag blij en vrolijk.
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Die om svleeschs crancheit ginghen,
Al was hi gherne blide ende vro.
Ende al plachi coopmanscepe also,
Sine hope ne lach niet anden scat,
Als coopman die niet wart zat.
Want die inadren van Fransoise juegt
Waren dor gaen met vulre duegt,
Dat hem vanden hemelscen Vader
In geplant was algader,
Dat hi an daerme, ons Heren lede,
Drouch so grote ontfarmichede.
Die lieberaelheit sonder liegen
Wies met hem up al vander wiegen
Ende adde sine herte so vervult,
Datti niet als een verdult
Doof int verstanden was
Der ewangelien diemen las.
Want hi hem selven telker stat
Achte te gevene wie so bat
Ende meest wildi hem daer toe keren
Dat hi gewoeghe der minne ons Heren.
Hem gevel up enen dach
Dat hi sire coopmanscepe plach,
Datti enen aermen weder zede,
Die hem de minne Gods vorlede;
Nochtan waest jegen zine sede.
Doch bepensde hi hem ter stede

[Prozavertaling]
En ook al dreef hij handel, hij zat niet te vlassen op grote hoeveelheden geld, als een
koopman die daar nooit genoeg van krijgt. Want de inborst van de jonge Franciscus
was vervuld van een grote deugdzaamheid, die hem door de hemelse Vader was
ingegeven, zodat hij de armen en behoeftigen - de ledematen van Jezus Christus een diep mededogen toedroeg. Deze vrijgevigheid bezat hij van kinds af aan en die
had zijn hart zo vervuld dat hij niet, als een dwaas, doof was voor de betekenis van
het evangelie, dat hij hoorde voorlezen. Want hij nam zich steeds weer voor te geven
aan wie daar ook maar om vroeg, en dat deed hij nog het allerliefste aan iemand die
sprak van de Liefde van onze Heer.
Het gebeurde hem op zekere dag, toen hij bezig was met zijn handel, dat hij een
arme, die hem de Liefde Gods voor ogen hield, een aalmoes weigerde; dat was echter
tegen zijn gewoonte. Maar hij bedacht zich onmiddel-
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Ende keerde tsire herte daer
Ende liep den andren naer
Ende heeftene mildelike vorsien.
Gode belovede hi mettien
Dat hijs nemmermee ne dade,
Waer datmen hem dor Gods minne bade,
Waert datti adde wat te geven.
Vort mee helti al zijn leven
Met miltheden scone ende groot
Dit belof al toter doot.
Ende hier bi wies hi met eren
Grootlike in de gracie ons Heren.
Hi plach te segne sonder waen
Sint hi Gode adde an gedaen,
Datti des plach inde tijt
Datti drouch dat leec abijt:
Hoordi openbare gewagen
Ons Heren minne in enigen dagen,
Dat sine herte plach alte male
Te verwandelne om de tale.
So sochte was hi ende so mate,
Ende van seden so ghesate,
Gedogich ende gewandrich mede,
Meer dan macht heeft smenscen zede,
Milde gevende sonder clagen,
Meer dan zijn goet conde gedragen.
Met aldustaenre doget

[Prozavertaling]
lijk, ging bij zijn hart te rade, liep de man na en gaf hem overvloedig. En meteen
beloofde hij God dat hij zoiets nooit weer zou doen en wanneer men hem iets zou
vragen omwille van Gods Liefde, hij zou geven indien hij dat kon. Vanaf dat moment
heeft hij zich zijn gehele leven met grote goedertierenheid aan deze belofte gehouden,
tot aan zijn dood toe. Hierdoor groeide hij tot zijn eer in de genade van onze Heer.
Hij verklaarde steeds dat, vanaf het moment dat hij zich tot God had gekeerd, dat zo
zijn gewoonte was in de tijd dat hij nog in de wereld leefde: iedere keer wanneer hij
openlijk zou horen gewagen van de Liefde des Heren, veranderde er iets in zijn hart
door die woorden. Hij was zo zachtmoedig en bescheiden, zo eenvoudig in zijn
manier van doen, verdraagzaam en ook inschikkelijk, meer dan het de menselijke
natuur [uit zichzelf] mogelijk is, en hij gaf overvloedig, zonder klagen, nog meer
dan zijn vermogen toeliet.
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So begonde in sire joget
Die jonclinc, daer ment an sach,
Te bloeyene nacht ende dach.
Dit dochte I voor tekin wesen,
Dat noch namaels soude na desen
Die benedixie vanden trone
Up hem comen harde scone.
Een man was doe tote Assisen,
Simpel zere in alre wisen.
Van hem bewanen wi ons mede,
Dat hem God te wetene dede:
Als hi uptie strate vernam
Dat Fransois hem jegen quam,
Heefti den mantel of gedaen
Ende spreeddene tsinen voeten zaen
Ende seide, Fransois ware mede
Wel waert alre waerdichede,
Als I die noch herde zaen
Grote dinc soude ane vaen,
Daerne souden omme eren
Alle die hem an Gode keren.
Fransois selve die niet verstaet
Te hem waert ons Heren raet,
Want sijn vader dedene waken
Ende pinen te uterliken saken,
Entie crancheit der menscelijchede

[Prozavertaling]
Door een dergelijke deugdzaamheid kwam deze jongeman in zijn jeugd tot grote
bloei, zoals men kon zien. Dit leek er een voorteken van te zijn dat hem in zijn verdere
leven de hemelse zegening te beurt zou vallen.
Er woonde toen in Assisi een man, zeer eenvoudig in alle opzichten. Van hem
vermoeden wij dat God hem op de hoogte had gebracht van Franciscus' bestemming:
toen hij Franciscus op straat eens zag aankomen, trok deze man zijn mantel uit,
spreidde die snel uit voor zijn voeten en zei dat Franciscus alle achting waard was,
omdat hij iemand was die weldra iets groots zou aanvangen, waarom eenieder die
in God geloofde hem eer zou bewijzen.
Maar Franciscus zelf begreep nog niet wat voor bedoelingen God met hem had,
want zijn vader liet hem zich inspannen en ploeteren voor schone schijn, en de
zwakheid van de menselijke natuur trok hem ook tot het lagere.

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

433

[Origineel]
Dwankene te nedren dingen mede.
Dus was oncont den jongelinge
Te merkene demelsce dinge,
Ende ooc ongewone ter sake
Hoe hi de gifte ons Heren smake.
Ende, want vernoy ende ziechede
Verstannesse te meniger stede
Ghevet ten geesteliken horne,
Cam up hem zinen vleesce te torne
Gods hande, diene verkeerden wale,
Want hi vel in langer quale,
Die zinen lechame so versleet
Om de siele te makene gereet
Die soetheit shelichs Geest tontfane,
Entie te gevoechne daer ane.
Daer na als hi des genas
Ende hem sine cracht comen was,
Dedi hem met goeden cleden
Scone pareren ende gereden,
Ende voer daer hem te zine stoet.
Enen rudder datti gemoet,
Edel, arem, qualike gecleet.
Sijns ontfarmede hem gereet.
Hi ontcledem daer ter stede
Ende cledene daer mede.
Daer merct datti in enen dede

[Prozavertaling]
Daarom had de jongeman niet geleerd acht te slaan op hemelse zaken en wist hij ook
niet hoe hij de gaven Gods zou kunnen genieten. Toen, omdat leed en ziekte vaak
begrip geven aan wat men slechts in de geest kan horen, troffen Gods handen hem
om zijn lichaam te pijnigen, waardoor hij totaal veranderde, want hij werd het
slachtoffer van een langdurige ziekte die zijn lichaam uitputte, waardoor zijn ziel
ontvankelijk gemaakt werd om de zoetheid van de Heilige Geest te kunnen ondergaan
en zich daarnaar te schikken.
Daarna, toen hij van deze ziekte hersteld was en zijn krachten weergekeerd waren,
liet hij zich fraai uitdossen in mooie kleren en ging op pad, naar waar hij zijn moest.
Hij ontmoette een edele ridder, arm en slecht gekleed, en kreeg onmiddellijk
medelijden met hem: hij ontkleedde zich terstond en kleedde de man met zijn eigen
kleren. Bedenk nu dat Franciscus toen twee
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Tweerhande dogedachtichede:
Teen es, alsic ebbe gemect,
Des edels scaemte heefti gedect,
Enten aermen metten goede
Verlicht van sire aermoede.
Nachts daer na, als de jongelinc
Up sijn bedde rusten ghinc,
Vertoochdem God, die goedertiere,
I palaes scone ende diere
Met rudders wapenen behangen
Ende met roden crucen bevangen;
Om dat hem die ontfarmichede
Die hi den armen rudder dede
Dor den coninc vanden trone
God vertoghen zoude scone,
Dat Hijt hem vergelden soude
Met dieren lone menichfoude.
Doe hi vraechde wies dat ware,
Wort hem geandwoord openbare
Dat sijn ende sire rudders mede
Ware algader die chierhede.
Tilike na deser zaken,
Als Fransois wart onwaken,
Want dat nochtoe niet sijn moet
Was ooc te bekenne vroet
Ter betekenesse ons Heren,

[Prozavertaling]
soorten liefdedienst tegelijkertijd verrichtte: de eerste was, naar ik begrepen heb, dat
hij de schaamte van de edelman heeft weggenomen, en de tweede dat hij de arme
met zijn bezittingen verlichting heeft gegeven van zijn armoede.
De volgende nacht, toen de jongeling zich op zijn bed te ruste legde, toonde de
goedertieren God hem in zijn droom een prachtig, kostbaar paleis, behangen met
ridderwapens en bedekt met rode kruisen, omdat God hem duidelijk wilde laten zien
dat Hij Franciscus voor de barmhartigheid die hij de arme ridder bewezen had omwille
van de Koning van het Hemelrijk, veelvuldig en rijkelijk zou belonen. Toen Franciscus
vroeg aan wie dat alles toebehoorde, werd hem duidelijk geantwoord dat al die
kostbaarheden van hem en zijn ridders waren.
De volgende morgen, toen Franciscus wakker werd en zijn verstand de voortekenen
van God nog steeds niet kon bevatten, omdat hij dingen die
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Ende hi niet conste bekeren
Dinc die men van buten siet,
Watter bi mach zijn bediet
Int ware datmen niet mach sien,
Bewaendi hem wel in dien,
Dat groot geluc ende ere lach
In den droom dien hi daer sach.
Bedi so heefti voor acht,
Als die gone die clene wacht,
Wat God met hem wille bestaen,
Dat hi wilde in Poelgen gaen
Tote I hovesschen milden grave
Om te bejagene daer ave
Rudders ordine, mocht hem gescien,
Als hi in drome adde gesien.
Doe gevel hem daer na zaen,
Als hi den wech soude bestaen
Ende hi quam ter naester poort,
Heefti nachts Gode gehoort
An hem sprekende vriendelike:
‘Wie machti, Fransois, bet maken rike,
Arem oft rike, here of knecht?’
Fransois andwoorde na trecht,
Want hem dochte ongelijc zere
Arem knecht ende rike here:
‘Die rike here hevets bet macht.’

[Prozavertaling]
men uiterlijk waarneemt, niet kon verstaan als tekenen van waarheden die je niet
kunt zien, had hij er toch wel een vermoeden van dat de droom die hij zojuist gehad
had, grote gelukzaligheid en eer betekende.
Daarom besloot hij, omdat hij nog maar weinig vermoedde wat God met hem
voorhad, naar Apulië [landstreek in Zuidoost-Italië] te gaan naar een hoofse, vrijgevige
graaf om door hem in de ridderstand verheven te worden, als hem dat zou lukken,
zoals hij in zijn droom gezien had.
Maar spoedig daarna, toen hij op weg was gegaan en in de dichtstbij gelegen stad
was aangekomen, hoorde hij 's nachts de stem van God vriendelijk tot hem spreken:
‘Franciscus, wie zou jou beter rijk kunnen maken, een arme of een rijke, een heer of
een knecht?’ Franciscus vond dat een arme knecht en een rijke heer twee zeer
verschillende dingen waren en antwoordde daarom: ‘De rijke heer kan dat beter.’
Daarop antwoordde de almachtige
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Doe andwordem de Gods cracht:
‘Twi laetstu den here om den knecht dan
Ende Gode om enen armen man?’
Fransois antwoorde daertoe:
‘Wat wiltu, Here, datic doe?’
Onse Here sprac: ‘Kere te lande;
Dat visioen, datic di zande,
Heeft an hem geestelike cracht:
Dat sal vervullen de Gods macht,
Na dien dat Hem genoeget,
Niet als smenscen herte voeget.’
Tileke ter dageraet daer naest
Keert hi tAssisen metter haest,
Bede zeker ende blide
Om tvisioen vander nachts tide,
Als of hi van onderhorichede ware
Bede speghel ende exemplare,
Ende ombeet ons Heren wille.
Voort waert meer lude ende stille
Lieti coopmanscepe varen
Ende bat al sonder sparen
Der goedertierheit ons Heren,
Dat Hine daer toe moeste keren,
Dat Hi hem vertogen woude
Wat hi best begripen soude.
Alse bi costumen ende bi der seden
Vander eenpaerliker beden

[Prozavertaling]
God: ‘Waarom stel je dan de heer achter bij de knecht, en God bij een armzalig
mens?’ waarop Franciscus antwoordde: ‘Wat wilt U, Heer, dat ik doe?’ ‘Keer terug
naar huis,’ sprak onze Heer, ‘de droom die Ik je gestuurd heb, heeft een geestelijke
betekenis en de almachtige God zal het waar maken zoals het Hem behaagt en niet
zoals het de mens goeddunkt.’
Bij het krieken van de dag keerde Franciscus haastig naar Assisi terug, rustig en
blij om de droom van die nacht, als een spiegel en voorbeeld van onderdanigheid en
wachtte op de wil van onze Heer. Hij staakte van toen af aan al zijn
koopmansbezigheden en vroeg vurig om de goedertierenheid van onze Heer, opdat
Hij hem zou willen laten zien waarmee hij het beste zou kunnen beginnen. Toen,
tijdens de beoefening van dit aanhoudend gebed, begon in hem het vuur van de liefde
voor onze Heer hevig te branden. De
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vier der minnen van onsen Here
Begonste in hem wassen zere.
De minne, die hem cam van Gode,
Dedem al, dat wi hier loven,
Versmaden als oft niet ware;
Ende bi dustaenre gebare
Gevoelde zine herte dat
Dat hi vonden adde den scat
Die so vaste lach geborgen.
Recht als I wijs coopman vul zorgen
Wildi om de margarite
Die hi vant, hem maken quite
Al sijns goets, groot ende clene,
Om die te ebbene allene.
Dese scat ende dose margarite
Daer of spreict dese vite,
Sijn der ewangelien woort
Ende ic ombintse den leken voort.
Mattheus spreict: ‘Dat hemelrike
Draget recht des scats gelike,
Die de man geborghen vint
Inden acker. Want hine mint,
Bedect hine, ende coopt den acker dan.’
Die acker nu, merct hier an,
Es die leringe van hemelrike,
Entie scat draget tgelike
Vander begherte vanden trone.
I

[Prozavertaling]
liefde die van God tot hem kwam, deed hem alles versmaden wat wij hier op aarde
prijzen, als ware het niets, en door zo te handelen voelde hij zich in zijn hart alsof
hij een schat had gevonden die veilig verborgen had gelegen. Precies als een
verstandig en zorgzaam koopman wilde hij, om de parel die hij gevonden had, zich
ontdoen van al zijn bezittingen om alleen díe parel te kunnen verkrijgen [zie Matt.
13:44-45]. - Deze schat en de parel waarover dit heiligenleven spreekt, symboliseren
de woorden van het evangelie en ik verklaar die woorden nu verder voor leken.
Mattheüs zegt: ‘Het hemelrijk lijkt met recht op een schat, die een man verborgen
vindt in een akker; omdat hij er blij mee is, bedekt hij hem en koopt vervolgens de
akker.’ [zie Matt. 13:44]. Let nu op: die akker symboliseert de leer van het hemelrijk
en de schat lijkt op het verlangen naar de hemel. Als een goed koopman kocht
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[Origineel]
Desen acker cochte Fransois scone,
Als hi algader zine sinne
Leide in der ewangelien minne,
Ende ooc dien geborgen scat
Drouchi in dat erdsche vat
So bedect, dat noit viant
Wech hem dien te nemene ne vant.
Echt seget Mattheus mede,
Dat I coopman in meneger stede
Goede margarite zochte.
Ene vant hi, die hem goet dochte.
Van joyen vercochti doe tsine
Ende cochte de margarite fine.
Die margarite die wi loven,
Dats die soetheit van hier boven;
Hens niemen so ongeraect,
Geeft hem God dat hire eens smaect.
Alle erdsche dinge dinct hem zijn
Bitter, zuur ende fel aysijn.
Dese waest dat Fransois cochte
Ende gaver omme al dat hi brochte.
Nochtoe conste hi niet bekinnen
Hoe hi dat soude beghinnen,
Sonder dat hem alre meest
Quam te voren in zinen geest,
Dat coopmanscepe die geestelic es,
Heeft hare beghin in des,

[Prozavertaling]
Franciscus deze akker, toen hij al zijn zinnen zette op de liefde voor het evangelie,
en ook die verborgen schat droeg hij mee in zijn lichaam, zo goed verstopt dat het
de duivel nooit zou lukken die van hem af te nemen.
Daarna zegt Mattheüs ook nog dat een koopman overal naar mooie parels zocht;
één vond hij er die hem aanstond. Uit vreugde verkocht hij toen al zijn bezittingen
en hij kocht die kostbare parel. Deze parel, die wij hier prijzen, dat is de zoetheid
van het hemelrijk; er is geen mens zo onvolmaakt of God vergunt het hem dat hij
die zoetheid eens proeft. Alle aardse zaken komen hem dan bitter voor, en zuur als
wrange azijn.
Deze parel was het die Franciscus kocht en waarvoor hij alles gaf wat hij bezat.
Toen wist hij nog niet hoe hij alles moest gaan doen, alleen kwam het hem voor dat
het geestelijke koopmanschap begint met het minachten
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Datmen de werelt ebbe onwaert,
Entie Gods rudderscap begaert,
Wilhi comen ten beghinne,
Sie, dat hi hem verwinne.
Tenen tiden soudi riden
Up I plein bider ere ziden
Van Assisen, vander stat.
Een lazers gemoeten up dat.
Want hi up hem quam onversien
Wart hi zere vervaert van dien,
So dat hi hem hevet bedacht,
Ende penst om dat hi hevet voracht
Hem ter vulmaecteit te kerne,
Dat hi hem best pijnt te lerne
Hoe hi hem zelven verwinne,
Beghert hi ons Heren minne
Ende wille hi Zijn rudder wesen.
Te voet beetti hi daer met desen
Ende loopt om te cussene den man.
Die lasers boot die hant dan
Om te ebbene der caritate.
Die gaf hem Fransois tsire bate
Ende custene daer mede
Met groter omoedichede.
Fransois die zat up na dien;
Al omme ende omme heefti gesien:
Upt velt breet, slicht ende wijt

[Prozavertaling]
van de wereld en dat hij, die verlangt een ridder van God te worden, ervoor moet
zorgen dat hij zichzelf overwint.
Eens reed Franciscus op een open vlakte buiten Assisi. Daar kwam hem een
melaatse tegemoet. Omdat hij hem zo onverwachts tegenkwam, werd Franciscus erg
bang voor de man. Maar toen bedacht hij zich en herinnerde zich dat hij zich had
voorgenomen een volmaakt leven te gaan leiden, zodat hij er maar beter moeite voor
kon gaan doen te leren hoe hij zichzelf kon overwinnen, als hij de liefde van onze
Heer begeerde en Zijn ridder wilde zijn.
Hij sprong onmiddellijk van zijn paard en liep op de man toe om hem te kussen;
de melaatse hield zijn hand op om een aalmoes te ontvangen. Die gaf Franciscus
hem en hij kuste hem met grote goedertierenheid. Hierna
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[Origineel]
Ne zachi niemene daer ter tijt.
Hier omme began hem wonderen so.
Ooc wort hi blide ende vro
Ende loveder omme onsen Here.
Ooc so achti voort waert mere,
Datti soude in meerren dingen
Clemmen vort, wils God gehingen.
Voort waert meer so plachi das,
Datti ghinc daert woeste was,
Daert goet wenen ende carmen dede,
Daer hi in groter zerichede,
In versuchtene nacht ende dach,
Meer dan men vertellen mach,
Was, ende zonder rusten bat.
Na lange bede verdiendi dat,
Dattene God bi Sire genaden
Gehoren wilde ende beraden.
Want doe hi dus up enen dach
Biddende in ere woesteden lach
Ende hi, met uutbernende zinne,
Al was bevaen inde Gods minne,
Vertoochdem Jhesus Cristus dare
Als Hi ant cruce geslegen ware.
Als hi Dien an versach,
Die ziele die in hem lach,
Versmalt van jammere alte male,

[Prozavertaling]
steeg Franciscus weer op zijn paard; hij keek naar alle kanten om zich heen: op die
grote, uitgestrekte vlakte zag hij niemand. Daarover verwonderde hij zich zeer en
hij werd ook blij en vrolijk en loofde onze Heer om dit alles.
Van toen af aan deed hij zijn best om tot nóg grotere hoogten te stijgen, als God
dat zou toestaan. Vanaf die tijd ging hij vaak naar afgelegen plaatsen, waar hij vrijuit
kon wenen en klagen en waar hij verbleef en onophoudelijk bad, in grote droefheid,
dag en nacht diep zuchtend, te veel voor woorden. Na lang bidden werd hij beloond,
doordat God zijn gebed genadevol wilde verhoren en hem raad wilde geven.
Want toen hij op zekere dag zo op een eenzame plaats in gebed verzonken was en
hij met laaiend hart geheel vervuld was van de Liefde Gods, openbaarde Jezus Christus
Zich aan hem, zoals Hij aan het kruis genageld was. Toen Franciscus Hem aanzag,
smolt zijn ziel geheel en al van droefheid
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Entie gedincnesse also wale
Der passien ons Heren ende Sire smerten
Wort so geprent in sire herten
Ende so diepe daer in geboort,
Dat hi vander stonde voort,
Als hem inden zinne quam
Die passie die onse Here an nam,
Cume van groter zuchten machte
Ende van weenne ooc met crachte,
Alst zelve ondecte de man,
Als hi der doot naken began.
Die Gods man verstont daerbi voort
Der vrayer ewangelien woort,
Die spreect: ‘Wiltu Mi volgen an,
So verloochene dijns selves dan
Ende drach dijn cruce ende volch Mi naer!’
Dit verstont Fransois al daer.
Voort waert meer dede an de goede
Den geest van der aermoede
Enten zin van omoedicheden
Entie minne van goedertierheden.
Want te voren, horen wi bedieden,
Scuwedi van den lazersen lieden
Tgeselscap ende tgemoet nochtan.
Ja sachise van verren an,
Hi wort al vervaert van zinne.

[Prozavertaling]
en de gedachtenis aan het lijden van onze Heer en aan Zijn smart werd in zijn hart
geprent en wortelde zich daar zo diep in dat hij vanaf dat moment, als hij dacht aan
het lijden dat onze Heer had ondergaan, bijna niet meer kon door het vele zuchten
en het hevige wenen, zoals hij het zelf later meedeelde, toen hij het moment van zijn
dood naderde. De man Gods begreep uit dit alles het woord van het waarachtig
evangelie, dat zegt: ‘Wanneer je Mij wilt volgen, verloochen dan jezelf, draag je
kruis en volg Mij.’ Dit alles zag Franciscus nu in.
Vanaf die tijd huldigde de goede man het beginsel van armoede en de liefde tot
ootmoedigheid en goedertierenheid. Want voor die tijd, zo horen wij, had hij de
omgang met melaatsen steeds gemeden; zelfs wanneer hij hen maar in de verte zag,
werd hij al bang. Maar nu, omwille van de liefde voor onze Heer, die Zich volgens
de profeet vertoonde als melaatse en verachte-

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

442

[Origineel]
Maer nu, dor ons Heren minne,
Die hem, na den prophete, verbaerde
Als I lazers ende I onwaerde,
Om datti Hem zelven wale
Wilde versmaden al te male,
Diende hi metter milder hant
Den lazersen, daer hise vant.
Haer huus besachi menich waerven
Ende gaf hem tsine thare bedaerven,
Ende met ontfarmicheit van gronde
Custi hare hande ende hare monde.
Den aermen broodbidders gemene
Ne gaf hi niet dat zine allene,
Maer hi begherde in sijn gedochte,
Hoe hi hem zelven hem geven mochte.
Nu dedi sine cledren af,
Die hi mildelike hem gaf;
Nu ontnaeyde hi ende scueretse dicken
Ende cledetse metten sticken,
Als hi anders in der hant
Hem te gevene niet ne vant.
Aermen papen dedi goet mede
Met groter onderdanichede,
Ende garenst gaf hi openbare
Ten ornemente vanden outare,
Om dat hi wilde delen met eren
Emmer anden dienst ons Heren,
Entie mede helpen voeden,

[Prozavertaling]
lijke, omdat Hij Zichzelf geheel en al wilde wegcijferen, nu gaf Franciscus met gulle
hand wanneer hij melaatsen ontmoette. Hij bezocht hun leprozenhuis dikwijls, gaf
hun zijn bezittingen en kuste hun handen en mond met een diep medelijden. Alle
arme bedelaars gaf hij niet alleen zijn bezit, maar hij piekerde erover hoe hij zichzelf
aan hen zou kunnen geven. Nu eens trok hij zijn kleren uit en gaf hun die met gulle
hand, dan weer tornde hij ze los, verscheurde ze en kleedde hen met de stukken,
wanneer hij niets anders had om hun te geven. Ook voor arme geestelijken was hij
goed en het allerliefst schonk hij geld voor de misgewaden, omdat hij op eervolle
wijze wilde delen in de dienst van onze Heer en degenen die onze Heer dienden
wilde bijstaan in hun levensonderhoud.
Toen hij in diezelfde tijd als pelgrim naar de Sint-Pieter in Rome wilde
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[Origineel]
Die tons Heren dienste stoeden.
Als hi tien tiden zoude te waren
Te Sint Pieters te Rome varen
Als pelegrijm, sachi tier ure
Aldaer voor die keerke dure
Vele aermer lieden daer ter stede.
Dor sine grote goedertierhede
Ende dor der armoeden minne
Sachi den aremsten daer inne.
Sine cledren gaf hi hem dan
Ende nam zine doerselen an.
Dien dach heefti daer leden
Met sonderlangher vroylicheden
Van zinne ende al na den geeste,
Onder ghere aermer feeste,
Om dat hi wilde scuwen zere
Der werelt glorie ende hare ere
Enter ewangelien vulmaectede
Van grade te grade clemmen mede.
Sijn vleesch te dooddene pijndi zere,
Dat hi tcruce van onsen Here,
Dat hi in sire herten drouch,
Buten droege bloot genouch.
Fransois dede dese dinghe
Niet versceden zonderlinghe
Van levene no van abite
Uut deser werelt, spreect de vite.

[Prozavertaling]
gaan, zag hij daar, voor de deur van de kerk, veel armen. Door zijn grote
goedertierenheid en zijn liefde tot de armoede zocht hij onder hen de allerarmste:
hem schonk hij zijn kleren en zelf trok hij zijn lompen aan. Die hele dag heeft hij
daar doorgebracht in opperste vreugde te midden van al die armen, omdat hij de eer
en glorie van de wereld wilde schuwen en ook tree voor tree wilde opklimmen naar
de volmaaktheid van het evangelie. Hij deed alle mogelijke moeite om zijn lichaam
te doen versterven, opdat hij het kruis van onze Heer, dat hij al in zijn hart meedroeg,
ook duidelijk zichtbaar zou dragen. Dit alles deed Franciscus nog niet totaal
afgescheiden van deze wereld, noch door zijn leefwijze noch door zijn kleding, zo
vertelt zijn levensverhaal ons.
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Sinte Franciscus leven, 2e fragment, vs. 975-1480
[Origineel]
III
Hoe hi de ordine zette
Entie regle geprouft bi wette.
In die kerke ons Heren moeder
Bleef wonende Fransois de broeder,
Ende an hare, di twoort ontfinc
Vul gracien ende waerre dinc,
Bat hi zuechtende in groter pine
Dat soe gewaerdichde te zine
Sine tale vrouwe vor onsen Here.
Duer hare waerde, dor hare ere,
Die moeder es der ontfarmichede,
Ontfinc hi ende baerde mede
Den helegen geest, daer ter stede,
Vander ewangelien waerhede.
Want als hi up I dach
Omoedelike, also hi plach,
Messe vanden apostelen hoorde,
Als men las der ewangelien worde,
Hoe God Sine jongers ute zende
Ende van beghinne toten ende

[Prozavertaling]
III
Hoe hij de orde stichtte en de regels werden goedgekeurd door de kerkelijke overheid.
Broeder Franciscus bleef wonen in de kerk van de moeder van Christus en tot haar
die vol genade en waarheid Christus had ontvangen, bad hij, zuchtend en vol kommer,
dat zij zo genadig wilde zijn zijn voorspreekster bij onze Heer te zijn. Door de
waardigheid en deugd van haar die moeder van ontferming is, kreeg Franciscus daar
het heilige begrip van de waarheid van het evangelie.
Want toen hij op zekere dag, godvruchtig als altijd, de mis bijwoonde, waar over
de apostelen verteld werd en waar de woorden uit het evangelie

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

445
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Hem de regle gaf van levene,
Als ons noch wiset tgescrevene,
Dats, dat si in haer gewout
Selver ebben nochte gout,
No gelt an hare rieme mede,
No scarpe up wech te gere stede,
No II rocken, stoc no scoen
No ne dragen no an doen,
Dat hoort hi wel ende verstaet
Ende wel in zine herte vaet,
Als die minde met renen moede
Der apostelen aremoede,
Ende wort blider uptien dach
Dan gene tonge tellen mach.
Hi sprac: ‘Dit ebbic dach ende nacht
Beghert met al mire cracht.’
Te hant doet hi of met moeten
Die scoen daer van sinen voeten;
Hi werpt wech scarpe ende staf;
Des gelts gaet hi algader af;
Eens rox laet hi hem genoegen;
Die rieme dochten mesvoegen,
Die warp hi of ende nam de line.
Daer zette hi toe al therte sine,
Hoe datti vuldoe die woort
Die hi hevet daer gehoort,

[Prozavertaling]
gelezen werden waarmee Jezus Zijn discipelen uitstuurde en hun van begin tot eind
leefregels meegaf, zoals de Schrift [Matt. 10:9-10] het ons nog leert, namelijk dat
zij geen zilver of goud of geld in hun gordel mochten hebben, en nooit een reiszak
voor onderweg, en geen twee hemden, geen staf en geen schoenen mochten dragen,
toen hij dit alles hoorde en begreep en goed in zijn hart prentte, omdat hij de armoede
van de apostelen oprecht beminde, toen werd hij op dat moment gelukkiger dan
welke tong ook zou kunnen vertellen.
‘Dit heb ik dag en nacht uit alle macht begeerd,’ zo sprak hij. En meteen trok hij
opgewekt zijn sandalen uit, legde zijn reistas af en zijn staf neer en deed afstand van
al zijn geld. Hij stelde zich tevreden met één kleed en zijn riem vond hij niet langer
passend: die deed hij af en hij knoopte een koord om zijn middel. Hij legde zich er
met zijn gehele hart op toe de woorden die
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Ende hoe hi hem daer toe gerede
Dat hi der apostelen leven lede.
Voort begonste delege man,
Want hem onse Here brochte an,
Te volgene, so wat hi dede,
Der ewangelien vulmaecthede,
Ende ooc andre lieden raden
Te penitencien van mesdaden.
Sine woert ne waren licht no zot,
No waert datmer mede hilde spot,
Maer vul van shelichs Geests cracht,
Ende dor gaende met hare macht
Dat marech vander herte binnen,
So datsi wondren beginnen
Utermatelike zere
Die horen an spreken den here.
In al sijn sermoen mede
Bootsceipte hi pais ende vrede:
‘God geve u vrede!’ sprac de man,
Als hi zijn sermoen began.
Dit groeten adde hem God geleert
Sident als hi was bekeert,
Also als men hem vertellen
Hoorde onder zine gesellen.
Hier bi so es het gesciet,
Also als die prophete behiet,

[Prozavertaling]
hij zojuist gehoord had, ten uitvoer te brengen en een leven als de apostelen te gaan
leiden.
Toen begon de heilige man, omdat onze Heer hem dat ingaf, bij alles wat hij deed
de volmaaktheid van het evangelie na te streven en hij begon ook anderen aan te
sporen boete te doen voor hun zonden. Zijn woorden klonken lichtzinnig noch dwaas
en men dreef er evenmin de spot mee, want zij waren vervuld van de kracht van de
Heilige Geest en drongen door die kracht tot in het diepst van het hart door, zodat
de mensen die hem hoorden spreken zich in hoge mate begonnen te verbazen. In al
zijn preken verkondigde hij pais en vrede: ‘God geve u vrede!’ zei hij, wanneer hij
zijn preek begon. Deze manier van groeten had God hem geleerd vanaf het moment
dat hij bekeerd was, naar men hem zijn metgezellen heeft horen vertellen.
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Datti, die bi Gods vulleeste
Vervult was vander propheten geeste,
Ende predecte zalechede,
Ooc bootsceipte pais ende vrede,
Ende hi met sire vraier leren
Wel menigen dede bekeren
Ten vrayen paise, ten vrayer soene,
Die daer te voren in haren doene
In stride waren jegen Jhesus Karste
Enter zalicheit adden barste.
Van desen mensce ginc de mare
Toten menigen harentare,
Van zinen woorden, simpel ende waer,
Van zinen levene, scarp ende zwaer.
Bi sinen exempelen so begonden
Somege lieden tien stonden
Hem te penitencien te keerne,
Hem te volgene, na hem te leerne,
Ende alt hare mede begheven
Ende volgen na zijn leven.
Daer die alre eerste of waert
Die goede man broeder Bernaert,
Want men daer van hem vint
Dat hi was sijn eerste kint,
Dien Fransois te Gods dienste wan.
Nu zuldi horen hoet began:

[Prozavertaling]
En zo gebeurde het dat, zoals de profeet voorspelde, hij die door Gods hulp vervuld
was geraakt van de geest van de profeet en zaligheid verkondigde, ook pais en vrede
predikte en door zijn waarachtige leer menigeen die daarvoor opstandig was tegen
Jezus Christus en geen hoop meer had op zaligheid, bekeerde tot de ware vrede en
verzoening.
De mare van deze man en van zijn eenvoudige en waarachtige woorden en zijn
strenge en harde levenswijze verspreidde zich wijd en zijd onder de mensen. Door
zijn prediken begonnen sommige mensen boete te doen en zij gingen hem navolgen,
zijn leer verkondigen en ook afstand doen van al hun bezittingen en zijn levenswijze
leiden.
De allereerste van hen was de eerbiedwaardige broeder Bernardus; over hem lezen
wij dat hij de eerste volgeling was die Franciscus ertoe bekeerde
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Dese Bernaert mercte mede
Fransoise grote helichede.
Bi sinen exemple achti te latene
Die quade werelt ende te hatene.
An hem heefti versocht den raet
Hoe hi dat best ane vaet.
Als Fransois hevet verstaen
Datti zine eerste vrucht heeft ontfaen,
Troosti hem inden Heligen Geest
Ende zeide: ‘Dese raet es meest
An Gode te soukene sonder waen.’
In Sinte Niclaeus kerke gincsi zaen
Eens morghins vro bede gader.
Eerst bad hi den hemelscen Vader,
Dat Hise horde daer ter stede.
Die anebedere der Drievoudichede,
Fransois, dede den onder zouc:
III waerf ondede hi den bouc
Daer die ewangelien in stonden,
Om te ebbene III orconden.
Int eerste ondoen stont bescreven:
‘Wiltu vulmaect sijn in dijn leven,
Ganc, vercoop al dattu heves
Ende sie dattuut den armen geves!’
Int ander ondoen stont daer bi:

[Prozavertaling]
God te dienen. Luister nu hoe dit gebeurde. Ook deze broeder Bernardus had gehoord
van Franciscus' grote volmaaktheid; naar zijn voorbeeld besloot hij de slechte wereld
de rug toe te keren en te minachten. Hij vroeg Franciscus hoe hij dat het beste kon
aanpakken. Toen deze begreep dat hij zijn eerste volgeling had gekregen, voelde hij
zich bemoedigd door de Heilige Geest en hij antwoordde hem: ‘Het is ongetwijfeld
het beste om hiervoor raad bij God te zoeken.’
En spoedig daarna gingen zij op een morgen vroeg samen naar de
Sint-Nicolaaskerk. Eerst bad Franciscus tot de hemelse Vader dat Hij hun gebed zou
verhoren. Hij, de aanbidder der heilige Drie-eenheid, ging als volgt op zoek naar het
antwoord: drie maal opende hij het boek waarin de evangeliën staan, om zo drie
getuigenissen te hebben. Bij het eerste opslaan stond er geschreven: ‘Wanneer je
volmaakt wilt zijn gedurende je leven, ga dan heen,
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[Origineel]
‘Ne drach niet inden wech metti!’
Int derde ondoen stont, dats waer:
‘Die Mi wille volgen naer,
Loochene sijns selfs, sijn cruce ontfa,
Ende also volghe Mi na.’
‘Dit es,’ sprac Fransois daer beneven,
‘Onse regle ende ons leven,
Ende elken mensce die genouget
Dat hi hem met ons gevouget.
Ganc, oftu wilt vulmaect wesen,
Doe dat hier nu es gelesen.’
Niet lange daer na, ebwi verheest,
Sijn biden zelven Helegen Geest
Geroupen daertoe noch V man.
Dus wiesen Fransoise kindre an,
So datter hem VI volchden mede.
Onder hem adde de derde stede
Broeder Gillis, die helege here,
Die wel waert es datmen ere.
Want dese man wort daer naer
Van helegen levene so claer,
Also als wi verhoren,
Dat Fransois zeide van hem te voren,
Al was hi simpel ende ongeleert,
Datti sine herte hevet gekeert

[Prozavertaling]
verkoop alles wat je bezit en zie erop toe dat je het aan de armen schenkt!’ [Matt.
19:21]. Bij het tweede opslaan stond er: ‘Neem niets mee voor onderweg!’ [Luc.
9:3] en bij het derde opslaan stond er: ‘Wie Mij wil volgen, verloochene zichzelf,
neme zijn kruis op en volge Mij.’ [Matt. 16:24]. ‘Dit zijn,’ zo sprak Franciscus toen,
‘onze leefregels en de leefregels voor eenieder die zich graag bij ons aan wil sluiten.
Ga nu, wanneer je volmaakt wilt zijn, en doe wat hier te lezen stond.’
Niet lang daarna, zo hebben wij vernomen, zijn door dezelfde Heilige Geest nog
eens vijf mannen geroepen. En zo sloten jongelingen zich bij Franciscus aan, zodat
er nu zes waren die hem volgden. De derde van de orde werd de eerbiedwaardige
broeder Gillis, die wij diep moeten vereren. Want deze man werd zo vlekkeloos door
het heilige leven dat hij leidde, zoals wij vernemen, dat Franciscus wel over hem zei
dat hij, al was hij eenvoudig en
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Te merkene dongetallike hoochede
Van der soeter godlichede.
Want dat herde menigen dach
Up waert al zijn pensen lach,
Ende hi dicken te meniger ure
Hene voer, als Boen aventure
Selve scrivet, diet zach ane,
Ende diet ons doet te verstane,
Datmen bet orconde mochte geven
Datti leedde ingelijc leven
In dit verwarrede erdrike,
Dan ander menscen gelike.
In dien dat dus was dit doen,
Wort vertoget een visioen
Enen priester, tAssisen inde port,
Dien men Silvester nomen hort,
Enen man van reinen live,
Die ic u aldus bescrive.
Want als hi Fransoise leven zach
Ende wes sijn geselscap plach,
Nader mensceliker maniere
Dochtem zijn ondiere.
Maer om dat God niet ne woude
Datti hem verdomen soude
Om sijn ombesceden jugieren,
Visenterdine in deser manieren:

[Prozavertaling]
ongeletterd, met zijn hart erin geslaagd was de onmetelijke verhevenheid van de
goddelijkheid te kunnen aanschouwen. Want regelmatig was zijn denken hemelwaarts
gericht en hij geraakte heel vaak in extase, zoals Bonaventura, die er getuige van
was, ons zelf mededeelt, zodat men beter zou kunnen zeggen dat hij een engelachtig
leven leidde op dit verdorven aardrijk dan een leven als dat van andere mensen.
Terwijl dit alles plaats vond, kreeg een priester in Assisi die Silvester heette, een
man die een leven leidde vrij van zonden, een visioen, waarover ik u nog moet
vertellen. Want toen deze man zag hoe Franciscus leefde, en wat hij en zijn
volgelingen verrichtten, leek dit hem volgens menselijke opvatting niet veel waard.
Maar omdat God niet wilde dat deze man zich in het verderf zou storten door zijn
lichtvaardig oordelen, bezocht Hij hem als volgt:
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In zinen drome zachi dat,
Dat van Assisen al de stat
Met ene drake was omme gaen,
Wies grote cracht ooc sonder waen
Alt lant vreesde so onsochte,
Dat hijt al verderven dochte.
Daer na zachi in corter stonde
I goudijn cruce uut Fransoise monde
Comen claer ende herde scone.
Sine hoocheit ghinc toten trone
Ende zine armen recten hem wide
Ten hende vander werelt zide.
Dat cruce fijn, scone ende claer,
Verdreef den wreden drake daer.
Als hi dit III waerf zach,
Daer hi up sijn bedde lach,
Helt hijt van Gods halven dan.
Fransoise teldijt, den helegen man,
Alte gader sonder bevanc.
Ende ooc daer na eer yet lanc
Heefti de werelt gelaten
Ende Gode gevolget so utermaten,
Dat sijn leven ende zijn doen
Gelooflijc maecten tvisioen.
Fransois, als hi dit verhoort,
Ne verhief hem niet om dit woort,

[Prozavertaling]
in zijn droom zag Silvester dat heel Assisi werd omgeven door een draak, wiens
enorme kracht heel de landstreek geweldig vreesde, omdat hij alles zou kunnen
verwoesten. Spoedig daarna zag hij uit de mond van Franciscus een schitterend,
gouden kruis komen. Het reikte tot aan de hemel en de armen strekten zich uit tot
aan de beide uiteinden van de wereld. Dat prachtige, schitterende kruis verdreef de
wrede draak. Toen Silvester dit visioen driemaal in zijn slaap had gezien, zag hij in
dat het van Godswege kwam. Onmiddellijk vertelde hij het aan Franciscus, zonder
ook maar iets te verzwijgen. En kort daarna heeft ook hij de wereld de rug toegekeerd
en Christus nagevolgd op zo'n voortreffelijke manier dat heel zijn leven en doen het
visioen geloofwaardig maakten.
Franciscus werd, toen hij dit hoorde, niet hoogmoedig om het verhaal,
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Maer ons Heren duechdachtichede
So bekennedi daer mede
Ende Zine miltheit ongescepen.
Met meerren moede worti begrepen
Te verdrivene uten lande
De felheit vanden ouden viande
Ende predeken ende leren
Die glorie vanden cruce ons Heren.
Tenen tiden gevel hem mede,
Datti in ene woeste stede
Sine tide ende zine jare
Gedochte ende beweende zware,
Daer hem deleghe Geest toe brochte
Bliscap groot in zijn gedochte,
Die hem zekerden tien stonden
Vergevenesse van al zinen sonden.
Daer na zaen wort hi mede
Gevoert boven sire menscelichede
Ende in wonder claer lecht
Al te male verzwolgen echt,
Dat hem zine sinne ende zijn gedochte
Wide ondaen wort ende sochte,
So dat hi claerlike zach mettien
Wat hem enten zinen soude gescien.
Daer na hi tsinen broeders keerde,
Die hi dus trooste ende leerde:

[Prozavertaling]
maar zag er de goedheid van onze Heer in en Zijn eeuwige goedertierenheid. Hij
raakte met grotere geestdrift vervuld om de boosaardigheid van de duivel uit het land
te verdrijven en de glorie van het kruis van onze Heer te prediken en te verkondigen.
Het gebeurde hem op zekere dag dat hij op een eenzame plaats zijn leven overdacht
en hevig beweende en dat de Heilige Geest hem daar met grote blijdschap vervulde,
Die hem verzekerde van vergeving voor al zijn zonden. Weldra werd hij boven zijn
menselijke natuur verheven en omgeven door een wonderbaarlijk, helder licht, zodat
zijn geest en zijn denken verruimd werden en ontvankelijk gemaakt, waardoor hij
toen duidelijk zag wat er met hem en de zijnen zou gebeuren. Daarna keerde hij terug
naar zijn broeders, die hij als volgt moed insprak: ‘Lieve broeders, schep moed en
verblijd
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‘Aire liefste, troost u zere
Ende zijt vro in onsen Here.
Al es uwe menichte niet groot,
Ne zijt daer omme in gere noot.
Versaghet u lude no stillekine
Om uwe simpeleit entie mine,
Want, als mi God heeft over waer
Vertoget, Hi sal hier naer
Jou in groter menichte doen dien
Ende met Zinen gracien benedien
Ende spreden menichvoudelike
Verre ende wide in aerdrike.’
Ten selven tiden so vinc an
Fransoise leven echt I goet man,
So dat sine ordine ghinder
Was gedegen te VII kinder.
Al dat so riepse te gader
Fransois haer helege vader,
Ende begonste hem properlike
Castien vele van hemelrike,
Ende hoe men soude ebben onwaerde
Tallen dingen hier up daerde,
Enten eghinen wille laten,
Tvleesch castien utermaten.
Ooc ondecti, dat hise zenden
Wilde in der IIII werelt enden.

[Prozavertaling]
u in onze Heer; ook al is uw aantal niet groot, wees daar niet verdrietig om. Wees
absoluut niet bevreesd om uw eenvoud en die van mij, want, zoals Hij mij getoond
heeft, God zal jullie hierna tot een groot aantal doen uitgroeien, en zegenen met Zijn
genade, en in groten getale wijd en zijd over het aardrijk verspreiden.’
In diezelfde tijd trad er wederom iemand tot Franciscus' orde toe, zodat die toen
was uitgegroeid tot zeven man. Toen riep Franciscus, hun heilige vader, hen bijeen
en begon hen nauwkeurig en uitvoerig te onderrichten over het hemelrijk en over
hoe men minachting moest hebben voor alle zaken hier op aarde en afstand moest
doen van de eigen wil en het lichaam streng moest tuchtigen. Tevens deelde hij mee
dat hij hen wilde uitzenden naar de vier windstreken.
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Nu merct hier grote wonderlichede.
Sijn arme droge simpelhede
Ne adde nemmeer dan VII kinder
In I arem coventkin ghinder,
Ende hi begherde mettien allene
Alle die kerstine ghemene
Toter penitencie te dwingene
Ende onsen Here toe te bringene.
‘Gaet,’ zeiti, die soete vader,
Te zinen kindren allegader,
‘Boodsceipt al den lieden vrede,
Predect penitencie mede
In verlanessen van sonden.
In pinen sijt gedochtich vonden,
Sijt wakende in u gebede,
Vromich in arebede mede,
Sijt in u spreken gemate,
Van zeden swaer ende gesate,
Danct lieflike sgoets datmen u doet,
Want om dit naect u metter spoet
Hier boven in den ogen troon
Van Gode dewelike loon.’
Die broeders negen daer up daerde
Omoedelike dor zine waerde
Fransoise ons Heren knecht.
Met bliden geeste ontfinc si echt

[Prozavertaling]
Zie nu toch eens hoe wonderbaarlijk dit alles is. In zijn arme, sobere eenvoud had
hij daar niet meer dan zeven volgelingen in een armzalig kloostertje, en alleen met
die zeven wilde hij alle christenen tegelijkertijd tot boetedoening overhalen en tot
God brengen. ‘Ga,’ zei hij, de minzame vader, tot zijn verzamelde kinderen, ‘en
verkondig vrede aan alle mensen; predik ook boetedoening tot vergiffenis van zonden.
Zorg ervoor dat men u lijdzaam zal vinden, wees waakzaam in uw gebed en ook
ijverig in uw arbeid, wees bescheiden in uw spreken en ernstig en waardig in uw
doen en laten; dank steeds van ganser harte voor de weldaden die men aan u verricht,
want hierom zal u spoedig, hierboven in de hemel, van God het eeuwige loon ten
deel vallen.’
De broeders knielden deemoedig op de grond uit achting voor hem, voor Franciscus,
de knecht van onze Heer. Met opgeruimde geest ontvingen

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

455

[Origineel]
Tgebod der onderhorichede.
Elken allene seidi mede:
‘Dijn pensen zoutu werpen al
In Gode: Hi es, Die di voeden zal.’
Dit wort hi emmer te zegne plach,
Welctijt so hi up enigen dach
Enigen broeder senden woude
Om zake die hi doen soude.
Selve heefti wel beseven
Dat hi te spegele es gegeven
Ende texemplen andren lieden,
Datti eer doen zoude eer gebieden.
Met enen geselle dat hi tijt
Tenen houke waert der werelt wijt.
Dander VI in cruce maniere
Sendde driesins de goedertiere.
Niet lange daer na beghert de vader
Sijn convent te siene te gader,
Ende, want hi niet adde de macht
Dat hise te zamen adde bracht,
Bat hijt Gode te doene daer,
Die ne gene dinc es zwaer.
Dus gesciede van hem lieden,
Dat sonder enichs menscen ombieden,
Ende des niemen wanen ne soude,
- Also als de vader woude

[Prozavertaling]
zij ieder op hun beurt het gebod van gehoorzaamheid. Tot ieder van hen afzonderlijk
zei hij nog: ‘Je moet al je gedachten op God richten: Hij zal voor je zorgen.’ Deze
woorden zou hij altijd blijven uitspreken, steeds wanneer hij een broeder zou uitsturen
om ergens een taak te verrichten. Hij besefte zelf goed dat hij tot spiegel en tot
voorbeeld was gemaakt voor anderen, dat hij eerst zelf doen moest, voordat hij mocht
gebieden.
Met één metgezel trok hij nu naar één uithoek van de wijde wereld. En de overige
zes stuurde de goede man in de drie andere richtingen, net zoals een kruis zich
uitstrekt.
Korte tijd daarna wilde Franciscus zijn volgelingen bijeen zien en omdat hij hen
zelf immers niet bijeen kon brengen, vroeg hij dit aan God, voor Wie niets te moeilijk
is. En zo gebeurde het dat hun gezelschap op één plaats bijeen kwam - zoals
Franciscus dat wilde en God zelf alleen ten uitvoer bracht -
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Ende God zelve allene dede Dat covent quam tere stede.
Des si al gader ghemene
Wonder adden ende niet clene.
In dien tiden so gesciede,
Dat hem an quamen IIII liede,
Erachtich ende van goeder namen.
Dus adsire XII tsamen.
Fransois wart geware dies,
Dat hem tgetal van broedren wies.
Hem enten zinen heefti gescreven
Met simplen woorden haer leven,
Daer hi der ewangelien woort,
Die God zelve brochte voort,
In leide als een fondament
Dat nemmermeer wort gescent.
Lettel andre zaken mede
Ooc daer in hi zetten dede,
Die bedaerflijc wesen dochten
Hoe si tsamen leven mochten.
Doe quam hem in sinen moet,
Dat hem dochte wesen goet
Toten paues van Rome te gane,
Hem gone dinc doen te verstane
Ende bi hem worde uut gegeven
Die dinc die hi hevet gescreven.

[Prozavertaling]
zonder dat ook maar een mens dat bevolen had en zonder dat iemand het kon
verwachten. Hierover verbaasden zij zich allemaal in hoge mate.
In diezelfde tijd voegden zich nog eens vier eerbiedwaardige mannen van goede
naam bij hem; zo waren zij met z'n twaalven. Franciscus zag hoe het aantal van zijn
volgelingen groeide. Voor zichzelf en de zijnen heeft hij toen in eenvoudige
bewoordingen hun leefregel op schrift gesteld, waaraan hij het woord van het
evangelie, dat Jezus zelf gesproken heeft, ten grondslag legde als een fundament dat
nooit werd vernietigd. Ook beschreef hij daarin nog een klein aantal andere zaken
over hoe zij tezamen zouden leven, die hem nuttig schenen.
Toen bedacht Franciscus dat het wel verstandig zou zijn naar de paus in Rome te
gaan om hem dit alles voor te leggen, zodat alles wat hij had opge-
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Dus achti metten simplen gesellen
Des paefs zitten, daer wi of tellen,
Te soukene, want hi hem zere
Allene troost up onsen Here.
God selve Die hevet mettien
Van hogen zinen wille gesien
Ende zijn geselscap te baerteert mede
Om sine grote simpelhede.
Doe trooste Hine te desen doene
Met dustanen visioene:
Hi sach, hem dochte dese dinc,
Dat hi bi enen wege ghinc,
Daerbi I boom stont, dochten mede,
Van herde groter hoochede.
Ende als hi daer toe was gegaen
Ende onder den boom gestaen
Ende hi der hoocheit adde wonder,
Al daer hi dus stont daer onder,
Wart hi bi Gods mogenthede
Up geheven daer ter stede,
Datti den hoochsten top gerochte
Ende hine lichtelike brochte
Bughende met cleenre pine
Neder na den wille zine.
Hi, die shelichs Geests was vul,
Ne was des visioens niet dul,

[Prozavertaling]
schreven door de paus goedgekeurd zou worden. Dus besloot hij met zijn eenvoudige
metgezellen de pauselijke zetel, waarover ik verteld heb, te gaan bezoeken, omdat
hij zich alleen maar verliet op onze Heer.
God zelf bemerkte vanuit de hemel wat Franciscus wilde en zag ook zijn gezellen,
ontsteld door Franciscus' grote eenvoud. Hij bemoedigde hem met het volgende
visioen: het leek Franciscus of hij over een weg liep waarlangs een boom stond van,
zo scheen het hem, een enorme hoogte. Toen hij ernaartoe was gelopen en eronder
stond en zich verbaasde over die hoogte, werd hij, terwijl hij nog steeds onder die
boom stond, door Gods Almacht zó hoog opgeheven dat hij de hoogste top kon
aanraken en die boog hij zonder veel moeite neer, geheel volgens zijn wil. Franciscus,
die vervuld was van de Heilige Geest, begreep de betekenis van het visioen heel goed
en legde de
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Maer hi verstont des booms hoochede
Tote des paues mogentede,
Die hem de zake soude gehingen
Die hi hem soude te voren bringen.
Van zinen geeste worti blide.
Die broeders nevens sire zide
Trooste hi in Gode zaen
Ende heeft den wech met hem bestaen.
Als hi te Rome quam inden hove
Voor die princhen van groten love
Ende hi in zijn ondiere cleet
Voor den paues wort geleet,
Daer ondecte hi zinen moet.
Nerenstelike met groter omoet
Bat Fransois, hem daer te gevene
Dese voor sede regle van levene.
Gods vicaris hevet bekent,
Die paues, die derde Innocent,
I goet man ende zere vroet,
Fransoise reinen simplen moet
Enten narenst van sinen zinne,
Vander achtinghe, van zinen beginne
Ende sinen bernende helegen wille.
I deel booch hi, al dede hijt stille,
Them waert met groter zochtede
Om te doene sine bede.

[Prozavertaling]
hoogte van de boom uit als de macht van de paus, die hem zou toestaan wat hij hem
zou voorleggen. Hij werd blij van geest, bemoedigde zijn broeders in Gods naam en
ging met hen op weg.
Toen hij in Rome bij het pauselijke hof aankwam bij de eerbiedwaardige kardinalen
en in zijn grove kleed voor de paus werd geleid, zette hij daar zijn bedoelingen uiteen.
Gedreven en ootmoedig verzocht Franciscus hem de leefregel, waarover ik hiervoor
verteld heb, toe te staan. Gods vicaris, paus Innocentius III, een uitermate heilig en
wijs man, bemerkte Franciscus' zuivere, eenvoudige inborst en de oprechtheid van
zijn bedoelingen, zijn voornemen en zijn opzet, en zijn brandende heilige wil. In zijn
hart was hij wel geneigd met grote goedertierenheid aan zijn verzoek te voldoen.
Maar toch stelde hij het nog uit de strenge leefregel die Franciscus van God
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Nochtan vorste hi te gevene
Die scaerpe regle van levene
Die daerme Gods wilde halen,
Want zulke van den cardenalen
Die dinc niewe wesen dochte
Ende datse geen mensce houden mochte.
Onder die cardenale stoet
I erachtich man ende vroet,
Die bisscop was van Sabine.
Mijn here Jhan was de name sine,
Die men van Sinte Pauwels hiet,
Ontfarmich up dat aerme diet,
Minre van alre helichede,
Ende helpre van Gods arme mede.
Die, als hi dit heeft verheest,
Ontsteken vanden Helegen Geest,
Den paues ende sine broedren mede
Dus andwoorde daer ter stede:
‘Weder staen wi alle dit
Dat dese arme mensche bit,
Als of te hoge ware ofte zwaer,
Jof ooc niewe - weet vorwaer,
Dat hi wille ebben gegeven
Der rechter ewangelien leven So moeten wi ons wachten dies,
Dat wi niet in onse verlies

[Prozavertaling]
wilde verkrijgen, goed te keuren. Want aan sommigen van de kardinalen kwam dit
alles voor als nieuwlichterij, waaraan geen mens zich zou kunnen houden.
Onder de kardinalen bevond zich een eerzaam en wijs man die bisschop was van
Sabina. Zijn naam was Johannes van Sint-Paulus, een man, barmhartig voor het arme
volk, bewonderaar van alle heiligheid en van Franciscus. Toen deze man dit alles
hoorde, sprak hij, aangespoord door de Heilige Geest, als volgt tot de paus en zijn
mede-kardinalen: ‘Wanneer wij ons allemaal verzetten tegen hetgeen deze arme man
vraagt, omdat het te hoog gegrepen zou zijn, of te zwaar, of iets nieuws - denk erom
dat hij een leven wil leiden zoals dat in het evangelie beschreven staat! - dan moeten
wij ervoor oppassen dat het geen slechte gevolgen voor ons zal hebben, als we
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Ne vallen, als wi weder seggen
Woort die in de ewangelien leggen.
Want so wie hi es, die seget
Dat in de ewangelie leget
Iet dat jeghen redene si,
Jof niewe, gelovets mi,
Jof te houdene te zwaer,
Jeghen Jhesum Kerste, dats waer,
Die meester der ewangelien was,
So spreecti, sijt zeker das!’
Als dat geseit adde mijn here Jan,
Die paues, dat was I wijs man,
Heeft hem ten aermen gekeert
Ende met desen woorden geheert:
‘Lieve zone, bidt onse Here
Dat Hi ons Sinen wille lere
Te doene bi dire bede,
So dat wi mogen daer mede
Jonstich wesen ende coene
Dinen helegen wille te doene.’
Fransois, Gods ons Heren knecht,
Keerde hem al ter bede recht
Ende gewan bi sire bede,
Die hi gewillike dede,
Wat hem orbare was geseget
Ende wat den paefs int herte leget.

[Prozavertaling]
woorden gaan weerspreken die in het evangelie staan. Want wie ook maar beweert
dat in het evangelie iets staat dat onredelijk is, of nieuwlichterij, geloof me, of te
moeilijk om te onderhouden, heus, die weerspreekt Jezus Christus, die de leermeester
van de vier evangelisten was, wees daar zeker van!’
Toen Johannes dit gezegd had, wendde de paus, die een wijs man was, zich tot de
arme Franciscus en eerde hij hem met de volgende woorden: ‘Mijn zoon, bid tot
onze Heer dat Hij ons op jouw verzoek Zijn wil kenbaar maakt, zodat wij daarna
met een gerust geweten jouw heilige verzoek in kunnen willigen.’ Franciscus, de
dienaar van onze Heer, wijdde zich geheel aan het gebed en verkreeg door dit gebed,
dat hij vol toewijding uitsprak, dat werd gezegd wat nuttig voor hem was en wat de
paus in zijn hart al
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Want daer hi sprac in I bispel,
Dat I riken coninc gevel,
Die gewillike te sire trouwe
Ontfinc I arme, scone vrouwe,
Die I kind bi hem gedrouch
Datten vader geleec genouch,
Ende hier omme hiet de vader
Van sire taflen voeden algader.
Als hi dat seide ende hem God hiet
Ende hi dat hevet bediet:
‘Men sal’, seget hi, ‘niet ontsien
Dat hem so yet sal messcien,
Dat si van hongre sullen bederven
Die kindre zijn vander Gods erven,
Die, vander aermer moeder geboren,
Tes coninx Kersts ymagen behoren
Bides Helichs Geests mogentede,
Entie in aermoeden mede,
In I arem landekijn
Noch gewonnen sullen sijn.
Of God vanden hogen trone
Sinen volgers belooft te lone
Dat rike dat niet mach henden,
Vele lichteliker machi hem zenden
Die lijfnere, daer Hi beraden
Die goede heeft metten quaden.’

[Prozavertaling]
gevoeld had. Want hij vertelde in een gelijkenis dat er een rijke koning was die vol
genegenheid trouwde met een arme, knappe vrouw, die hem een kind baarde dat
sprekend op de vader leek, en daarom gaf de koning bevel dat dat kind geheel en al
van zijn tafel gevoed moest worden. Franciscus zei wat God hem opdroeg en legde
het ook uit: ‘Men moet niet vrezen dat Gods kinderen ook maar iets zal overkomen
en dat zij van honger zullen omkomen, zij die, geboren uit een arme moeder, gelijken
op Christus, de Koning, door de almacht van de Heilige Geest, of zij die in armoede,
ergens in een arme streek, nog geboren zullen worden. Als God in de hemel zijn
volgelingen belooft hun het rijk dat nooit zal eindigen als beloning te geven, dan zal
Hij hun nog veel gemakkelijker het levensonderhoud geven, omdat Hij toch de goeden
met de kwaden verzorgd heeft.’
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Die bispel van deser lesse,
Den zin entie verstannesse
Verstont wel de paues, de here,
Ende wonderts utermaten zere.
Ooc verstont hi ter selver stonde
Dat Cristus sprac uut zinen monde.
Ooc dedem al daer ter stat
Die Helege Geest verstaen al dat,
Dat zijn droom al sonder waen
In dien man soude zijn vuldaen,
Die hem te voren cortelike
Was vertoget van hemelrike.
Die paues vertelde datti zach
In sinen drome, daer hi lach,
Die kerke van Latrane
Wille vallen uut haren stane
Ende harde na den valle zijn.
Daer quam een arem mannekijn,
Ne bore groot ende versmaet,
Die metten rigghe daer onder gaet
Ende onder zettetse so wel
Dat die kerke niet ne vel!
‘Bi waerheden’, sprac die here,
‘Dits die gone bi wies lere,
Bi wies doene, bi wies gewerke,
Onder zet sal sijn die kerke.’

[Prozavertaling]
De paus begreep deze gelijkenis en de bedoeling en de betekenis ervan goed en hij
verbaasde zich er zeer over. Tevens begreep hij dat Christus had gesproken door
Franciscus' mond en ook deed de Heilige Geest hem verstaan dat de droom, die hem
kort tevoren vanuit de hemel was gezonden, door deze man in vervulling zou gaan.
De paus vertelde dat hij in een droom had gezien hoe de kerk van Lateranen leek om
te vallen en op het punt stond in te storten. Er kwam een arm, klein, onaanzienlijk
mannetje aan, dat met zijn rug onder de kerk ging staan en die zó goed ondersteunde
dat zij niet instortte! ‘Waarlijk,’ zo sprak de paus, ‘dit is de man door wiens leer,
levenswijze en daden de kerk gestut zal worden.’
Hierom had hij Franciscus lief en was hij hem goedgezind, en hij schikte zich toen
naar zijn wens en was hem nog meer genegen dan ooit. De paus
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[Origineel]
Hier omme addine lude ende stille
Vercoren met goeden wille
Ende omoedichdem daer ter stede
Gewillike te sire bede,
Ende addene zonderlange vercoren
Meer dan hi adde te voren.
Die paues gaf hem daer ter stede
Sinen eesch ende sine bede
Ende belovedem over waer
Meer te gevene daer naer.
Sine regle heefti uut gegeven,
Gelovet ende geprijst sijn leven
Ende hiet hem penitencie mede
Predeken in elke stede.
Den leken broeders die daer waren
Met hem comen inder scaren,
Dedi clene crunen sceren,
Om datsi zonder yemens weren
Vrilike weder ende voort
Predeken soude dat Gods woort.

[Prozavertaling]
voldeed aan Franciscus' verlangen, willigde zijn verzoek in en beloofde hem dat hij
hem later nog meer zou geven. Hij bekrachtigde zijn leefregel, loofde en prees zijn
levenswijze en droeg hem ook op overal boetedoening te prediken. De lekenbroeders
die als reisgezellen met Franciscus waren meegekomen, liet hij de kruinschering
toedienen, opdat ze zonder de minste tegenstand voortaan overal vrijelijk Gods woord
konden verkondigen.
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Folium uit het enige volledig overgeleverde Spiegel historiael-handschrift. Links wordt Attila de Hun
achterna gezeten door Tursimond, zoon van koning Diederik van de West-Goten. Rechts is Attila
afgebeeld in zijn huwelijksbed. De miniatuur is beschadigd door een latere bezitter van het handschrift,
zeer waarschijnlijk uit kuisheidsoverwegingen.
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Spiegel historiael
Een Vlaming schrijft wereldgeschiedenis
Een van de laatste eigentijdse gebeurtenissen waaraan Jacob van Maerlant in zijn
Spiegel historiael, begonnen rond 1284, refereert, is de slag bij Woeringen (5 juni
1288), gevoerd om het bezit van het hertogdom Limburg en gewonnen door de
Brabantse hertog Jan 1. Het moet dus in ieder geval na deze datum zijn geweest dat
de dichter, al schrijvende aan zijn geschiedverhaal en gevorderd tot het jaar 1100,
vrij abrupt het volgende verklaarde: ‘Begrijp dat Jacob van Maerlant nu moet uitrusten
van de vierde partie en moet afwachten totdat God het hem vergunt dat hij weer
verder gaat met het werk, om wat nog volgt in duidelijke bewoordingen te vertellen.’
Stuiten we hier op de laatste versregels die ooit uit de pen van de Middelnederlandse
dichter zijn gevloeid? Niet helemaal, in 1291 uitte hij immers in Van den lande van
oversee nog zijn verontwaardiging over de val van Akko, in het Heilige Land (zie
hierna). Maar met de woorden ‘omme te dichtene in redene claer die dinghen diere
volghen naer’ schreef de Vlaamse dichter wel de laatste verzen van zijn, inmiddels
90.000 versregels tellende, laatste grote werk, de Spiegel historiael.
In vorige werken (Alexanders geesten, Historie van Troyen en de Rijmbijbel) had
Maerlant al een aantal niet onbelangrijke deelgebieden van de geschiedenis betreden,
maar in de Spiegel historiael stelde hij zich tot doel de gehele wereldgeschiedenis,
vanaf de eerste scheppingsdag tot aan de eigen tijd toe, uit de doeken te doen. Hij
schreef het werk in opdracht van graaf Floris V, die naar alle waarschijnlijkheid ook
de bestemmeling van een aantal van Maerlants vroegere werken is geweest. Aan het
slot van de proloog bij de Spiegel historiael noemt de dichter zijn opdrachtgever heel
duidelijk: ‘Grave Florens, coninc Willems sone, ontfaet [aanvaard] dit werc! Ghi
waert de ghone die mi dit dede anevaen [beginnen].’
Het omvangrijke werk is opgebouwd uit zogenaamde ‘partieën’ [delen], vijf in
totaal, die weer onderverdeeld zijn in boeken [vergelijkbaar met hoofdstukken] en
‘capita’ [paragrafen van een aantal (gewoonlijk circa honderd) versregels].
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Zoals gezegd, van het voornemen een wereldgeschiedenis te boekstaven tot aan de
eigen tijd toe moest Jacob van Maerlant afzien. Gekomen tot de tijd rond het jaar
1100, na een uitvoerige beschrijving van de Eerste Kruistocht en het glorieuze
optreden van Godfried van Bouillon, moest hij zijn werk staken. Getuige zijn eigen
woorden weliswaar met de hoop de pen later weer op te mogen nemen, maar van dit
laatste is niets gekomen. De vierde partie is op de plaats waar Jacob van Maerlant
zijn rustperiode aankondigde, in de vierendertigste paragraaf van het derde boek,
enige tijd later voortgezet door Lodewijk van Velthem, die ook nog een complete
vijfde partie toevoegde. Naar de reden waarom Maerlant zijn werk moest staken kan
slechts gegist worden. Hijzelf zegt er niets over en Velthem getuigt hieromtrent dat
Maerlant tijdens het werken aan de vierde partie ‘sijns levens faelierde’, dat wil
zeggen: stierf. Dit laatste valt echter moeilijk te rijmen met de datering (1291) van
Maerlants zwanenzang, het strofische gedicht Van den lande van oversee.
Als hoofdbron voor zijn wereldgeschiedenis koos Jacob van Maerlant het Latijnse
Speculum historiale van de dominicaanse geleerde Vincentius van Beauvais, een
omvangrijke wereldkroniek, rond 1245 geschreven voor de Franse koning Lodewijk
IX. Evenals met vorig werk vervaardigde Maerlant echter geen getrouwe vertaling
van Vincentius' werk, maar koos hij voor een verkorte bewerking. Bij een complete
vertaling zou het Middelnederlandse werk nog veel omvangrijker zijn geworden.
Evenals bijvoorbeeld in de Rijmbijbel zien we in de Spiegel historiael de dichter
selecteren, wikken en wegen, verkorten waar nodig, maar ook toevoegen en verklaren,
indien dat hem noodzakelijk lijkt. Het gaat de Vlaamse dichter bij dit alles in
hoofdzaak om het doorlopende geschiedverhaal, om de meer verhalende gedeelten
uit de geschiedenis; aan het einde van het eerste caput van het hierna gepresenteerde
fragment formuleert hij het expliciet: ‘Ter jeesten doe ic minen ganc [Ik houd me
bij de geschiedverhalen]’. Veel van de uitvoerige bloemlezingen uit het werk van
allerlei geleerde schrijvers en veel ingewikkelde theologische kwesties uit het Latijnse
werk stipt de Middelnederlandse dichter slechts even aan. De reden hiervoor vermeldt
hij er vaak bij: ‘Het zou allemaal veel te lang en te moeilijk worden voor mijn lezers,’
of: ‘Ik zou misschien moeilijkheden krijgen met de kerkelijke autoriteiten, wanneer
ik me bemoei met lastige, dogmatische kwesties.’ De passages waarin Maerlant zich
even met hogere theologische vraagstukken bezighoudt, zijn dan ook bepaald niet
de eenvoudigste. Dit zal ook in het fragment hierna ruimschoots blijken.
Daar blijkt evenzeer dat Jacob van Maerlant op zijn best is, wanneer hij een
spannend verhaal kan vertellen. Om dit te ervaren leze men hierna slechts het drietal
paragrafen met het verhaal van de ‘zeven slapers’, of de passages waarin verhaald
wordt over ‘Merline, den wilden’.
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Het hierna gepresenteerde fragment bestrijkt de periode van ± 425 tot ± 455 na
Christus en handelt onder meer over de regering van keizer Theodosius II de Jongere
(401-450) en keizer Valentinianus III (419-455). Zij regeerden gedurende een aantal
jaren gezamenlijk over het Romeinse Rijk en hun regeringsperiode dient Maerlant
als een raamwerk voor alles wat hij wil vertellen. Steeds vermeldend in welk jaar
van de regering van deze beide keizers bepaalde feiten plaatsvonden en zo zijn verhaal
een stevige verankering in de tijd gevend, vlecht Jacob van Maerlant in navolging
van Vincentius een aantal andere geschiedenissen in zijn Spiegel in. We lezen over
verschillende invallen van de Vandalen, de Goten en de Hunnen met hun
nietsontziende leider Atilla, over Sint Patrick en de dood van Sint Augustinus, en
over de regering van een aantal pausen. Als een spannend vervolgverhaal hier
tussendoor gevlochten loopt bovendien de geschiedenis van de Britten en de Saksen.
Na een lastig fragment over de Vandalen en andere heidense volkeren, ketterse
volgelingen van Arius, die de ware Godheid van Christus ontkenden en verkondigden
dat de Zoon niet uit de Vader geboren is, gaat de dichter in caput zeven met kennelijke
opluchting over op het verhaal van de voorouders van koning Artur en diens tovenaar
Merlijn. Deze geschiedenis moet in Maerlants dagen gewilde kost zijn geweest, als
we de dichter zelf mogen geloven: ‘Hier ga ic ter jeesten waert, dat die menege horen
begaert’ [... het verhaal dat menigeen zo graag hoort].
Het hierna gepresenteerde fragment eindigt met de dood van keizer Valentinianus.
Met zijn Spiegel historiael schreef Jacob van Maerlant in zijn tijd en nog lange
tijd daarna wereldgeschiedenis: nog nooit eerder had een schrijver in de volkstaal
een dergelijke veelomvattende materie in een zo omvangrijk werk beschreven. Ook
de korte tijd die verliep tussen het ontstaan van de bron - Maerlant gebruikte een
versie van Vincentius' Speculum die in 1256 werd voltooid - en het totstandkomen
van Maerlants werk in de volkstaal, mag uniek genoemd worden. Ter vergelijking:
pas veertig jaar na het moment waarop Jacob van Maerlant zijn pen in 1288 of kort
daarna neerlegde, kwam in Frankrijk een volkstalige versie van het Speculum gereed.
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Spiegel historiael, derde partie, vijfde boek
[Origineel]
Hier begint die vijfte bouc
I

Van Theodosius den Jongen

Sonder oir es bleven doot
Honorius, die here groet,
Keyser van Rome ende Occident.
Sijn neve was in Orient
Keyser, die Theodosius hiet,
Also alsic hier achterliet
Die redene indie jeeste staen.
Nu hevet hi an hem ontfaen
Dat Roemsce rike ende wert bekent
Van Orient, van Occident
Gheweldich keyser ende here.
Hi ontfinc dese grote ere
Int jaer Gods XX ende vive
Ende CCCC, hort wat ic scrive,
Ende was III jaer keyser alleene
Van beden keyseriken gemene.
In sinen eersten jare begonden
Die Wandelen, die niet en conden
Met Spaengen hem laten genoegen,
Hem besetten ende gevoughen

[Prozavertaling]
Hier begint het vijfde boek
1 Over Theodosius de Jongere
Honorius, de grote heerser, keizer van Rome en het West-Romeinse Rijk, was zonder
erfgenaam gestorven. Zijn neef was keizer over het Oost-Romeinse Rijk en heette
Theodosius, zoals ik hiervoor verteld heb. Hij kreeg nu Honorius' rijk en werd erkend
als machtig keizer en heer over het Oost- én het West-Romeinse Rijk. Deze hoge
eer viel hem te beurt in het jaar des Heren 425, let op wat ik vertel, en hij was drie
jaar alleenheerser over de gezamenlijke keizerrijken.
In het eerste jaar van zijn regering begonnen de Vandalen, die zich niet
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[Origineel]
Van Affrike tlant te bestane
Ende woestent al in Mauritane,
Eene paertie van Affrike,
Ende dadent onder dorperlike.
Int ander jaer dat bedwongen
Van Theodosiuse den Jongen
Dat Roemsce rike was altemale,
So was doot, dat weetmen wale,
Die paues van Rome Bonefaes,
Die gehaet was van menegen dwaes;
Ende Celestijn die wart gecoren,
Die van Rome was geboren,
Paues te sine daer inde stat,
Die VII jaer inden stoel zat.
Priscus was geheten sijn vader.
Dese sette hem algader,
Datmen Davids psalme songhe
Indie kerke, in sulker tonge
Alse die lettren plegen wille,
Eer die pape ginc ter stille.
Hier af quamen altemale
Die introite entie gradale,
Tracten ende offertorien mede,
Diermen pleget in kerstijnhede.
Men en plach vor dese wile
Niet dan pistelen ende ewangile
Te singene voert sacrament:

[Prozavertaling]
met Spanje alleen tevreden stelden, plannen te maken om Afrika aan te vallen. Ze
verwoestten alles in Mauretanië, een deel van Afrika, en veroverden het op wrede
wijze.
In het tweede jaar dat het gehele Romeinse Rijk geregeerd werd door Theodosius
de Jongere, stierf de paus van Rome, Bonifatius, die door menige dwaas gehaat werd.
Coelestinus, geboortig uit Rome, werd tot paus gekozen en bezette de Heilige Stoel
zeven jaar. Zijn vader heette Priscus.
Deze Coelestinus bepaalde voor allen dat men Davids psalmen in de kerk, vóór
het misoffer moest zingen, op de wijze die het missaal aangeeft. Hieruit ontstonden
de ‘introïtus’, het ‘graduale’, de ‘tractus’ en ook het ‘offertorium’, die men zingt in
de christelijke kerk.
Vóór deze tijd was men gewoon voorafgaand aan het sacrament niets
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[Origineel]
Dus eist bescreven ende bekent.
Dese Theodosius, alsict las,
Kerstijn keyser dat hi was
In sijn gewerke altegader.
Archadius hadde geweest sijn vader,
Die was des ouds Theodosius' sone.
Hier omme hietmen om tgone
Den Jongen Theodosius.
In sinen tiden verginct aldus,
Dat in sijn rike wart een tyran,
Die gheheten was Jan,
Ende wildene slants verdriven,
Of quame hire an, selve ontliven.
Jegen hem senddi tiere ure
Enen prince, hiet Ardabure,
Up dien Janne met groten here.
Dingel was in sine were,
Want hi dien Ardabure lede
Goeden woch dor tongerede,
Daer hi ghenen Janne beginc
Ende slougene doot ende vinc
Volx genouch van sinen here
Met cleenre pinen, alsonder were.
In dies Theodosius' tiden,
Daer wi die redene af overliden,
So was een pape, een hermite,

[Prozavertaling]
anders dan de epistelen en het evangelie te lezen: zo was het voorgeschreven.
Deze Theodosius was, naar ik gelezen heb, een christelijk keizer in al zijn doen
en laten. Arcadius was zijn vader, die een zoon was van Theodosius de Oudere: om
deze reden noemde men deze Theodosius de Jongere. Tijdens zijn regering leefde
er in zijn rijk een tiran met de naam Johannes, die hem uit het land wilde verbannen
of, als hij hem te pakken kon krijgen, van het leven wilde beroven. Theodosius stuurde
een vorst, Ardabure genaamd, met een groot leger op deze Johannes af. Een engel
heeft Ardabure behoed, want die leidde hem veilig door het moeilijke terrein, alwaar
hij Johannes overviel en doodde, en zonder veel moeite en zonder tegenstand veel
van zijn soldaten gevangen nam.
In de tijd van Theodosius, die wij hier behandelen, leefde er een geestelijke, een
kluizenaar, die het leven van kluizenaars beschreef en die Johannes
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[Origineel]
Ende screef der eencedele vite,
Die hiet Jan Cassiaen.
Te Marsaelie, hebwi verstaen,
Was hi priester menegen dach.
Sine bouke, die ic sach,
Sijn luden van ordinen goet,
Die setten willen haren moet
Te ledene sonderlinghe leven.
Van mi en sijn si niet bescreven,
Want te zwaer ware haer bedieden,
Alse mi dinct, werliken lieden
Ende oec so docht mi te lanc.
Ter jeesten doe ic minen ganc.

II Vanden Jongen Valentiniaen
Alse Theodosius drie jaer
Berecht hadde met pinen swaer
Beede die riken, alst es bekent,
Van Orient, van Occident,
Dochtem die last vernoyen
Ende nam Placidia, siere moyen,
Die de Goten hier te voren,
Alse Rome was verloren,
Mettem voerden gevaen.
Sijnt, als wi hebben verstaen,

[Prozavertaling]
Cassianus heette. Hij was gedurende lange tijd priester in Marseille, zo lezen wij.
Zijn boeken, die ik onder ogen heb gehad, zijn goed voor kloosterlingen die zich
erop willen toeleggen een leven in afzondering te leiden. Deze boeken worden door
mij niet naverteld, want hun betekenis lijkt mij te moeilijk voor leken en naar mijn
mening zijn ze ook te lang. Ik houd me bij de geschiedverhalen.

II Over Valentinianus de Jongere
Toen Theodosius drie jaar lang met grote inspanning de beide rijken, het
Oost-Romeinse en het West-Romeinse, bestuurd had, werd de last hem te zwaar en
wendde hij zich tot Galla Placidia, de zuster van zijn vader, die de Goten tevoren,
toen Rome verloren ging, als gevangene met zich mee had-
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[Origineel]
Nam soe den grave Constant,
Den vroemsten die was int lant,
Ende wan an hare enen sone:
Valentiniaen hiet die ghone.
Desen selven Valentiniaen
Ende siere moeder, hebbewi verstaen,
Hevet Theodosius gesent
Te Rome, omme trike van Occident
Te berechtene in desen
Ende si regneerden, als wi lesen,
Te samen int lant XXIIII jaer.
Si bestondens over waer
Int jaer Gods CCCCXX ende achte
Ende waren kerstijn met crachte.
In desen tiden begonsten stunen
Up die Romeinen die Hunen,
Ende waren geseten in Pannone
Ende hildent jegen de Roemsce crone
L jaer al achter een.
Maer die Romeine, alst wel sceen,
Quamen hem so swaerlike ane,
Dat sise alle jageden dane.
Int ander jaer van desen tween
Dat si regneerden over een,
Theodosius ende Valentiniaen,
Regneerde in Spaengen, hebwi verstaen,

[Prozavertaling]
den genomen; naderhand, naar we hebben gelezen, trouwde zij met graaf Constantius,
de edelste man van het rijk, die een zoon bij haar verwekte: die heette Valentinianus.
Deze Valentinianus nu, en zijn moeder, stuurde Theodosius naar Rome om het
West-Romeinse rijk te besturen en zij regeerden samen, naar wij lezen, vierentwintig
jaar over het land. Ze vingen hun regeerperiode aan in het jaar 428 en waren
overtuigde christenen.
In deze tijd begonnen de Hunnen in opstand te komen tegen de Romeinen; zij
namen Pannonië in en hielden het vijftig jaar lang tegen het Romeinse Rijk bezet.
Maar de Romeinen vielen hen zo heftig aan dat ze hen er allemaal vandaan hebben
gejaagd.
In het tweede jaar dat deze twee, Theodosius en Valentinianus, samen het rijk
bestuurden, regeerde in Spanje, naar we vernomen hebben, Gunde-
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[Origineel]
Uptie Wandelen Gonderic.
Dit was een duvel vreselic!
Hi wan die stede Hispalis,
Die nu Sibile gheheten is.
Dese verhief hem jegen Gode,
Want hi was des viants bode.
Sine hant slouch hi an de kerke,
Om te verdervene entie clerke.
Ende God en verste niet de sake,
Hine sende te hant Sine wrake,
Want hem die duvel int lijf scoot
Ende tormentene toter doot.
Gheregneert haddi, voer waer,
In Spaengen wel XVI jaer
Ende was Modegisilus' sone.
Modegisilus was die ghone
Dien de Vranken sloegen doot
Met eere scaren van Wandelen groet.
Alse Gonderic dus doot es bleven,
So hebben die Wandelen verheven
Genserike sinen broeder daer,
Die regneerde XLVIII jaer.
Van desen gewaget men das,
Dat hi kerstijn vonden was
Ende keerde sijn gelove dane
An ongelovege Arriane.

[Prozavertaling]
rich over de Vandalen. Deze man was een angstaanjagende duivel! Hij veroverde de
stad Hispalis, die tegenwoordig Sibile heet. Hij kwam in opstand tegen God, want
hij was een afgezant van de duivel. Hij maakte zich meester van de kerk, om die,
samen met de geestelijkheid, te gronde te richten. God duldde geen uitstel, maar
zond hem onmiddellijk Zijn wraak, want de duivel nam bezit van hem en kwelde
hem tot aan zijn dood toe. Hij had wel zestien jaar over Spanje geheerst en was de
zoon van Modegisilius. Deze Modegisilius was degene die samen met een grote
schare Vandalen door de Franken was gedood.
Toen Gunderich gestorven was, hebben de Vandalen zijn broer Geiserik tot koning
uitgeroepen, die achtenveertig jaar regeerde. Van hem wordt verteld dat hij als christen
werd grootgebracht, maar zich bekeerde tot het geloof van de ongelovige Arianen.
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[Origineel]
Int derde jaer dat dese II heren
Keyser waren tsamen met eren,
Staerf die coninc Farramont,
Die coninc was eene stont
Over die Vrancken upten Rijn,
Daer die Fransoyse af comen sijn.
Alse hi doot was, quam na dien
Ane den coninc Clodien
Die crone, want hi was sijn sone.
XVIII jaer regneerde die ghone.
Dese plach openbare
Te sittene met langen hare
Ende naer hem so bleef de zede
Langhe onder de Vranken mede,
Want die coninge lanc haer droegen,
Wie sore omme spotten of loegen.
Clodien, dese stoute man,
Was die Doringen wan
Ende woende, alst bescreven steet,
In eene borch die Dispergo heet.
Dese sende over Rijn
In Gallen die spieres sijn
Tote die stat van Camerike,
Die hi wan wel vromelike.
Ende wat Romein so hire vant
Liet den hals, els genen pant,

[Prozavertaling]
In het derde jaar dat Theodosius en Valentinianus samen keizer waren, stierf koning
Farramont, die een tijd koning was geweest van de Franken aan de Rijn, het volk
waarvan de Fransen afstammen.
Toen hij dood was, kwam de kroon aan koning Clodius, want die was zijn zoon.
Deze regeerde achttien jaar. Hij droeg zijn haar lang en na hem bleef dit onder de
Franken nog lang de gewoonte, want alle koningen droegen het haar lang, ongeacht
wie daar de spot mee dreven of er om lachten. Clodius, deze dappere man, veroverde
Doringen en woonde er, zoals beschreven staat, op een burcht met de naam Dispergo.
Deze Clodius stuurde zijn verkenners naar Gallië, aan de overzijde van de Rijn, tot
aan de stad Kamerijk. Die stad veroverde hij heldhaftig en iedere Romein die hij er
aantrof, moest het met zijn leven bekopen. Tot aan de Seine toe veroverde hij ieder
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[Origineel]
Ende voert toter Seinen mede
Wan hi port, lant ende stede,
Ende besette met kinde, met wiven
Dlant, alse diere in wilde bliven.

III Van sente Patrike
In desen tiden, dats waerheit fijn,
Sendde die paues Celestijn
In Scollant bi gemenen rade
Enen bisscop, hiet Pallade,
Die deerste bisscop, alsict las,
In dat lant van Scollant was,
Die den lieden ontfaen dede
Bi sinen rade kerstijnhede.
Alse dese wech was, heefti daer
Sente Patrike gesent daer naer,
Sente Martijns zuster sone.
Conces so hiet soe, die ghone.
Een Bertoen so was haer man,
Daer soe dien Patrike an wan.
Die paues wijede desen metter hant
Erdersch bisscop van Scollant.
LX jaer was hi met eeren
Haer bisscop van groter leren
Ende was dalre eerste man

[Prozavertaling]
dorp, iedere landstreek en ook iedere stad en hij bevolkte het land met vrouwen en
kinderen, die er bleven wonen.

III Over Sint Patricius
In deze zelfde tijd - dit is de zuivere waarheid - stuurde paus Coelestinus een bisschop
naar Schotland met de naam Palladius, die de eerste bisschop van Schotland was,
naar ik gelezen heb en die de mensen door zijn woorden in aanraking bracht met het
christendom. Toen deze weer vertrokken was, heeft de paus daarna Sint Patricius
naar Schotland gestuurd, de zoon van de zuster van Sint Martinus: Concessa was
haar naam en haar man, bij wie zij Patricius kreeg, was een Brit.
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Die in Yrlant castien began.
Sonder myracle die hi dede
Menege grote in meneger stede,
So leestmen dat hi, sonder waen,
LX dode up dede staen;
Ghevangene liede een groot getal
Verloesti uten caerkere al.
Hi maecte kerken binnen sinen live
CCC LX ende vive
Ende wijede alse vele bisscope mede
In menech lant, in menege stede.
III dusent priesters heefti ghewijt,
Gheordineert ende gebenedijt.
XII dusent menscen, alsict vant,
Doepte hi selve met sire hant.
VII coningen, Almogies' kinder,
Doepti inden lande ghinder.
In Yrlant so vaste hi
Up enen berch, die heet Hely,
XL daghe ende XL nachte.
Hi predecte jare X waerf achte
Inden lande van Yrlant.
Hi levede, alsic bescreven vant,
C jaer ende XX mede,
Also alse Moyses dede.
Sijn graf en weetmen, no en vant

[Prozavertaling]
De paus wijdde Patricius eigenhandig tot aartsbisschop van Schotland. Hij was zestig
jaar lang de zeer geleerde bisschop van de Schotten en was de allereerste die in
Ierland begon te prediken. Behalve de vele grote wonderen die hij alom verrichtte,
leest men dat hij - werkelijk waar - zestig doden liet herrijzen; een groot aantal
gevangenen heeft hij uit hun kerker verlost. Gedurende zijn leven stichtte hij
driehonderdvijfenzestig kerken en wijdde hij evenveel bisschoppen, in menige
landstreek en stad. Hij wijdde, bevestigde en zegende drieduizend priesters en doopte
eigenhandig twaalfduizend mensen, naar ik gelezen heb. Zeven koningen, zonen van
Almogies, doopte hij in dat land. In Ierland vastte hij veertig dagen en nachten lang
op een berg met de naam Hely. Hij predikte tachtig jaar lang in Ierland en leefde,
naar ik het beschreven heb gevonden, honderdtwintig jaar, net zoals Mozes. Geen
mens in Ierland kent de plaats van zijn graf; het is nooit gevonden.
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Noint man in al Yrlant.
Alse hi hadde, sonder saghe,
Die XL nachte ende XL daghe
Gevast upten berch Ely,
Omme drie saken so bat hi:
Deerste was, wat manne, wat wive,
Die int ende van haren live
Vaste gelovede ende bade genaden,
Dattem van haren mesdaden
Onse Here horde te hant,
Up dat hi ware van Yrlant.
Dat was daer omme, sonder waen,
Want si kerstijndoem hadden ontfaen.
Dander was, dat nemmermere
Dat gedogen soude onse Here,
Dat vremde volc soude verteren
Yrlant, noch destruweren.
Terde was, dat te doemesdaghe,
Te diere vruchtelikere plaghe,
Negeen Yrsch man soude leven.
Ende dese beden waren gegeven
Also, alsict bescreven vant.
Dies seggen die van Yrlant,
Dat Yrlant verderven sal,
Ten mindsten dan kerstijn volc al,
VII jaer eer God sal comen

[Prozavertaling]
Toen hij die veertig dagen en nachten aan het vasten was op de berg Hely, bad hij
om drie dingen: het eerste was dat onze Heer de opgebiechte zonden van iedere man
of vrouw die aan het eind van zijn of haar leven rotsvast geloofde en om genade
vroeg, onmiddellijk zou aanhoren, op voorwaarde dat die man of vrouw een inwoner
van Ierland was. Dat was omdat de Ieren zich bekeerd hadden tot het christendom.
Het tweede waarom hij bad, was dat onze Heer nooit meer zou gedogen dat vreemde
volkeren Ierland zouden vernietigen of verwoesten, en het derde was dat op de
verschrikkelijke Dag des Oordeels geen enkele Ier meer in leven zou zijn. Deze
gebeden werden verhoord, naar ik beschreven heb gevonden. Daarom zeggen de
Ieren dat Ierland - in ieder geval dan toch alle christenen onder de bevolking - zeven
jaar voor Jezus' komst om over de gehele wereld te oordelen, ten onder zal gaan.
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Omme die werelt algader domen.
Up eenen berch van Yrlant
Benedijdi metter hant
Dat Yersche volc ende bat sere
Voer hem allen onsen Here.
Daer quamen vogelen in scaren
Harde vele te hem gevaren
Ende van wuwen menechfoude,
Dat hise benedijen soude.

IIII Hoe hi Yrlant bekeerde
Doe Patrijc eerst wilde leren
Yersch volc ende bekeren,
Heeft hise so hart ende wilt vonden,
Dat si geloven niet en conden
Van der bliscap van daer boven,
Daer die ingelen Gode loven,
Noch dat seggen, noch dat tellen
Vanden rouwe vander hellen,
Ende waren jegen hem in twiste
Ende seiden: ‘An Jhesum Criste
Sone keren wi ons groot no clene
Met predeken, met miracle ghene,
Onser een en hebbe bekent
Die bliscap entien torment.

[Prozavertaling]
Boven op een berg in Ierland zegende hij eigenhandig het Ierse volk en bad hij innig
voor hen tot onze Heer. Er kwamen toen hele zwermen vogels op hem afgevlogen,
waaronder een groot aantal wouwen, opdat hij ze zou zegenen.

IIII Hoe hij Ierland bekeerde
Toen Patricius het Ierse volk voor de eerste keer wilde stichten en bekeren, trof hij
het zo weerbarstig en onhandelbaar dat het niet kon geloven in de hemelse vreugde,
waar de engelen God loven, en hij kon het volk ook niets duidelijk maken over de
bittere droefheid in de hel, of ze verzetten zich tegen hem en zeiden: ‘Wij bekeren
ons absoluut niet tot Jezus Christus, niet door prediken en door geen enkel mirakel,
voordat een van ons die vreugde
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So sijn wijs te sekerre dan,
Alse wijt hebben bescouwet an.’
Doe viel hi in siere gebede
Om der lieder zalichede
Ende vaste nerenstelike ende bat
Dattem God vertogede dat.
Oechsiende al openbare
Quant an hem Jhesus Cristus dare
Ende hevet hem eenen bouc gegeven
Met ewangelien bescreven,
Ende enen staf, die al noch huden
Van al den kerstinen luden
Over heilechdoem scone ende groot
Ghehouden es ende ruste al bloot.
Ende wiene hevet in wat steden,
Houdet met groter werdicheden.
Die stoc heetet Cristus' staf,
Omme dattene onse Here gaf
Sente Patrike, alsemen wel weet.
Onse Here heeftene gheleet,
Patrike, in ene woeste stat
Ende togede hem daer een gat,
Donker sere ende binnen ront,
Ende seide: ‘Wie so teneger stont
In berouwe van sire mesdaet,
Met goeden gelove hier in gaet,

[Prozavertaling]
en die kwellingen heeft leren kennen: pas als we het zelf hebben gezien, zullen we
ervan overtuigd zijn.’
Toen verzonk Patricius omwille van hun zielenheil in gebed, hij vastte volhardend
en bad dat God het hem zou openbaren. Voor iedereen duidelijk verscheen toen Jezus
Christus aan hem en overhandigde hem een boek waarin de evangeliën stonden
geschreven, en een staf die nog heden ten dage door alle christenen als kostbaar
relikwie en reden tot vreugde beschouwd wordt; wie die staf ook maar bezit, waar
dan ook, bewaart hem met grote eerbied. Die staf heet ‘Christusstaf’, omdat Christus
hem aan de heilige Patricius gegeven heeft, zoals wij weten.
Onze Heer voerde Patricius naar een onherbergzame plaats en toonde hem daar
een heel donker, rond hol met de woorden: ‘Een ieder die hier ooit naar binnen gaat,
in berouw over zijn zonden en in oprecht geloof, en die
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Ende eenen nacht ende eenen dach
Hier binnen geduren mach,
Hi sal van al sinen zonden
Sijn ghesuvert in dien stonden.
Ende daer hi daer dore sal liden,
Sal hi anesien tien tiden
Die quade liede in vernoye
Entie goede in groter joie.’
Onse Here sciet van hem also.
Sente Patrijc was sere vro
Ende dede daer ter selver stede
Eene kerke maken mede,
Daer sidert in waren sciere
Gheset canoenken reguliere.
Binnen den kerchove so es tgat.
Met eenen mure bevinc hi dat.
Daer maecti eene porte toe
Ende slootse wel vaste doe,
Datter niemene in en quame,
En ware of hijs orlof name.
Den prioer gaf hi te dragen
Ghenen slotel indien dagen.
Vele volx was indien stonden,
Dien berouwen hare zonden
Ende ghingen in dat gat
Ende weder quamen ende seiden dat,
Dat si gedoget hadden torment

[Prozavertaling]
het hier een nacht en een dag kan uithouden, zal daarna van al zijn zonden gezuiverd
zijn; en gedurende de tijd dat hij daar zal doorbrengen, zal hij de zondaars in hun
ellende kunnen zien en de goeden in hun opperste vreugde.’
Toen ging onze Heer van hem weg. Patricius was bijzonder blij en liet precies op
die plaats een kerk bouwen, die onder beheer kwam van reguliere geestelijken. Het
hol bevond zich op het kerkhof. Hij bouwde er een muur omheen en daarin maakte
hij een poort, die hij stevig sloot, zodat er niemand naar binnen kon komen, tenzij
hij daarvoor toestemming had gekregen. De prior gaf hij de sleutel van die poort in
bewaring.
Er waren in die tijd veel mensen die berouw hadden van hun zonden en het hol
ingingen, weer terugkwamen en vertelden dat ze hevige, zware en ongekende
kwellingen hadden doorstaan, en ze hadden ook de ernstige bestraffingen van de
zondaars gezien en de vreugde van de mensen zonder zonde.
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Groot ende zwaer ende onbekent.
Ende si hadden oec ghesien
Den quaden swaerlike messcien,
Entie bliscap vanden goeden.
Vele waerre vanden vroeden
Van Yrlant diere in gingen,
Ende vele seiden vandien dingen.
Sente Patrijc hiet den clerken,
Dat si souden inder kerken
Bescriven vaste alle de wort
Die die lieden brochten vort.
Omme die mare die si brochten
Uten pitte, diet besochten,
So gheloveden die Yrsche vort
An sente Patricius' wort.
Ende om dat liede worden claer
Van haren zonden inden pitte daer,
So heetet noch doude memorie
‘Sente Patrijcs purgatorie’.
‘Regeles’ hiet die kerke die stat
Daer die putte staet, dat gat.

V Hoe die Wester Goten Spaengen wonnen
In desen selven tiden mede
Was te Constantenoble inde stede
Nestorius bisscop patriaerke,

[Prozavertaling]
Veel wijzen uit Ierland begaven zich in het hol en veel van hen vertelden zulke
verhalen. Sint Patricius gaf de klerken van de kerk opdracht alles wat die mensen
vertelden, nauwkeurig te boek te stellen. Door de verhalen die iedereen die dat gat
inging, meebracht, geloofde het Ierse volk vanaf die tijd aan de woorden van de
heilige Patricius. En omdat mensen in dat hol gezuiverd werden van hun zonden,
heet het sinds mensenheugenis ‘Sint Patricius-vagevuur’. De kerk noemt de plaats
waar die put, dat gat, zich bevindt ‘Regeles’.

V Hoe de West-Goten Spanje veroverden
Eveneens in deze zelfde tijd was in de stad Constantinopel Nestorius patriarch, die
grote ketterij verkondigde. Want hij predikte, de dwaas, dat Jezus alleen als mens,
en niet als God geboren was uit onze Lieve Vrouwe Maria.
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Die maecte ongelove staerke.
Want hi castyede, die sot,
Jhesus puur mensce, niet God
Van Marien onser Vrouwen geboren.
Hi looch alse een man verloren,
Want Cristus es in énen persone
Mensce ende God vanden trone.
Sine mogentheit daer toe wrachte,
Dat soene maget ter werelt brachte
Ende Hi die dode upstaen dede,
Daer Hi verrees vander doot mede.
Sine mensceit togedi indien,
Dat Hi ghetast was ende gesien.
Moetheit, honger ende cout
Ende ander pine menechfout,
Entie bitterlike doot
Togede Sine mensceit bloot.
Dies eist groot recht dat wi Hem lijen,
Dat Hi geboren was van Marien
Warachtech God, warachtech man,
Ende al in énen persone dan.
In deser tijt die Wester Goten,
Die lange met haren roten
Tusscen der Geronden enter Rone
Met Wallia, haren coninc, scone
Saten, droegen over een, sonder bliven,
Dat si die Wandele willen verdriven

[Prozavertaling]
Hij loog als een verloren ziel; want Jezus Christus is in één persoon zowel mens als
hemelse God. Zijn goddelijke macht bewerkstelligde dat Maria Hem als maagd ter
wereld bracht, dat Hij doden opwekte en zelf ook uit de dood verrees. Zijn menselijke
natuur toonde Hij door het feit dat Hij tastbaar en zichtbaar was; vermoeidheid,
honger, koude en vele andere ongemakken, en Zijn bittere dood waren duidelijke
getuigen van Zijn menszijn. Daarom is het volkomen juist dat wij aangaande Hem
belijden dat Hij geboren is uit Maria, als waarachtig God én als waarachtig mens,
beiden in één persoon.
In deze tijd besloten de West-Goten, die met hun volk en hun koning Wallia lange
tijd tussen de Gironne en de Rhône gewoond hadden, zonder uitstel de Vandalen
massaal uit Spanje te verdrijven, zoals ze hen ook eens uit Gallië hadden verdreven.

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

483

[Origineel]
Ute Spaengen lant met allen,
Alsi eens daden ute Gallen.
Maer hier binnen, eer dit vulquam,
Die heilege kerke haren raet nam,
Hoemen alrebest verscrove
Nestorius' quade ongelove.
Bi Theodosius den Jongen,
Die keyser was van vele tongen,
Riepen si enen seent te samen
Te Epheson in Gods namen,
Daar CC bisscoppe in waren.
Daar was vermeesaemt sonder sparen
Nestorius, die tfolc wilde honen,
Want hi Cristus gaf II personen,
Ende was getoget bi scrifturen,
Dat Cristus ware bi naturen
Warachtech God ende man,
Ende in éenen persoen nochtan.
Int VIste jaer dat dese te samen
Inden keyserike quamen,
Theodosius ende Valentiniaen,
Hevet Genseric verstaen,
Der Wandelen coninc, dat up hem quam
Metten Goten erre ende gram
Wallia, die Spaengen lant
Al wilde winnen metter hant.
Die Spaenjole hebben vernomen

[Prozavertaling]
Maar nog voor dat dit gebeurde, beraadde de heilige kerk zich erover hoe men het
beste Nestorius' ketterij zou kunnen uitroeien. Uit naam van Theodosius de Jongere,
die keizer was over vele volkeren, riepen zij in Efeze een concilie bijeen in Gods
naam, waar tweehonderd bisschoppen aanwezig waren. Daar werd Nestorius, die
het volk had willen bedriegen, onverwijld veroordeeld, want hij had gezegd dat
Christus twee onafhankelijke hoedanigheden had, en nu werd door middel van de
bijbel aangetoond dat Christus van nature waarachtig God én mens was, en toch in
één persoon.
In het zesde jaar dat Theodosius en Valentinianus samen over het keizerrijk
regeerden, bemerkte Geiserik, de koning van de Vandalen, dat Wallia met de
vertoornde Goten op hem af kwam om Spanje stormenderhand te veroveren. De
Spanjaarden vernamen dat de Goten waren gekomen; ze brach-
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Dat die Goten daer waren comen
Ende hebben hem verheven saen
Ende willen die Wandelen uteslaen
Ende quamen jegen hem te wighe.
Daer verloren si indien prighe
Bi naer XX dusent man.
Entie Wandelen nochtan,
Dor al dat si zeghe vochten,
Sone dorsten si noch en mochten
Den Wester Goten wederstaen,
Sine ramden hem Spaengen saen
Ende traken over in Affrike.
Want si vernamen sekerlike
Dat Etius, die grote here,
Die patricius met groter ere
Ghemaect was van Rome die stede,
Overmoet hadde ende groten onvrede
Jegen Bonefaciuse, dien Affrike al
Die raet van Rome beval.
Want si beede ghemeenlike
Wilden vanden Roemscen rike
Onder den keyser sijn de meeste.
Hier omme en was niet alde feeste.
Men hevet gheseit in ouden tiden:
‘Twee hoverdeghe en mogen niet riden
Een paert te samen. Sine conent gehitten

[Prozavertaling]
ten een leger op de been, wilden de Vandalen verdrijven en trokken tegen hen ten
strijde. In het gevecht dat volgde, verloren zij bijna twintigduizend man. Maar hoewel
de Vandalen de overwinning behaalden, durfden en konden ze de West-Goten het
hoofd niet bieden, en ze ruimden het veld voor hen uit Spanje en staken over naar
Afrika, omdat ze hadden gehoord dat de machtige Aëtius, die eervol benoemd was
tot patricius van Rome, in ernstig conflict was geraakt met Bonifatius, aan wie het
bestuur van Rome geheel Afrika had toevertrouwd, omdat zij allebei als eerste onder
de keizer de hoogstgeplaatste persoon van het Romeinse Rijk wilden zijn. Hierdoor
werd de Romeinse zaak ernstig geschaad. In vroeger tijden zei men wel: ‘Twee
hoogmoedige mannen kunnen niet samen één paard berijden. Ze kunnen het namelijk
niet voor elkaar krijgen om allebei voorop te zitten.’
Bonifatius merkte dat Aëtius hem te sterk was en liever dan te wijken,
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Dat si beede voren zitten.’
Bonefacius mercte das,
Dattem Etius te moghende was
Ende hevet, lievere dan hi wike,
Dat hi verdervede tRoemsche rike
Ende ontboot die Wandelen tsamen,
Dat si in Affrike quamen
- Hi wils altoes mettem bliven Comen met kinderen ende met wiven.
Dus sijn si in Affrike gevaren
Met wiven ende met kinderen te waren
Ende waren den Romeinen zwaer
Ende regneerden menech jaer.

VI Hoe Borgoengen kerstijn wart
Aldus crancte tRoemsche rike
In allen ziden jammerlike.
Doe quam Suchar vanden Hunen
Over Rijn ende wilde stunen
Uptie Romeinen int lant van Gallen.
In Bourgoengen quam hi gevallen
Met eenen ongetelden here
Ende wanet winnen sonder were.
Tien tiden waren die Borgenioene
Heidijn in al haren doene

[Prozavertaling]
wilde hij het Romeinse Rijk te gronde richten. Hij gebood alle Vandalen naar Afrika
te komen - hij zou hun altijd trouw blijven - en ze moesten komen mét hun vrouwen
en kinderen. En zo zijn ze, met vrouwen en kinderen, naar Afrika getrokken, waar
ze het de Romeinen lastig maakten en menig jaar heersten.

VI Hoe Bourgondië gekerstend werd
Zo verzwakte het Romeinse Rijk aan alle kanten op betreurenswaardige wijze. Toen
kwam Supthar van de Hunnen van over de Rijn en wilde de Romeinen in Gallië
aanvallen. Hij viel met een ontelbaar groot leger Bourgondië binnen en meende het
zonder slag of stoot te kunnen veroveren.
In die dagen waren de Bourgondiërs nog in alle opzichten heidenen en
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Ende hadden dicken dat vernomen,
Dattem teren quam ente vromen
Die ant kerstijn gelove quamen.
Si beloveden alle te samen
Dat si wilden anebeden
Der kerstinen God, wildi bevreden
Haer volc in den volcwighe.
Want si wilden met enen prighe
Die Hunen sekerlike bestaen
Ende alle sterven, sonder waen,
Ofte die dorpere viande
Alle slaen uut haren lande.
In desen hope sijn si comen
Ende hebben den strijt genomen
Met cleenre menechte up groet here,
Ende God was mettem indie were.
Want met ere menechte cleene
Slougen si bina up alreene
Dat here dat Suchar brochte,
Datmen cume getellen mochte.
Dus gaf hem God onse Here
Omme hare gelove zege ende ere,
Ende si hebben daer naer saen
Kerstijndoem gerne ontfaen
Ende hebben den overmoet gevelt
Vanden Hunen met gewelt.

[Prozavertaling]
ze hadden al vaak gehoord dat zij die zich tot het christelijk geloof bekeerden daar
veel goeds van ondervonden. Als één man beloofden zij dat ze de God van de
christenen zouden gaan aanbidden, wanneer die hun volk in de veldslag zou
beschermen; want ze wilden de Hunnen aanvallen in een gevecht en zonder aarzelen
allen hun leven geven óf de verachtelijke vijanden massaal uit hun land verdrijven.
In deze hoop hebben zij met een klein groepje de strijd aangebonden tegen het
immense leger en God was met hen in die strijd. Want met een klein aantal mensen
versloegen ze bijna het gehele leger dat Supthar had meegebracht, dat leger dat
nauwelijks te tellen was. Zo schonk God hun om hun geloof de overwinning en de
eer, en spoedig daarna hebben zij zich graag tot het christendom bekeerd en het
geweld van de Hunnen krachtig weerstaan.
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Int VIIde jaer dat Valentiniaen
Dat keyserike hadde ontfaen
Met Theodosiuse den Jongen
Ende si tRoemsche rike dwongen,
Wart Sixtus paues na Celestine.
Van Rome waren die mage sine.
Priscus was sijns vaders name.
Dese paues en was niet bequame
Eenen clerc, die Bassus hiet,
So dat hi so verre riet,
Dat hi lachter van hem seide
Ende grote dorperheide.
Die keyser Valentiniaen
Die dede versamen saen
In Rome LX bisscoppe ende vive,
Ende wille datmen die dinc bedrive
Met allen bescrevenen rechte.
Die paues, gelijc enen knechte,
Dede sine onscout naer dordeel,
Datmen daer utegaf geheel
Ende Bassus die viel inden ban
Ende was uten lande verdreven dan.
Ende daer naer in corten daghe
Staerf hi van ons Heren plaghe
Entie paues groef sinen viant
Selve eerlike metter hant.

[Prozavertaling]
In het zevende jaar dat Valentinianus samen met Theodosius de Jongere de Romeinse
keizerskroon droeg en samen met hem over het Romeinse rijk regeerde, werd Sixtus
paus, als opvolger van Coelestinus. Zijn familie stamde uit Rome en de naam van
zijn vader was Priscus. Deze paus was niet geliefd bij een klerk met de naam Bassus.
Die ging zelfs zó ver dat hij schandalige en gemene dingen over hem vertelde. Keizer
Valentinianus riep in Rome met spoed vijfenzestig bisschoppen bijeen en wilde dat
men de zaak zou behandelen volgens de geldende regels van de wet. Volgens het
oordeel dat men daar velde, bewees de paus, als een gewoon mens, geheel en al zijn
onschuld. Bassus werd in de ban gedaan en vervolgens uit het land verdreven. Niet
lang daarna stierf hij als gevolg van een door God gezonden ziekte. De paus gaf zijn
vijand eigenhandig een eervolle begrafenis.
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Dese paues was die sette
In rechten bescrevenen wette,
Dat een bisscop niet en come
In eens anders bisscopsdome
Omme kerke of clerc te wijene,
Eens anders recht so tontvrijene.
Hi maecte die kerke ende deedse wijen,
Die heet ter groter sente Marien
Ende met selvere ende met goude
Versierdi die kerke menechfoude.
Hi was jegen daerme goet,
Milde ende wel ghemoet.

VII Hoe die Wandelen wonnen Affrike
Nu hebben die Romeine verstaen,
Dat Bonefacius heeft ontfaen
Die Wandelen in Affrike.
Daerwaert sendemen mogendelike
Etius met groten here,
Dat hi dese dinc bewere.
Die Wandelen ende dat volc onreine
Die verwonnen die Romeine
Ende verslougense ende drevense wege.
Bonefacius wan den zeghe

[Prozavertaling]
Deze paus was degene die de vaste regel instelde dat een bisschop niet in het bisdom
van een ander mag komen om een kerk of geestelijke in te wijden en zo inbreuk te
maken op het recht van een andere bisschop. Hij bouwde en wijdde de kerk met de
naam San Maria Maggiore en luisterde die overvloedig op met zilver en goud. Hij
was goed voor de armen, vrijgevig en vriendelijk.

VII Hoe de Vandalen Afrika veroverden
De Romeinen hoorden dat Bonifatius de Vandalen naar Afrika had geroepen. Zij
stuurden Aëtius ernaartoe met een groot leger om de zaak te beletten. De Vandalen
en de heidenen overwonnen de Romeinen, versloegen hen en joegen hen op de vlucht.
Bonifatius behaalde de overwinning en de Romeinen werden door hun vijanden uit
Afrika verdreven.
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Ende sloughen uten lande
Die Romeine hare viande.
Dese hadden heidijnscap begeven,
Maer si leeden aergere leven
Dan heidine doen, alsic wane,
Want si waren Arriane.
Dats volc dat kerstijn wille wesen,
Maer dat si dolen in desen,
Dat si die drievoudechede
Sceden up doverste hoochede.
Hier ga ic ter jeesten waert,
Dat die menege horen begaert:
Dats van Bertaengen lant dat grote,
Daer ridders in waren sonder genote.
Ende sult hier horen tcorte ware
Ende van Arturs beginne tclare
Ende hoe dIngelsce quamen int lant
Daer sidert na hiet Inglant
Grote Bartaengen altemale.
Ghi sult dan verstaen wale
Dat alle die landen die nu sijn
Tusscen der Elven enten Rijn,
Heetet Germania in ouden jeesten,
Die vele orloghen ende vele feesten
Dicken hadden uptie Romeine.

[Prozavertaling]
Deze Vandalen hadden het heidendom afgezworen, maar ze hielden er een nog ergere
levenswijze op na dan heidenen, naar mijn idee, want het waren Arianen. Dat zijn
mensen die christen zeggen te zijn, behalve dat ze hierin dwalen, dat ze de
Drie-eenheid met betrekking tot de hoogste macht scheiden [d.i. de Vader is hoger
dan de Zoon. Zie ook cap. 26 in dit fragment].
Op dit punt ga ik weer terug naar het verhaal, dat menigeen zo graag hoort: dat is
het verhaal over Groot-Brittannië, waar ridders woonden die hun gelijke niet kenden.
U zult nu in het kort horen wat er werkelijk gebeurd is en duidelijkheid krijgen over
hoe Arturs regering aanving, en hoe de Angelen in Groot-Brittannië kwamen, dat
sindsdien, naar hen, Engeland heet. U moet dan goed weten dat alle tegenwoordige
landen tussen de Elbe en de Rijn in oude verhalen Germania genoemd worden en
vroeger veel strijd hebben gevoerd en onenigheden hebben gehad met de Romeinen.
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In desen tiden, dat ghemeine
Die Jonghe Theodosius
Ende Valentiniaen aldus
Berechten dat Roemsce rike,
So waren bina gemeenlike
Heidijn alle die Germeine
Ende geloveden meest al reine
An Mercuriuse den afgod,
Dien anebede menech sot.
Nu gheviel int lant van Sassen,
Dat daer in waren gewassen
So grote lieden ende so vele,
Dat het ginc al uten spele,
Want tlant en conster niet gevoeden.
Doe droegen si over een metten vroeden,
Datmer een deel uutwerpen woude,
Daer dat lot up vallen soude
Ende worden ute Sassen dorpen
Eene grote paertie geworpen
Daer dat lot up ghevel.
Entie waren gewapent wel
Ende ghewaernet ende gespiset,
Ende was hem die zee gewiset
Ende scepen gelevert te waren,
Daer si met henen souden varen
Ende hem generen daer si mochten.

[Prozavertaling]
In deze dagen, toen Theodosius de Jongere en Valentinianus samen over het Romeinse
Rijk regeerden, waren bijna alle Germanen heiden en zij geloofden oprecht in de
afgod Mercurius, die door menige dwaas aanbeden werd.
Nu gebeurde het in Saksen dat de bevolking zo was toegenomen dat de toestand
onhoudbaar werd, want het land kon niet meer voldoende voedsel opbrengen. Toen
namen ze met wijze mannen het besluit een gedeelte van de bevolking, waar het lot
op zou vallen, het land uit te zetten, en zo werd een groot aantal mensen, op wie het
lot gevallen was, uit de Saksische dorpen uitgewezen. Deze mensen waren goed
gewapend, toegerust en van mondvoorraad voorzien. Ze kregen een geleide naar de
zee en kregen schepen tot hun beschikking waarmee ze weg moesten varen om een
nieuw
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Ende, waers te doene, dat si vochten
Om te winnene stede ende lant.
Een, die Engistus was genant,
Die Angeus heet in Walscher tale,
Was vanden volke altemale
Voghet gheset ende here.
Dese was behendich sere,
Groot ende staerc gewassen
Boven die gemeente van Sassen.
Voerden wint sijn si ghevaren.
Dese Sassen met haren scaren,
Die Sennes heten in Walscer tale,
Quamen varende altemale,
Also alsict bescreven vant,
Te grote Baertaengen ant lant.
Tien tiden, vinden wi bescreven,
Waren uten lande verdreven
Van Bertaengen trechte geslachte
Ende was coninc worden met crachte
Ende met verranessen, alsemen ziet,
Een die Vortegrinus hiet,
Die int Romans heet Vortegier.
Al was dese stout ende fier,
Omme dat hi met onrechte besat
Coninx name ende coninx scat,
So was hi emmer in vare.

[Prozavertaling]
leven op te bouwen waar ze maar konden. Als het nodig mocht zijn, moesten ze maar
vechten om woonplaatsen en grondgebied te veroveren.
Eén van hen, een zekere Hengest, die in het Frans Angeus genoemd wordt, was
als bevelhebber en leider over het hele volk aangesteld. Deze man was bijzonder
handig en stak een kop boven alle andere Saksen uit.
Ze zeilden voor de wind en deze groep Saksen - die in het Frans Saisnes genoemd
worden - kwam, al varende, naar ik gelezen heb, in Groot-Brittannië aan land. In die
tijd, zo vinden we het beschreven, waren uit Brittannië de rechtmatige volksstammen
verdreven en was er, met geweld en door verraad, een man koning geworden met de
naam Vortigern, die in het Romaans Vortegier genoemd wordt. Ook al was deze man
moedig en dapper, hij zat voortdurend in angst, omdat hij onrechtmatig de naam van
koning
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Want hi wiste al openbare,
Dat Aurelius Ambrosius
Ende Uter sijn broeder, die dus
Uten lande waren verdreven,
In Gallen wonen ende leven,
Ende vrucht emmer tsine verdreven
Ende en weet hoe seker leven.

VIII Hoe die Sassen quamen in Bertaenyen
Int jaer Gods, alsic scrive,
CCCC XXX ende vive
Quam Engistus metten Sassen
Ende leet die zee over bi passen
In grote Bertaengen ente sine
Toten coninc Vortegrine,
Ende seide dat hi ende sine scare
Uut sinen lande ghewiset ware,
Niet bi gere quader smette,
Maer bi coustume ende met wette,
Te soukene waer daventure woude
Dat hi hem gheneren soude.
Vortegrijn mercte die Sassen
Staerc ende groot gewassen,
Ende hi hadde hulpen noot.
Want hi neghene trouwe groot

[Prozavertaling]
droeg en de schatkist van de koning bezat. Hij wist immers heel goed dat Aurelius
Ambrosius en zijn broer Uter, die uit het land verdreven waren, in Gallië woonden
en leefden en hij vreesde steeds verdreven te worden, niet wetend hoe zijn leven
veilig te stellen.

VIII Hoe de Saksen in Brittannië kwamen
In het jaar Gods 435 stak Hengest met de Saksen in korte tijd de zee over naar
Groot-Brittannië en ging met zijn mannen naar koning Vortigern. Hij vertelde hem
dat hij met zijn gezelschap uit zijn land uitgewezen was, niet omdat zij kwaad hadden
gedaan, maar volgens wet en gewoonte, om een plaats te zoeken waar het lot wilde
dat hij zich zou vestigen. Vortigern zag dat de Saksen groot en sterk waren en hij
had dringend hulp nodig. Omdat
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Ne hadde ane die Bertoene,
Ontfinc hise te sinen doene.
Nochtan dede hijt harde node,
Want si hildens hem an afgode,
Entie Bertoene kerstijn waren
Ende si heidijn met haren scaren.
Doch gaf hi hem aldaer int lant
Bosch, heide, water ende zant,
Dat si hem generen souden,
Up dat si pays hebben wouden.
Ende Engistus wan omme lanc
Alsonder Vortegrijns bedwanc,
Dat hi hem gave alse breet steden
Veste te makene met vreden,
Alse eene rieme mochte begaen;
Entie coninc gavet hem saen.
Doe nam hi eens ossen huut,
Die sneet hi alle uut ende uut
Teere rieme al omme ende omme,
Ende beringheder in teere somme
Eene grote wide stede,
Daer hi ene borch maken dede.
Die hiet ‘die borch vander riemen’.
Grote onnere quam daer af sniemen,
Want die Sassen wonnen int lant
Met haren here die vorderhant

[Prozavertaling]
hij niet kon rekenen op de trouw van de Britten, nam hij hen in dienst. Maar dat deed
hij met veel tegenzin, want de Saksen geloofden in afgoden, terwijl de Britten christen
waren en de Saksen heidenen. Toch gaf hij hun in zijn land bos- en heidegrond, water
en zandgrond waar zij een bestaan konden opbouwen, zodat ze in vrede zouden leven.
Uiteindelijk wist Hengest te bereiken dat Vortigern hem uit eigen beweging een stuk
land gaf, zo groot dat het met een riem omspannen zou kunnen worden, om daar in
alle vrede een kasteel te bouwen. Dit stond de koning weldra toe. Hierop nam Hengest
de huid van een os, versneed die al draaiend tot een lange riem uit één stuk en
omringde er een uitgestrekt stuk land mee, waarop hij een burcht liet bouwen. Die
heette de ‘burcht van de riem’.
Van dit alles kwamen weldra grote moeilijkheden, want de Saksen kregen met
hun leider de overhand in het land en de koning werd verliefd op
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Entie coninc die verminde
Eene vanden heidinen gesinde,
Die Engistus' dochter was.
Die brochte eerst up, sijt seker das,
‘Wissel’, daer soe hem brochte drinken.
Dies worts sal men lange gedinken.
Doe die Bertoenen dat vernamen
Dattem die coninc altesamen
An die heidine Sassen helt,
Word zi orlogende met gewelt
Up Engiscuse die was verheven,
Ende hebbene slands verdreven
Ende sine buerch ooc gevelt,
So dat hi moeste met gewelt
In Germaengen weder wiken,
Ende bat aermen ende riken
Sinen maghen, clene ende groet,
Dat si hem helpen uter noot,
So dat hi weder quam gevaren
In Bertaengen met groeten scaren,
So dat men te payse ginder sprac,
Om te benemene dongemac.
Aldaer die dach van payse was
Entie Bertoene waenden das,
Dat alsonder anxt ware,
Quam Engistus met sire scare,

[Prozavertaling]
iemand uit het heidense gezelschap, de dochter van Hengest. Deze vrouw sprak als
eerste in Brittannië de Angelsaksische groet ‘ves hâl’ uit, toen zij de koning drinken
bracht: dat woord zou men nog lang blijven gebruiken.
Toen de Britten hoorden dat de koning de partij had gekozen van de heidense
Saksen, trokken ze ten strijde tegen Hengest, die bij hem in de gunst stond. Ze
verdreven hem uit het land en verwoestten zijn burcht, zodat hij weer moest uitwijken
naar Germania. Hij vroeg daar al zijn familieleden, arm en rijk, hem uit de nood te
helpen, waarna hij weer met een groot leger naar Brittannië kwam. Daar begon men
toen te spreken over het sluiten van vrede, om een einde te maken aan de onaangename
toestand.
Toen de verzoeningsdag was aangebroken en de Britten in de veronderstelling
verkeerden dat er geen gevaar was, kwam samen met zijn mannen de valse, trouweloze
Hengest, die in zijn mouw een dolk had verborgen - en dat hadden al de zijnen ook,
zoals hij hun had opgedragen -, omdat hij de
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Die lose, die ongetrouwe,
Die hadde in sine mouwe
Een stekemes al heimelike
Ende alle de sine des gelike,
Also alse hi hem hadde geboden,
Want hi die heren wilde doden.
Ende alst Engistus goet dochte,
Riep hi, dat ment verstaen mochte,
In Sass, an sine gesellen:
‘Asax! Asax!’ Doe gingen si vellen
Ende doden gheene heren,
Datter cume man mochte keren
Die daer metten live onscoot.
Die coninc waerre bleven doot,
Maer dat hi hadde Engistus' dochter:
Hier omme waren si hem te sochter.
Doe quamen die Sassen echt in tlant
Ende gewonnen in haer hant
Metten coninc Vortegrine,
Dat menegen sidert wart in scine.

IX Dat orloghe tusscen den Bertoenen enten Sassen
Alse die Bertoenen dat gesagen
Datse die Sassen dus verjagen,
Sijn si some te samen comen

[Prozavertaling]
aanzienlijke Britten wilde vermoorden. En toen het Hengest leek dat het juiste moment
gekomen was, riep hij in het Saksisch, zodat zijn makkers het konden verstaan, tegen
hen: ‘De dolken! De dolken!’ Toen begonnen ze de Britten neer te steken en te doden,
zodat nauwelijks iemand kon ontsnappen en het er levend afbracht. De koning zou
ook gedood zijn, ware het niet dat hij met Hengests dochter getrouwd was: hierom
waren ze voor hem wat minder hard.
Toen kwamen de Saksen terug in Brittannië en veroverden het met koning
Vortigern, wat menigeen sindsdien duidelijk werd.

IX De strijd tussen de Britten en de Saksen
Toen de Britten zagen dat de Saksen hen zo verdreven, zijn enkelen van hen
bijeengekomen samen met Vortimer, de zoon van koning Vortigern, en ze
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Ende hebben bi hem genomen
Vortineris, des coninx sone,
Ende baden hem omme tgone,
Dat hi tlant wilde berechten
Ende mettem uptie Sassen vechten,
Die heidine, die incomelingen,
Ende willen alle kerstine dwingen,
Nederen ende oec destruweren.
Wildi tonrecht helpen weren,
Si wilne teenen coninc kiesen.
Vortinier ziet den vader riesen
Ende al met heidinen ommegaen,
Ende hevet die coninccrone ontfaen,
Alse een recht man ende een coene.
Ane hem vielen die Bertoene
Ende hem ghelucte dat si de Sassen,
Die hem up waren gewassen,
Ghesleghen hebben uten lande
Ende si so hare viande
Destruweerden ende sloughen,
Dat si hem uten lande droughen.
Den vader hebben si ontset,
Omme dat hi de kerstine wet
Ghecranct hadde in sinen tiden.
Dus regneerde metten bliden
Vortineris over die Bertoene,
Alse een recht coninc ende coene.

[Prozavertaling]
vroegen hem of hij het land wilde besturen en met hen tegen de Saksen strijden, die
heidenen, die vreemdelingen, en hen dwingen christen te worden, hen te vernederen
en zelfs vernietigen. Als hij wilde helpen het onrecht te bestrijden, zouden zij hem
tot koning kiezen. Vortimer zag wat voor krankzinnige dingen zijn vader deed door
om te gaan met heidenen en aanvaardde de koningskroon als rechtvaardig en dapper
man. De Britten kozen zijn zijde en het lukte hun de Saksen, die in aantal zo gevaarlijk
voor hen waren geworden, uit het land te verdrijven en ze vernietigden en doodden
hun vijanden zo massaal dat ze het land verlieten. De vader hebben zij van de troon
gezet, omdat hij het christelijke geloof geschonden had.
Zo regeerde Vortimer over de Britten als een rechtvaardig en dapper koning. Maar
deze toestand duurde niet erg lang, want Vortimer stierf. Hij
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Maer dat en was en bore lange
Dattem stont in desen ganghe,
Want Vortineris die bleef doot.
Den nijt haddi also groot
Uptie Sassen, alse hi tlijf liet,
Dat hi hem graven hiet
Upten oever vander zee
Daer jegen no min no mee
Daer die Sassen te landene plagen,
Dat si hem te meer souden versagen
Dat hi laghe begraven daer,
Die hem dede so menegen vaer.
Nu quam weder Vortegrijn
Echt ten conincrike sijn,
Alse die sone was verstorven
Ende hevet tlant verworven;
Entie Sassen quamen int lant.
Dit was, alsic bescreven vant,
Doe Theodosius die Jonge
Bedwongen hadde Griexe tonge
Ende sijn neve Valentiniaen
TRoemsche rike hadde ontfaen.
In haer VIIde jaer begonde
Dat orloge, dat lange stonde
Stont tusscen die Sassen ente Bertoene,
Alse hier na inden doene
Vander ystorien wert geseit,

[Prozavertaling]
koesterde zo'n enorme haat tegen de Saksen op het moment dat hij stierf dat hij
opdracht gaf zich te laten begraven aan de oever van de zee, precies op de plaats
waar de Saksen plachten te landen, opdat die des te banger zouden worden, omdat
degene die hen zo vaak in het nauw had gebracht, daar begraven lag.
Nu zijn zoon was gestorven, kwam Vortigern weer terug naar zijn koninkrijk en
verwierf de kroon. De Saksen kwamen weer terug in het land. Dit gebeurde, naar ik
gelezen heb, toen Theodosius de Jongere de macht had gekregen over het Griekse
volk en zijn neef Valentinianus het bevel had gekregen over het Romeinse Rijk. In
het zevende jaar van hun regering begon de strijd tussen de Saksen en de Britten, die
lang voortduurde, zoals hierna ter bestemder plaatse in het geschiedverhaal verteld
wordt.
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Alsemen coemt daert te rechte leit.
In deser keyseren tiden mede
Wart gebreet dat kerstijnhede
Inden lande van Perchi.
Want Marutas, een bisscop vri,
Die tusschen den coninc Sedegaerde
Enten Romeinen den pays bewaerde,
Ende mombore lanc hadde gewesen
Van Theodosiuse, alse wi lesen,
Die selve bisscop die ghenas
Sedegaerts sone, die doe was
Beseten van eenen viant.
Hier bi wart in Persen lant
Dat kerstijnheit verheven sere,
Ende dies quamen vele te mere
Lieden ten doepsel gelopen.
Ende oec moest vele volx becopen,
Want die heidine haddens nijt
Ende sloughen oec in diere tijt
Vele kerstine daer te doot,
Omme dat haer ere was so groot.

[Prozavertaling]
Ten tijde van deze beide keizers werd het christendom verspreid over Perzië; want
Maruthas, een aanzienlijk bisschop, die de vrede handhaafde tussen de Romeinen
en koning Isdegerdes, en die lang de voogd van Theodosius was geweest, genas
Isdegerdes' zoon, die op dat moment bezeten was van een kwade geest. Hierdoor
kwam het christendom in Perzië in hoog aanzien te staan en daarom lieten steeds
meer mensen zich dopen. Velen moesten dit met hun leven bekopen, want de heidenen
zagen alles met lede ogen aan en vermoordden vele christenen, omdat die zo hoog
in aanzien stonden.
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X Van sente Pieters banden
In desen tiden, in desen jaren,
Dat si te samen keyseren waren,
Theodosius ende Valentiniaen,
Hevet Theodosius' moeder gedaen,
Eudoxia die keyserinne,
Haer vaert om ons Heren minne
Te Jherusalem, hebben wi verstaen.
Daer hevet soe teenen prosente ontfaen
Van enen jode die selve bande,
Daer sente Pietre voete ende hande
Int prisoen met waren gebonden
Ter selver wilen, ter selver stonden
Dattene dinghel daer ute dede
Ende hem die bande afvielen mede.
Der ghiften was Eudoxia blide.
Te Rome weder dat soe tide
Ende brachte beede die ketene daer.
Ende te Rome was daer naer
Een derde ketene vonden mede,
Daer Nero Pietren met binden dede
Inden kaerker, alse hine vinc.
Hier af ghesciede vremde dinc,
Want alse die ene quam ten tween,

[Prozavertaling]
X Over Sint Petrus' ketenen
Tijdens de jaren dat Theodosius en Valentinianus gezamenlijk keizer waren, heeft
Theodosius' moeder, keizerin Eudoxia, uit liefde voor onze Heer een bedevaart naar
Jeruzalem ondernomen, zoals wij begrepen hebben. Daar ontving zij van een jood
de boeien ten geschenke waarmee Sint Petrus' voeten en handen geketend waren in
de gevangenis, tot op het moment dat de engel hem uit de gevangenis verloste en de
ketenen van hem afvielen. Eudoxia was blij met dit geschenk. Ze begaf zich weer
naar Rome en bracht de beide ketenen daar; daarna werd in Rome nog een derde
keten gevonden waarmee Nero Sint Petrus had laten ketenen in de kerker, toen hij
hem gevangen had genomen. Hiermee gebeurden vreemde dingen, want toen die
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Worden die III ketene een,
So dat die goede keyserinne
Entie paues visierden met zinne,
Datmen soude den eersten dach
Die in Oestmaende gelach,
Vieren doen in allen landen
In deere van sente Pieters banden,
Om tvolc te bringene van dolingen.
Want nochtoe die liede gingen
Binnen Rome ende maecten feeste,
Die ghemate entie meeste,
In deere Augustus, des groots heren,
Omme dat hi up dien dach met eren
Anthonise den zeghe afwan.
Nu geboot men vorwaert an,
Datmen dese feeste kere
Voert in sente Pieters ere.
Te desen selven tiden mede
Ghesciede grote wonderlichede,
Want die duvel quam tier tijt
In een eylant, dat heet Crijt,
Toten jueden openbare,
Alse oft hi een propheete ware
Ende seide hi ware Moyses.
Ende te bet geloveden si des,

[Prozavertaling]
ene keten bij de beide andere kwam, werden zij één geheel, zodat de vrome keizerin
en de paus besloten dat men de eerste dag van augustus overal moest laten vieren ter
ere van Sint Petrus' ketenen, om zo de mensen van dwalingen af te houden. Want in
die tijd vierde de bevolking van Rome van hoog tot laag nog het feest ter ere van de
machtige keizer Augustus, omdat hij op die dag de eervolle overwinning op Antonius
had behaald. Vanaf nu gebood men dat dit feest veranderd zou worden in een feest
ter ere van Sint Petrus.
In dezelfde tijd gebeurde er iets wonderbaarlijks, want op een eiland met de naam
Kreta verscheen de duivel openlijk aan de joden in de hoedanigheid van profeet en
zei dat hij Mozes was. De mensen geloofden dit eens

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

501

[Origineel]
Want hi vele tekene dede
Met siere mordadegere valschede.
Hi belovede hem te doene
Int lant van promissioene
Ende te leedene over die zee,
Alsi wilen gingen min no mee.
Si geloveden den viant
Ende gingen al toter zee cant,
Daer hire een groet deel verdranc.
Die daer ghecreghe den ontdranc
Ende sijn lijf mochte ontdraghen,
Wart kerstijn in corten daghen.
Dus sijn die verdoemde rueden,
Die quade entie vule jueden,
Harde menech waerf bedroghen.
Want dat si vinden niet en mogen,
Dat willen si souken tallen stonden.
Negheen ander Kerst wart vonden
Dan Jhesus selve, Marien Sone,
Al willen si wederseggen tgone.
Dicken so sijn sijs gheleert,
Nochtan bliven si ombekeert
Die meerre menechte, ende dolen al
Tote dat Antkerst comen sal.

[Prozavertaling]
temeer, omdat hij veel wonderen verrichtte in zijn gewetenloze valsheid. Hij beloofde
hen naar het Beloofde Land te brengen en door de zee te geleiden, zoals zij eertijds
ook gegaan waren. Ze geloofden de duivel en gingen allemaal naar het strand, waar
hij een groot aantal van hen verdronk. Wie het lukte te ontkomen en wie zijn leven
wist te redden, bekeerde zich weldra tot het christendom.
Zo zijn die verdoemde ellendelingen, die slechte, vuile joden, heel vaak bedrogen;
want dat wat zij niet kunnen vinden, blijven ze voortdurend zoeken. Er is geen andere
Christus dan Jezus zelf, Maria's Zoon, ook al spreken zij dit tegen. Het is hun al vaak
verteld en toch blijven de meesten van hen onbekeerd, en ze dolen allemaal, totdat
de Antichrist komen zal.
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XI Van sente Augustijns doot
Alse Theodosius ende Valentiniaen
Dat keyserrike hadden ontfaen
Ende siere mede oec aldaer
In hadden ghesijn XIII jaer,
Int selve jaer so ghevel,
Dat die Wandelen quaet ende fel
Affrike swaerlike dorreden
Ende wonnen borch, lant ende steden,
So dat si in gheenen daghen
Ypone die stat belaghen,
Daer bisscop sat sente Augustijn,
Wies gelike niemen mach sijn,
Ende satere voren XIIII maende,
Daer si scade ende grote aende
Allen kerstinen lieden daden.
In desere plaghen, in derre scaden,
So lach die grote Augustijn
Inden lesten evele sijn.
Want hine hadde ne gene stade
Te pleghene der predicade,
Sine gesellen, die bisscoppe waren,
Die vor die felle Wandelsce scaren
Gheweken waren in die stat,
Omme dat soe staerclike ende wel sat,
Die bat hi sere ende riet

[Prozavertaling]
XI Over de dood van Sint Augustinus
Toen Theodosius en Valentinianus de heerschappij over het keizerrijk hadden
gekregen en zij er dertien jaar lang over geregeerd hadden, gebeurde het in datzelfde
jaar dat de boosaardige, meedogenloze Vandalen in Afrika grote verwoestingen
aanrichtten en kastelen, landstreken en steden veroverden. Ze belegerden veertien
maanden lang de stad Hippo, waar de heilige Augustinus als bisschop zetelde, een
man die zijn gelijke niet kent, en berokkenden alle christenen veel verdriet en leed.
Te midden van dit onheil en ongeluk lag de grote Augustinus op zijn sterfbed. Omdat
hij niet in de gelegenheid was te prediken, gaf hij zijn medebisschoppen, die voor
de woeste Vandalen de stad waren ingevlucht, omdat die goed versterkt was,
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Dat si tonpayse en waren niet,
Maer dat si alle te samen
Gods gesele vor dbeste namen.
Selve bat hi nerenstelike,
Dat onse Here van hemelrike
Sine stat verledeghen soude,
Of dat Hine halen woude.
Up die derde maent dat dese stat
Dat Wandelsche volc besat,
Bleef hi liggende dor die noot
Ende hi bewaendem der doot.
Die seven salme hi emmer las
Met tranen, daer hi vele in was,
Ende seide dat elc kerstijn man
Daer alle doghet was an,
Sculdich ware dat hi verworve
Met penetencien, eer hi storve,
Te bewaerne sine uutfaert,
Alse hi ter ander werelt vaert.
Hi verboot emmer allen eet
Niet den clerken alleene, Godweet,
Maer den leeken volke mede.
Up sine tafele was die zede
Dat dese wort stonden bescreven:
‘Wie dat begrijpt eens anders leven,
Die hier niet es andie vaert,
Hine es der taflen niet waert.’

[Prozavertaling]
het dringende advies niet neerslachtig te zijn, maar gezamenlijk Gods gesel geduldig
te dragen. Zelf bad hij vurig dat onze Heer in de hemel zijn stad zou bevrijden of
hem anders bij zich zou roepen.
In de derde maand dat de Vandalen deze stad belegerden, raakte hij bedlegerig en
voelde hij zijn dood naderen. Hij las voortdurend de zeven boetpsalmen, vaak in
tranen, en zei dat iedere deugdzame christen verplicht was zich door boetedoening
voor te bereiden, voordat hij zou sterven, op de grote reis wanneer hij naar de andere
wereld zal gaan.
Hij verbood het vloeken, niet alleen aan geestelijken maar ook aan leken. De
volgende woorden stonden steeds op zijn tafel geschreven: ‘Eenieder die
aanmerkingen maakt op de leefwijze van een ander, die hier niet aanwezig is, is een
plaats aan deze tafel niet waardig.’ Om aan dergelijk kwaad-
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Omme pays te makene van desen
So dedi altoes ter tafle lesen,
Omme te velne onnutte sake
Ende men te min dompheit sprake.
Sine clederen ende sine allame
Waren niet diere, no bequame,
Maer te maten scone ende goet,
Dat merre doget in verstoet.
Hi was out LXXIII jaer
Alse hem anequam der doot vaer,
Ende XL jaer haddi in desen
Bisscop van Ypone ghewesen.
So vele screef hi in sinen daghen
Ende dichte, horic ghewaghen,
Dat geen erdersch man vulscreve,
Hoe langhe hi nu ter werelt leve.
Ja, dats wonder noch also groet:
Niemen en mochte vor sine doot
Alle sine boeke verlesen.
Dit dinct grote miracle wesen
Ende sere overdragen mede
Boven alle menscelichede.
Van hem sone es niet bekent
Dat hi maecte testament,
Want die aerme Gods en hadde wat,
Weder rijcheit nochte scat,

[Prozavertaling]
spreken een einde te maken, liet hij tijdens de maaltijd altijd voorlezen, zodat nutteloos
gepraat achterwege bleef en men minder dwaasheden verkondigde. Zijn kleding en
verdere opschik waren niet kostbaar of bijzonder mooi, maar juist mooi en goed
genoeg dat je kon zien dat hij een deugdzaam man was. Hij was drieënzeventig jaar
oud, toen de dood hem trof en hij was toen veertig jaar bisschop van Hippo geweest.
Tijdens zijn leven heeft hij zoveel geschreven, naar ik heb horen vertellen, dat geen
mens op aarde dat tot het einde toe zou kunnen evenaren, hoe lang hij ook zou leven.
Ja, het is nog veel wonderlijker: niemand zou voor zijn dood al zijn geschriften
helemaal uit kunnen lezen. Dit lijkt een groot mirakel dat bovenmenselijk is.
Er is van hem niet bekend of hij een testament heeft gemaakt; want de arme dienaar
Gods bezat niets, geen geld noch kostbaarheden die hij aan iemand zou kunnen
vermaken, toen hij dit leven moest beëindigen.
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Dat hi iemene mochte gheven,
Daer hi enden moeste sijn leven.
Dese staerf int jaer ons Heren,
Alse ons die croniken leeren,
CCCC XL ende een mede,
Alse Ypone sine stede
Vanden Wandelen was beseten
XIII maende, alse wi weten.

XII Vanden eersten paues die Leo hiet
In derre key seren XIIIIste jaer
So wart paues van Rome vorwaer
Deerste paues die Leo hiet.
Hi was gheboren, alsemen ziet,
Van sinen vader Quintiane
Uten lande van Toscane.
Dese maecte vele omelien
Die wert sijn metter clergien,
Ende daertoe naer sinen wille
Lingede hi in de messe de stille.
Desen, alsict bescreven sach,
Ghesciede up eenen paschedach,
Dat eene vrouwe custe sine hant
Ende hem brochte die viant
Also grote coringe ane

[Prozavertaling]
Augustinus stierf in het jaar onzes Heren 441, zoals de kronieken ons meedelen, toen
de stad Hippo dertien maanden door de Vandalen belegerd was.

XII Over de eerste paus met de naam Leo
In het veertiende jaar van de regering van deze keizers werd de eerste paus met de
naam Leo paus in Rome. Hij was geboren in Toscane en zijn vader heette Quintianus.
Hij schreef vele preken die door de geestelijkheid hooglijk gewaardeerd worden en
verlengde ook de periode van stilte in de mis.
Deze man overkwam het, naar ik gelezen heb, op een paasdag dat een vrouw zijn
hand kuste en dat de duivel hem toen in zo'n grote bekoring bracht door het uiterlijk
van deze vrouw dat zij niet meer uit zijn gedachten
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Van gere vrouwen gedane,
Dat altoes uut sinen gedochte
Gheent wijf niet comen en mochte,
So dattem anequam in sinen zin
Dat dewangelie hevet in:
‘Schent di oge, hant oft voet,
Werpt van di: hets noch also goet
In hemelrike manc gevaren,
Dan gesont ter helscher scaren.’
Die selve hant dat hi afslouch
Entie smerte die hire af drouch,
Maectem therte also mat,
Dat hi der coringen al vergat.
Dit was heimelike gedaen,
Maer daer na ghevielt saen,
Alse hi enghene messe en sprac
Ende niemen en wiste sijn ongemac,
Dat alt volc van selker saken
Vele seiden ende spraken.
Die goede man viel met trouwen
Met groter bede an onser Vrouwen
Ende in vastene ende in waken,
Omme troest van deser saken.
Onse Vrouwe te hem quam,
Daer hijt anesach ende vernam,
Ende brochte sine hant aldare

[Prozavertaling]
verdween. Hierop viel hem in wat er in het evangelie staat: ‘Als je oog, hand of voet
je hindert, werp die van je af: het is beter om verminkt de hemel in te gaan dan
ongeschonden naar de hel.’ Hij hakte de bewuste hand af en de pijn die hij daarvan
leed, putte hem zo uit dat hij alle bekoring vergat.
Dit gebeurde in het geheim, maar omdat hij geen missen meer opdroeg en niemand
afwist van zijn lijden, gebeurde het algauw dat iedereen daarover begon te praten en
te roddelen. De goede man wendde zich met vurige gebeden tot onze Lieve Vrouwe,
ging vasten en waken om steun te krijgen in dit alles. Onze Lieve Vrouwe verscheen
voor hem - hij zag haar duidelijk -, bracht hem zijn hand terug en zette hem
eigenhandig weer aan. Hij dankte onze Lieve Vrouwe hiervoor oprecht en waar hij
ook maar predikte en het woord Gods verkondigde, vertelde hij de mensen dikwijls
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Ende settedse hem an metter hare.
Dies so dancte hi met trouwen
Grotelike daer onser Vrouwen
Ende daer hi predecte ende castijede,
Seidi dicken ende lijede
Dese miracle voer die liede,
Dattem dit waerlike dus gesciede.
Alsemen desen van eneger stat
Van eneger reliquien bat
Van apostelen oft van maertelare,
So sanc hi messe al openbare
Van hem daer mense ave sochte.
Na messe men dan vortbrochte
Dat corperael, daer men toesach
Daer die lachame Gods up lach,
Ende sneet in sticken hem diere quamen
Ende hiet dat sijt vor heilechdoem namen
Van dien daer sijt ave sochten.
Alsijs geloven dan niet en mochten,
So stac hi dan geent cledekijn dure,
So bloedet daer ter selver ure.
Dus maecte hi den lieden vroet,
Datter maerteleren bloet,
Dat si hebben gestort dor Gode,
Indie messe, daer Gods bode
Haers gedinct dor hare eere,

[Prozavertaling]
over dit wonder en verklaarde hij dat hem dit werkelijk zo overkomen was.
Wanneer men deze paus bij enige gelegenheid om de een of andere relikwie vroeg
van een apostel of van een martelaar, dan droeg hij de mis op ter ere van diegene
van wie men een relikwie had gevraagd. Na afloop van de mis haalde men dan de
gewijde altaardoek tevoorschijn waarop men [gedurende de mis] het lichaam van
Christus [de hostie] had zien liggen, en dan sneed de paus die doek in stukken voor
hen die gekomen waren [om een relikwie] en beval hij om die stukken als de
gevraagde relikwieën te beschouwen. Wanneer ze hiermee niet tevreden konden zijn,
dan doorstak hij de doek, die dan meteen begon te bloeden. Zo leerde hij de mensen
dat het bloed der martelaren, dat zij hebben vergoten voor God, door Zijn almacht
aanwezig is in de mis waar Gods bode [de paus] hen gedenkt en eert, en dat
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Bider cracht van onsen Here
Aldaer te jegenworden si,
Ende men te rechte sal bidi
Die sticken van corperalen
Over heilechdoem betalen,
Vandien aldaer up dien dach
Inder messen was gewach.

XIII Van sente Janne Crisostimus
Inden XVIIsten jare
Dat dese twee keyseren waren,
Theodosius ende Valentiniaen,
Ende tkeyserrike hadden ontfaen,
Was sente Jan Crisostimus
Bi den here Theodosius,
Die int ellende was bleven doot,
Wederbracht met eeren groot
Te Constantenoble indie stat,
Daer hi te voren bisscop sat.
Al tfolc es jegen hem gegaen
Ende hebbene also ontfaen
Alse hi ware in desen live.
Vro waren manne ende wive.
Theodosius quam met weene
Onder dander volc ghemeene

[Prozavertaling]
men daarom met recht de stukken van het altaardoek uit die mis moet zien als
relikwieën van diegene ter herdenking van wie op die dag de mis was opgedragen.

XIII Over de heilige Johannes Chrysostomus
In het zeventiende jaar dat Theodosius en Valentinianus keizer waren en over het
keizerrijk regeerden, werd het lichaam van de heilige Chrysostomus, die in
ballingschap was gestorven, door keizer Theodosius met groot eerbetoon teruggebracht
naar de stad Constantinopel, waar deze tevoren als bisschop gezeteld had. De gehele
bevolking ging hem tegemoet en verwelkomde hem alsof hij nog in leven was.
Iedereen was blij, mannen en vrouwen. Theodosius begaf zich wenend onder de
menigte en bad dat Chrysostomus zijn

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

509

[Origineel]
Ende bat hem dat hi beede gader
Archadiuse, sinen vader
Ende Eudoxia, siere moeder mede
Vergave hare pijnlichede,
Die si hem daden entie scande,
Doe sine dreven uten lande.
Te desen tiden so ghevel
Te Constantenoble also wel,
Dat IIII maende achter een
Die erde bevede, ende het sceen
Ofte altemale die stat
Soude versinken omme dat.
Ter selver tijt so gesciede,
Dat een man vor alle die liede
Indie lucht wart upgedragen,
Daer si in bedingen laghen.
Ende was hem geseit daer boven,
Dat si Gode souden loven
Met processien, ende dit singen,
Ende niet el daer mede mingen:
‘Sanctus Deus, sanctus fortis, sanctus et
Immortalis, miserere nobis.’
Dit daden si, ende met gere dinc
Ghene erdbeve al verginc.
Int jaer ons Heren XL ende sesse
Ende CCCC, seghet die lesse,

[Prozavertaling]
vader Arcadius en ook zijn moeder Eudoxia wilde vergeven voor de last en de schande
die zij hem hadden aangedaan, toen ze hem uit het land verbanden.
In diezelfde tijd gebeurde het ook in Constantinopel dat de aarde vier maanden
achtereen beefde en het leek of de gehele stad hierdoor ineen zou storten.
Tegelijkertijd vond er een voorval plaats waarbij een man ten overstaan van een grote
menigte in de lucht werd opgeheven, terwijl zij allen in gebed verzonken lagen.
Daarboven werd hem gezegd dat ze God moesten loven in processies en daarbij de
volgende woorden zingen, en er niets anders aan toevoegen: ‘Sanctus Deus, sanctus
fortis, sanctus et immortalis, miserere nobis.’ [Heilige God, heilige Almacht, heilig
en onsterfelijk, heb medelijden met ons.] Dit deden zij en hierdoor verdween die
aardbeving totaal.
In het jaar onzes Heren 446, zo zegt de geschiedenis, dat was in het acht-
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Dat was int XVIIIste jaer,
Dat dese twe kindere openbaer
Berechten dat Roemsce rike
Beede te gader mogendelike,
So wart te rade Vortegrijn,
Die coninc, entie vriende sijn
- Want hi die twee gebroedere ontsach,
Daer sijn leven ane lach,
Aurelius Ambrosius ende Uter mede,
Dat si met haerre mogenthede
Hem des lands souden verdriven
Ofte vaen oft ontliven;
Want hi tonrecht was here,
Ende si gewassen waren sere Dat hi ene borch soude maken
So vast, datmense met genen saken
Nemmermeer en soude gewinnen.
Daer wildi hem onthouden binnen.
Wercmanne ende metsen dedi halen,
Dien hi wel wilde betalen.
Bi Wincheestre coes hi ene stede
Aldaer hi fonderen dede
Eenen staerken dicken toren.
Maer dat was pine verloren,
Want wanneer dat iet quam boven,
Verroerde derde ende dan stoven

[Prozavertaling]
tiende jaar dat deze twee keizers samen de heerschappij uitoefenden over het
Romeinse Rijk, besloot koning Vortigern met zijn aanhangers een burcht te bouwen
die zo stevig was dat hij op geen enkele manier ingenomen zou kunnen worden. Daar
wilde hij dan in gaan wonen. Dit deed hij, omdat hij vreesde dat de beide broers
Aurelius Ambrosius en Uter, die het op zijn leven voorzien hadden, hem met hun
troepen uit het land zouden verdrijven, of gevangennemen of doden. Hij was immers
ten onrechte koning en het aantal van hun volgelingen was zeer toegenomen.
Hij liet werklieden en metselaars komen die hij ruim wilde betalen en koos een
plaats uit in de buurt van Winchester, waar hij de fundamenten liet leggen van een
stevige toren met dikke muren. Maar dat was verloren moeite, want iedere keer dat
er ook maar iets op de funderingen stond, kwam er een aardbeving en stortten mortel,
steigers, bouwstenen en het hele bouwwerk
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Morter, werc ende al die steene,
Ende dat gewercsel al gemeene.
Dits dicke omme niet geproevet.
Om dese dinc die coninc droevet
Ende ontboot waersagers saen
Ende hiet dat si souden verstaen
Waer bi sulke dinc gescieden,
Ende sijt hem dan souden bedieden.
Vele sochten si harentare,
Bi wat saken tghene ware.
Doe droughen si over een te samen
Dat si vorden coninc quamen
Ende si seiden hem allegader,
Dat hi een kint sonder vader
Souken dade ende name sijn bloet.
Het ware te sinen torre goet,
Want leidement int fondement
Inden mortre ende int chyment,
Nemmermeer soude na dien tiden
Geent werc vallen no tegliden.

XIIII Van Merline den wilden
Hier omme was al ommetrent
Verre ende wide ghesent,
Om te vindene sulc een kint,

[Prozavertaling]
ineen. Deze pogingen werden nog vaak tevergeefs herhaald. De koning werd hier
treurig om, ontbood zijn waarzeggers en gelastte hun uit te zoeken waardoor dit
gebeurde en het hem dan uit te leggen. Ze zochten overal naar de oorzaak van dit
alles. Toen gingen ze gezamenlijk naar de koning en zeiden hem dat hij moest laten
zoeken naar een kind zonder vader en dat hij het bloed van dat kind moest nemen:
dat zou goed zijn voor zijn toren, want als dat bloed over de funderingen en over de
mortel en het cement gesprenkeld werd, zou de toren daarna nooit meer instorten of
vergaan.

XIIII Over de woeste Merlijn
Hiertoe werden wijd en zijd mensen uitgestuurd om zo'n kind te zoeken, net zolang
tot ze Merlijn vonden. Want iedereen zei dat hij een kind zonder vader
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So lange datmen Merline vint.
Want dat volc seide algader
Dat dat kint ware sonder vader.
Vorden coninc was hi brocht
Met siere moeder, ende besocht
An hare wie sijn vader ware.
Ende soe seide al openbare,
Dat hare die vrucht quam ane
Van enen geest in mans gedane,
Ende soe en wiste wie hi was.
Menegen sere wonderde das.
Merlijn seide vor menechs ogen
Dat die ghene hadden geloghen,
Die dat seiden dat sijn bloet
Toten mortre ware goet.
Het ware, seiti, al ander sake,
Dat dat werc al tsticken brake,
Dan die waersagers conden geweten
Ende dies wildi hem vermeten,
Dat hijt vor des coninx ogen
Openbare wilde togen.
Ende hi seide al openbare,
Dat onder dien torre ware
Een water, ende daer onder mede
Twee draken, elc in sine stede,
Ende alsi ghevoelden dien last
Al te swaer ende al te vast,
So keerden si hem up hare ziden

[Prozavertaling]
was. Hij werd met zijn moeder voor de koning geleid en die vroeg aan haar wie zijn
vader was. Zij verklaarde dat zij bevrucht was door een geest in de gedaante van een
man en dat ze niet wist wie hij was. Iedereen verbaasde zich hooglijk hierover. Merlijn
zei ten overstaan van allen dat degenen die gezegd hadden dat zijn bloed goed zou
zijn voor de mortel, gelogen hadden. Het was, zo zei hij, om een heel andere reden
dan de waarzeggers konden bevroeden dat het hele bouwwerk instortte. En daarom
wilde hij het erop wagen dat de koning duidelijk te laten zien. Hij zei dat er een meer
onder die toren lag, met daarin twee draken, ieder op z'n eigen plaats, en als die
draken het gewicht al te zwaar voelden drukken, dan keerden ze zich op hun zij en
lieten ze het bouwwerk instorten. Ook vertelde Merlijn nog dat de ene draak rood
was en de andere wit.
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Ende lieten twerc algader gliden.
Oec so seidi mede dit,
Dat deen root was ende dander wit.
Tgheent was besocht ende waer vonden,
Ende brocht uut ten selven stonden
Die draken, entie waren gedaen
Alse Merlijn dede verstaen.
Die draken vochten enen camp groot,
Deen beet den anderen doot.
Doe sprac Merlijn ten lieden,
Wat die twee draken bedieden:
Die Sassen entie Bertoene.
Die witte drake in allen doene
Die Sassen, ende dandere viant
Die Bertoene in dat lant.
Ende voerseide openbare,
Dat cortelike te gesciene ware,
Dat Aurelius Ambrosius soude
Vortegrine comen te houde
Ende hem winnen soude met brande,
Ende vort varen inden lande
Engistus winnen ende vaen
Ende hem doen thovet afslaen,
Ende besitten gheweldelike
Van Bertaengen tconincrike,
Ende Uter naer sine doot
Coninc bliven ende here groot,
Ende met venine enden sijn leven.

[Prozavertaling]
Dit werd onderzocht en waar bevonden; onmiddellijk werden de draken tevoorschijn
gebracht en ze zagen er precies zo uit als Merlijn gezegd had. De draken begonnen
een enorm gevecht en de een beet de ander dood. Toen vertelde Merlijn het gezelschap
wat die draken te betekenen hadden: het waren de Saksen en de Britten. De witte
draak symboliseerde de Saksen en het andere monster de Britten uit het land.
En Merlijn voorspelde wat weldra zou gebeuren: dat Aurelius Ambrosius maar al
te gauw op Vortigern af zou komen om hem te overwinnen door zijn toren in brand
te steken. Vervolgens zou hij het land intrekken en Hengest overwinnen,
gevangennemen en laten onthoofden, en hij zou het koninkrijk Brittannië in zijn
macht krijgen, en na zijn dood zou Uter koning worden en machtig heer, en hij zou
door vergiftiging om het leven komen.
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Voert seidi, alsemen vint bescreven,
Vanden coninc Arture den vrijen,
Dien hi in siere prophetien
Den Ever heet van Cornewaelgen,
Dat hi soude sonder faelgen
Der heileger kerken staen in staden,
Die hi vinden soude verladen,
Entie weste eylanden begaen
Ende hem maken onderdaen,
Ende besitten met mogentheden
In tlant van Gallen vele steden,
Ende hi oec den Roemschen here
Ontsienlike soude sijn indie were.
Maer sijn ende ende sine doot
Soude sijn in twifele groot.
Hi voerseide ende ondervant,
Datte Sassen souden winnen tlant
Daer dIngelsche af sijn geboren.
Oec so seidi dat te voren,
Dat die Ingelsche noch na desen
Kerstijn lieden souden wesen,
Ende dat die werdicheit van Lonnen
Hem also noch soude ontronnen,
Die de stat hadde tharen doene,
Doe soe was onder die Bertoene,
Ende datse noch, alsonder waen,
Cantelberghe soude ontfaen.
Dats gesciet, want dbisscopdoem

[Prozavertaling]
Verder vertelde Merlijn, naar wij beschreven vinden, over de nobele koning Artur,
die hij in zijn voorspellingen ‘het everzwijn van Cornwall’ noemde, hoe hij
ononderbroken de heilige kerk zou bij staan, die hij in een treurige toestand zou
aantreffen, hoe hij naar de eilanden in het westen zou gaan en die aan zich zou
onderwerpen, hoe hij in Gallië vele steden zou veroveren, en hoe hij door het
Romeinse leger gevreesd zou worden in de strijd. Maar zijn levenseinde en zijn dood
zouden in grote raadselen gehuld zijn.
Merlijn zag en voorspelde dat de Saksen het land waarin de Angelen geboren zijn,
zouden veroveren en ook dat de Angelen christen zouden worden en dat hen de
aartsbisschopszetel nog zou ontvallen, die de stad nog bezat toen zij de Britten
toebehoorde en dat Canterbury haar nog zou krijgen. Dat is uitgekomen, want de
aartsbisschopszetel waarop de
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Dies die van Lonnen hadden roem,
Leghet te Cantelbergen huden.
Oec propheteerdi dat den luden,
Dat sente Samsoen van Everwijc
Ende VII bisscoppe dies gelijc
In Aermoriken souden varen,
Dat nu Bartaengen heet te waren,
Dor die noot van overlaste.
Oec vorseidi die felle gaste,
Die Normanne, van haren dingen,
Dat si Bertaengen souden dwingen,
Dat nu Inglant heet bi namen,
Ende menech groot wonder te samen
Dat men verstaen niet wel en mach,
Voer dat coemt anden dach
Dat die dinc also gesciet.
Ende dit en es te wonderne niet,
Dat God een deel van Sinen rade
Openbaert onder die quade,
Ende ontecket vele plaghen.
Dat dedi in Moyses' daghen
Biden prophete Balaam:
Al was dat hi Gods raet vernam,
Hi was selve een quaet man,
Een heidijn, een onwerdich tyran.
Desghelike ende naer desen
So maget van Merline wesen.

[Prozavertaling]
Londenaren zo trots waren, bevindt zich vandaag de dag in Canterbury.
Ook voorspelde hij de aanwezigen dat de heilige Samson van Everwijc [York] en
zeven bisschoppen noodgedwongen naar Armorike zouden trekken, dat tegenwoordig
Bretagne heet. Verder voorzag Merlijn de wrede bezoekers, de Normandiërs, en het
feit dat ze Brittannië, dat nu Engeland heet, zouden onderwerpen, en nog veel meer
wonderlijke dingen die men niet goed kan begrijpen voor de dag aanbreekt dat alles
werkelijk zo zal gebeuren.
Het hoeft niet te verwonderen dat God een deel van zijn raadsbesluit en veel onheil
aan slechte mensen openbaart. Dat deed hij in de tijd van Mozes door de profeet
Bileam: al vernam die Gods raadsbesluit, hij was zelf een slecht mens, een heiden,
een hardvochtige ellendeling. Precies zo kan het met Merlijn zijn.

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

516

[Origineel]
XV Hoe die Wandelen Cartago wonnen
Ten naesten jare na dese dinc
So waest dat Genseric vinc,
Der Wandelen coninc, scalckelike
Kartago, hoeftstat van Affrike,
Ende Affrike naer altemale.
Waest up berghe of in dale,
Daer borgen ofte vesten waren,
Danen verdreef hi sonder sparen
Die Romeine ende verslouch,
So dat hi al sijn gevouch
Dede over die Roemsche gewelt,
Ende hi Affrike vort behelt,
Hi entie sine die na hem quamen,
Lange wile alle te samen.
Dese Genseric hadde doget ghene
Over hem, grote nochte clene.
Allen lieden was hi swaer,
Sonder den Wandelen vorwaer.
Ende so si edelre waren van maghen
Oft heilegher, horde hijs gewagen,
So hi emmer hem was felre.
Noch tesere werelt nochte elre
En dochti te ghenen dinghen.
Die papen, die de sine vinghen,
Ende den bisscop van Caerthago

[Prozavertaling]
XV Hoe de Vandalen Carthago veroverden
In het jaar hierna veroverde de Vandalenkoning Geiserik op listige wijze Carthago,
de hoofdstad van Afrika, en bijna geheel Afrika. Op bergen en in dalen, overal waar
burchten of nederzettingen waren, verdreef hij de Romeinen zonder mankeren en hij
versloeg hen, zodat hij de Romeinse troepen in zijn macht kreeg en hij en zijn
opvolgers vervolgens gedurende lange tijd Afrika bezet bleven houden.
Deze Geiserik bezat geen enkele goede eigenschap, hoe klein dan ook. Hij was
hard tegen iedereen, behalve tegen de Vandalen zelf. En hoe hoger van afkomst ze
waren, of hoe heiliger - en hij wist daarvan -, des te vijandiger was hij hun gezind.
Hij vreesde op geen enkele manier deze wereld, noch een andere. De priesters die
door zijn mannen gevangen waren genomen, en
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Stac hi al uut ende maecte onvro.
Cloestre, husen ende kerken
Nam hi altemale den clerken
Ende gafse den Arrianen,
Die den onsen daden vele banen,
Of hi gafse vort den sinen,
Den onreinen vulen zwinen.
Ten naesten jare gheviel hier na,
Dat oec int minder Azia
Tote Ephesus indie stede
God groot wonder gescien dede.
Want VII gebroedere waren vonden,
Die wilen in ouden stonden
Vanden keyser Decius waren gevaen,
Ende hem was grote maertelie gedaen
Omme tanebedene die afgode.
Maer dat daden si so node,
Dat si in eene hagedochte
Ontfloen, daer si sliepen sochte
VIII jaer min dan twee hondert,
Dies der menscelicheden wondert.
Hare ystorie willic ontbinden,
Ende hoese God daer dede vinden.
Malcus ende Maximiaen,
Seraphion ende Marciniaen,
Constantijn, Denijs, Johan,
Dus hieten dese VII man.

[Prozavertaling]
de bisschop van Carthago verdreef hij en hij stortte hen in het verderf. Kloosters,
huizen en kerken nam hij af van de geestelijken en hij gaf ze aan de Arianen, die
onze mensen zwaar mishandeld hebben, of hij gaf ze aan zijn eigen mensen, aan die
onreine, vuile zwijnen.
In het jaar hierna liet God ook in Klein-Azië, in de stad Efeze, een groot wonder
gebeuren, want daar werden zeven broers gevonden, die ooit, lang voordien, gevangen
waren genomen door keizer Decius en zwaar waren gemarteld om hen te dwingen
afgoden te aanbidden. Maar die afgoderij stond hun zo tegen dat ze een grot
invluchtten, waar ze op acht jaar na tweehonderd jaar rustig sliepen, waarover de
mensheid zich zeer verbaast.
Hun verhaal ga ik vertellen, en hoe God ervoor zorgde dat ze daar gevonden
werden. Malcus en Maximianus, Seraphion en Marcinianus, Constantijn, Denisius
en Johannes, zo heetten die zeven mannen.
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XVI Vanden seven slapers
In keysers Theodosius' tiden
Begonsten quade liede striden
Jegen tgelove vander kerken,
Ende seiden selke grote clerken
Dat onse mensceit clene no groet
Niet en verrese na de doot,
Noch selves inden Joncsten Daghe.
Dies dreef jammer ende claghe
Theodosius, die keyser goet.
Eene hare dat hi anedoet,
Ende sat ende bat onsen Here
Alle daghen met tranen sere.
Onse Here hevet dat versien
Ende wildene troosten mettien
Ende hope ende tekijn gheven,
Dat wi verrisen sullen ende leven,
Ende hevet Sinen scat ondaen
Ende dede die VII broeders upstaen.
Een portre was in Ephesen,
Ende sijn wille quam in desen
Dat hi stallage maken wille
Inden berch, aldaer stille
Ghene VII broeders laghen,
Ende sine beesten daer in jagen.

[Prozavertaling]
XVI Over de zeven slapers
In de tijd van keizer Theodosius bonden slechte mensen de strijd aan tegen het
christelijk geloof en verkondigden sommige aanzienlijke geestelijken dat de mensheid
helemaal niet zal herrijzen na de dood, ook niet op de Jongste Dag. Hierover was de
goede keizer Theodosius bijzonder verdrietig. Hij trok een haren boetekleed aan en
begon dag in dag uit in tranen tot onze Heer te bidden. Onze Heer bemerkte dat en
wilde hem troost geven, en hoop, en een teken dat wij zullen herrijzen en weer leven,
en Hij heeft Zijn schatkamer van wonderen opengedaan en liet de zeven broers
opstaan.
Een inwoner van Efeze wilde een stal maken, om er zijn vee in te drijven, in de
berg waar die zeven broers in het geheim lagen. Metselaars gingen
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Metseners souden dat slechten
Ende naer haren wille berechten,
Ende rumden een bestopt gat
Ende vaste steenen in dat,
So dat die dach inwaert sceen.
Doe wart onwake der broeder een
Ende elc hevet anderen gegroet.
Hem dochte in haren moet
Dat si enen nacht ende nemmere
Gheslapen hadden wel ende sere.
Ende hem gedochte, sonder saghe,
Sferdriets vanden anderen daghe,
Ende hebben Malcuse gevraget
Of men daer buten haers gewaget.
Hi sprac: ‘Ic seit u ghistren spade:
Men souct ons met ghemenen rade,
Dat wi die afgode anebeden.
Dats skeysers raet, God moets ons vreden!’
Doe antworde Maximiaen:
‘Dat weet God, hen wert niet gedaen.’
Elc trooste anderen ghereet,
Mettien men ghinder Malcuse heet,
Dat hi gha indie port
Ende cope broot ende bringet vort
Ende brincs meer dan hi gistren dede,
Ende verneme in die stede

[Prozavertaling]
er de grond gelijk en bouwrijp maken. Ze openden een met flinke stenen dichtgestopt
gat, zodat het daglicht naar binnen scheen. Toen ontwaakten de gebroeders en
begroetten elkaar. Ze verkeerden in de veronderstelling dat ze niet meer dan één
nacht goed en diep geslapen hadden en de ellende van de vorige dag schoot hun te
binnen. Ze vroegen aan Malcus of er in de buitenwereld over hen gesproken werd
en die zei: ‘Ik zei het jullie gisteravond laat al: ze zitten achter ons aan met de
bedoeling dat wij afgoden gaan aanbidden. Dat is de beslissing van de keizer, moge
God ons ervoor behoeden!’ Toen antwoordde Maximianus: ‘God weet dat we zoiets
niet zullen doen.’
Ze spraken elkaar moed in en droegen daarna Malcus op de stad in te gaan om
brood te kopen en dat mee te brengen, meer dan hij gisteren had

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

520

[Origineel]
Wat gebode die keyser uutgaf
Ende bringe die waerheit daer af.
Malcus hevet V solidos genomen
Ende es uten hole comen.
Alse hi die steene sach vor tgat,
Sere began hem wonderen dat.
Maer anders lach in sijn gedochte,
Te min hire omme rochte.
Ter porten quam hi ter vaert.
Mettien sach hi upwaert
Ende saghere boven een cruce staen.
Ter andere porten es hi gegaen
Ende hevet dat selve daer versien.
Noch wonderdem meer van dien.
Te wat porten so hi ghinc,
Hi sach emmer die selve dinc
Ende daertoe al verkeert die stede.
Doe ginc hi hem seinen mede
Ende ginc ter eerster porten na desen,
Want hi waent in drome wesen.
Hi getroestem int ende
Ende ginc inwaert met genende
Ende dectem so hi best mochte,
Ende quam daermen broot vercochte
Ende horde spreken van onsen Here.
Doe wart hi in wonderne mere

[Prozavertaling]
gedaan, en in de stad uit te zoeken wat voor bevel de keizer had uitgevaardigd en
hun het fijne daarvan te komen vertellen.
Malcus pakte vijf geldstukken en ging het schuilhol uit. Toen hij de stenen naast
de opening zag liggen, verwonderde hij zich daar in hoge mate over; maar hij had
nu andere bezigheden en sloeg er verder geen acht op. Hij kwam algauw bij de
stadspoort, keek meteen naar boven en zag een kruis boven de poort staan. Hij ging
naar de volgende poort en zag daar hetzelfde. Hij werd steeds verbaasder. Bij welke
stadspoort hij ook maar kwam, steeds zag hij hetzelfde en bovendien zag hij dat de
stad helemaal veranderd was. Hij maakte een kruisteken en liep daarna weer naar de
eerste poort, omdat hij dacht dat hij droomde. Hij sprak zichzelf moed in en ging
vastberaden de stad in, waarbij hij zich zo goed mogelijk schuil hield. Hij kwam bij
de plaats waar brood verkocht werd en hoorde spreken van onze Heer.

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

521

[Origineel]
Ende seide: ‘Wanen mach dit comen?
Ghistren en dorste hier niemen nomen
Jhesus Cristus noch Marien,
Nu dinken sijs mi alle lijen.
Dits Ephesus niet, sonder waen!
Die stat dinct mi al anders staen.
Nochtanne en wetic niet mede,
Wanen hier quame een ander stede.’
Doe vragedi: ‘Hoe heet dese port?’
‘Ephesus,’ hevetmen hem geantwort.
Doe peinsdi: ‘Ic bem in dole’
Ende keerde weder te sinen hole.
Doch es hi teenen backere comen
Ende hevet sijn ghelt genomen
Ende hevet geboden omme broot.
Den lieden hads wonder groet
Ende over een seiden si dat:
‘Dese heeft vonden eenen scat!
Dits ghelt van overouden tiden.’
Malcus dar qualike ontbiden.
Hi sietse runen ende es in waen
Dat sine emmer willen vaen
Enten keyser leden met gewelt.
Hi bat dat si broot ende ghelt
Behouden ende latene gaen.
Maer si gegrepene harde saen

[Prozavertaling]
Toen werd hij nog verbaasder en dacht: ‘Hoe kan dit? Gisteren durfde hier niemand
de naam van Jezus Christus of Maria in de mond te nemen en nu lijkt het me wel of
ze allemaal over hen spreken. Werkelijk, dit is Efeze niet, dat ligt volgens mij heel
ergens anders. Maar ik weet niet hoe hier dan een andere stad is gekomen.’ Toen
vroeg hij: ‘Hoe heet deze stad?’ ‘Efeze,’ gaf men ten antwoord. ‘Ik ben gek
geworden!’ dacht Malcus en ging terug naar zijn grot. Maar eerst ging hij nog naar
een bakker, haalde zijn geld tevoorschijn en vroeg om brood. De mensen waren heel
verbaasd en zeiden allemaal: ‘Deze man heeft een schat gevonden! Dit zijn
geldstukken van heel lang geleden.’ Malcus durfde ternauwernood te blijven waar
hij was. Hij zag de mensen fluisteren en verkeerde in de waan dat ze hem nog steeds
wilden oppakken en met geweld voor de keizer voeren. Hij vroeg hun brood én geld
te houden en hem te laten gaan, maar ze grepen hem heel snel vast en
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Ende seiden: ‘Wanen bestu?
Want du heves vonden nu
Der oudere keyseren scat,
Wijs ons oec mede dat.
Wij willen sijn dine ghesellen
Entie dinc niemene vertellen,
Oft anders werdet openbare.’
Malcus en weet wat seggen van vare.
Doe si dat seiden, waerre vele
Ende worpen hem een strop om de kele,
Ende leedene mids indie stede.
Die mare liep ute mede,
Dat daer een jongelinc ware vonden
Die ouden scat wiste tien stonden.
Alse tfolc omme hem was gestaen,
Haddi gherne onscout gedaen
Dat hi der dinc onsculdich ware.
Up tfolc sach hi harentare,
Want hi waender hebben maghe,
Up aventure of hire enegen sage.
Maer niemen en kenden uptien dach,
No hi niemen dien hi sach.
Rechts alst ware een sinloes man
Sach hi gheenen lieden an.

[Prozavertaling]
zeiden: ‘Waar kom je vandaan? Aangezien jij een schat van een vroegere keizer hebt
gevonden, wijs ons ook waar hij ligt. Wij willen je vrienden zijn en zullen het niemand
vertellen, want anders komt iedereen het te weten.’
Malcus wist niet wat te zeggen van angst. De mensen die tegen hem gesproken
hadden, waren met velen en ze deden hem een strop om de hals en voerden hem naar
het midden van de stad. Het nieuws ging als een lopend vuurtje dat er een jongeman
was gevonden die een oude schat wist te liggen. Toen iedereen om hem heen dromde,
had hij graag verklaard dat hij nergens van afwist. Hij keek van de een naar de ander,
in de hoop een van zijn familieleden te ontdekken, die hij er dacht te hebben. Maar
niemand kende hem daar nog en hij zag geen enkel bekend gezicht. Als een mens
die van zijn verstand beroofd is, keek hij de omstanders aan.
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XVII Hoe si alle worden vonden
Dese mare hevet verhort
Die daer bisscop was inde port,
Een heilech man ende hiet Marijn,
Entie bailliu heet den knapen sijn
Dat si den jongelinc metten gelde
Bringen met hoveschen gewelde.
Alsemenne leedde ter kerken waert,
Weendi alse een man vervaert
Ende peinsde: ‘Ten keysere moetic nu.’
Die bisscop entie bailliu
Sagen tgelt ende vrageden dat,
Wanen hem quame sulken scat.
Dander seide, hine hads niet vonden,
Maer uut siere borsen tien stonden
So haddi gheent ghelt genomen.
Hine weet waer in hi es comen.
Men vragede, wanen hi geboren ware.
Hi seide: ‘Ic weet openbare
Dat ic henen bem geboren,
Es dit Ephesus alst was te voren.’
Antipater sprac, die baelliu:
‘Sech ons dine maghe nu.

[Prozavertaling]
XVII Hoe ze allemaal gevonden werden
Degene die in de stad bisschop was, een godvruchtig man met de naam Marijn,
hoorde het nieuws en de baljuw beval zijn bediende de jongeman mét het geld met
zachte dwang bij hem te brengen. Toen men Malcus naar de kerk bracht, huilde hij
uit doodsangst en dacht: ‘Nu moet ik naar de keizer.’
De bisschop en de baljuw bekeken het geld en vroegen hem waar hij zo'n schat
vandaan had. Hij antwoordde dat hij het niet had gevonden, maar dat hij het gewoon
uit zijn beurs had gepakt. Hij wist niet wat hem overkwam. Men vroeg hem waar hij
geboren was en hij zei: ‘Ik weet zeker dat ik hier geboren ben, als dit tenminste nog
steeds Efeze is.’ Antipater, de
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Hets recht dat conde van di coemt.’
Alse hi sine maghe noemt,
Sone es niemene diese kent,
Maer si seiden al ommetrent:
‘Dese veinset hem, omme dat hi
Eenechsins ontga daer bi.’
Die bailliu hevet geantwort:
‘Waertoe doghen dine wort?
Dese slach es over waer
Ouder dan CC jaer
Ende es van skeysers Decius' slage.
Hens geen gelt dat nu bi daghe
Indie werelt es ghemeene,
Noch en gelijct groot no clene,
Ende dine maghe sijn lange bleven.
Hoe mochtstu so jonc sijn ende nu leven?
Waenstu in aldusdaen lieghen
Alle die vander stat bedriegen?
Hier omme dinct mi redene bet
Datmen di pine na die wet,
Onthier ende du ons seges waer.’
Malcus bat genaden daer
Ende seide: ‘Dor Gode! Berecht mi doch
Eene dinc, die ic vraghe noch,

[Prozavertaling]
baljuw, zei: ‘Zeg ons hoe je familieleden heten; zij moeten voor je getuigen.’ Toen
hij de namen van zijn familieleden noemde, was er niemand die hen kende, maar ze
zeiden allemaal: ‘Deze man geeft zich voor een ander uit, zodat hij op de een of
andere manier zal kunnen ontkomen.’ De baljuw antwoordde: ‘Waar zijn je woorden
goed voor? Deze muntslag is wel meer dan tweehonderd jaar oud, uit de tijd van
keizer Decius. Het is geen geld dat hier tegenwoordig gangbaar is en het lijkt er zelfs
niet op. En je familieleden zijn allang dood. Hoe kun jij zo jong zijn, en nog leven?
Denk je met zulke leugenpraat de hele stad voor de gek te kunnen houden? Het lijkt
me beter je te straffen volgens de regels van de wet, totdat je ons de waarheid vertelt.’
Malcus vroeg om genade en zei: ‘Om Godswil, geef me nog antwoord
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Ende dan salic u maken in inne
Al dat leit in minen zinne.
Decius, die in dese stat
Keyser ende here sat,
Segt mi, waermen dien man vint.’
Die bisscop seide: ‘Lieve kint,
In al die werelt ic en weet
Nu die Decius heet.
Hets waer, wilen, alsemen nu siet,
Was een die Decius hiet.’
Malcus seide: ‘Dit doet mi doven,
Dat mi niemen en wille geloven!
Maer volget mi: ic sal u togen
Mine gesellen vor u ogen
Inden berch Celioen.
Ghelovet hem, wildijs mi niet doen.
Dor hem vloen si, wetic wel,
Want hi den kerstinen was so fel.
Es dit Ephesus, so saghic dat,
Dat hi hier ghistren quam indie stat.’
Doe sprac die bisscop ten bailliu:
‘Hets een wonder, seggic u,
Dat ons God voer onsen ogen
In desen jongelinc wille toghen.’

[Prozavertaling]
op één vraag en dan zal ik u alles vertellen wat ik weet. Decius, die in deze stad
keizer was, zeg me waar ik hem kan vinden.’ De bisschop antwoordde: ‘Beste man,
ik ken op dit moment niemand in de hele wereld die Decius heet. Ja, vroeger, zoals
we weten, was er iemand die Decius heette.’ ‘Ik ben stom van verbazing,’ zei Malcus,
‘dat niemand me wil geloven! Maar volg me, ik zal u met eigen ogen mijn makkers
laten zien in de berg Celion. Geloof hen, als u het mij niet wilt doen. Ze zijn gevlucht
voor keizer Decius, omdat die zo gebeten was op de christenen. Als dit Efeze is, dan
ben ik getuige geweest hoe hij hier gisteren in de stad zijn intrede heeft gedaan.’
Toen zei de bisschop tegen de baljuw: ‘Het is een wonder, zeg ik u, dat God ons
door deze jongeman zal willen openbaren.’
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XVIII Hoe si alle storven weder
Nu sijn si met groten scaren
Metten jongelinc ghevaren,
Die bailliu entie bisscop Marijn,
Daer dandere VI gesellen sijn,
Ten berghe Celyoen aldus.
Voer alle dandre ginc Malcus
Ten sinen indie haghedochte,
Die bisscop na, alse hi mochte,
Ende vant onder die steene,
Daer mede die inganc al gemeene
Vanden hole bestoppet was,
Enen brief, daer hi ane las
Lettren, entie brief sekerlike
Was met tween zeghelen herde rike
Ghezeghelt, die selverijn waren,
Ende ghinc den volke openbaren,
Bi wat redene mense bewrochte
Indie donkere haghedochte,
Des den volke wonderde sere
Ende loveden Gode onsen Here.
Si gingen allegader besien
Gheene lieden aldaer mettien.
Si waren geblijet alse bloet,
Of gelijc alse die rose doet.

[Prozavertaling]
XVIII Hoe ze allemaal weer gestorven zijn
Toen gingen de baljuw en bisschop Marijn met nog vele anderen met de jongeman
mee naar de plaats waar de andere zes broers verbleven, naar de berg Celion dus.
Malcus ging voor alle anderen de grot binnen, naar zijn broers; de bisschop volgde
hem en hij vond onder de stenen waarmee de hele ingang van het hol was dichtgestopt,
een geschreven oorkonde en die oorkonde was met twee heel kostbare zegels van
zilver verzegeld. Deze oorkonde vertelde de mensen waarom men hen had weggestopt
in dat donkere hol en het volk verbaasde zich er in hoge mate over en prees God,
onze Heer. Met z'n allen gingen ze de gebroeders bekijken. Die hadden een bloedrode
gelaatskleur, net als de kleur van een roos. Hierop vielen de mensen op hun knieën
en loofden God uitbundig. De bisschop en de baljuw stuurden op staande
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Doe vielen die liede up hare knien
Ende loveden Gode sere mettien.
Die bisscop entie bailliu mede
Senden voervoets indie stede
Ten keyser Theodosius
Ende screven: ‘Coemt in Ephesus
Ende siet dwonder an met ogen,
Dat ons God wille vertoghen.’
Hijs vander erden upgestaen
Ende hevet den zac afgedaen
Daer hi met rouwen in sat.
Gode lovedi omme dat
Ende voer van Constantenoble daer.
Dat volc volgedem mede naer
Ende hi es ten hole comen
Daer hi inne hevet vernomen
Dat die heilege lieden laghen.
Ende teersten dat si den keyser sagen,
Wart hem danscijn also clare,
Alse oft eene zonne ware.
Ende alse die keyser sach die heren,
Viel hi ter erden hem teeren
Ende dancte Gode ende cussedse mede
Ende weende up elken daer ter stede,
Ende seide: ‘Ic zie u, sonder zaghe,
Alse oft ic Lazaruse saghe,

[Prozavertaling]
voet een boodschap naar keizer Theodosius, waarin ze schreven: ‘Kom naar Efeze
en aanschouw met uw eigen ogen het wonder dat God ons wil tonen.’ Keizer
Theodosius is van de grond opgestaan en heeft de zak uitgedaan die hij droeg ten
teken van rouw. Hij loofde God om dit alles en vertrok uit Constantinopel. Het volk
volgde hem en hij kwam bij het hol waar de heilige mannen verbleven, naar hij
gehoord had. Zo gauw die de keizer zagen, klaarde hun gezicht op en begon het te
stralen, en toen de keizer de mannen zag, viel hij te hunner ere neer ter aarde, dankte
God, kuste de broers ook, weende om ieder van hen en zei: ‘Werkelijk, ik zie u hier
alsof ik Lazarus zie, die door Jezus bevolen werd op te staan uit de dood.’ Toen zei
Maximianus: ‘Heer keizer, neem van mij aan dat God ons omwille van u hier uit de
dood heeft gewekt, omwille van de algehele Opstanding, en opdat iedereen zal
geloven dat God opstanding uit de dood zal geven. Want precies zoals wij
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Dien God hiet vander doot upstaen.’
Doe seide Maximiaen:
‘Keyser, nu gheloof dies mi,
Dat ons God hevet omme di
Hier verwecket vander doot,
Omme die verrisenesse groot,
Omme dat man ende wive
Gheloven, dat van dode te live
God verrisen sal gheven.
Want alse waerlike alse wi leven
Ende sijn verweet in diere gebare,
Alse oft van dode te live ware,
Ende ghelijc rechts alsemen seghet
Dat dat kint te slapene pleghet,
Dat die moeder met hare dreghet
Ende int vat besloten leghet
Ende no goet no quaet en beseeft,
Nochtan dat roert ende leeft,
Also waerwi, daer wi laghen,
Ende sliepen levende ende niet en sagen.’
Ende alse hi dit hadde gheseit
Ende vele meer dan hier ane leit,
Leiden si thovet neder alle sevene
Ende scieden van desen levene,
Ende gaven Gode metter doot
Den gheest up, alse Hi geboot.
Die keyser es up hem gevallen
Ende weende sere up hem allen,

[Prozavertaling]
nu leven, alsof we tot leven gewekt zijn uit de dood, en precies zoals men zegt dat
het kind dat de moeder bij zich draagt, slaapt en opgeborgen ligt in het lichaam, het
kind dat geen besef heeft van goed en kwaad, hoewel het zich beweegt en leeft, zo
was het met ons: we sliepen levend en zagen niets.’
En toen hij dit gezegd had, en nog veel meer dan ik hier kan vertellen, legden zij
alle zeven het hoofd neer, scheidden uit dit leven en gaven hun geest over aan God,
zoals Hij dat geboden heeft. De keizer viel voor hen neer en weende zeer om hen
allen; hij liet een gouden kist maken waar men hen in moest leggen.
Toen Theodosius die nacht lag te slapen, verschenen de zeven broers aan hem en
zeiden: ‘Luister! Zoals wij tot nu toe op aarde lagen en opstonden,
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Ende hiet maken cassen van goude,
Daermense in leggen soude.
Snachts daer die keyser lach,
Quamen si vor hem, daer hijt sach
Ende seiden: ‘Hore harewaert du!
Also alse wi tote nu
Uptie erde laghen ende verresen,
Also sullen wi vortmee wesen,
Onthier ende God sal wisen
Dat wi van der doot verrisen.’
Doe hiet die keyser die stede
Met verghouden steenen mede
Al verheffen ende versieren
Scone in alre manieren.
Ende alle bisscoppen, die des lijeden
Ende seiden ende castijeden,
Dat verrisenesse soude wesen,
Hiet hi eeren vort na desen.

XIX Hoe Aurelius Ambrosius Bertaengen wan
Int selve jaer dat dit gesciede,
Quam gevaren ende sine liede
Aurelius Ambrosius
- Merlijn hadt vorseit aldus Uten lande van Armorike,
Dat nu Bertaengen heet ghemeenelike,
In grote Bertaengen up Vortegrine

[Prozavertaling]
zo zullen wij van nu af aan zijn, totdat God zal beslissen dat wij uit de dood verrijzen.’
Toen gaf de keizer het bevel die plaats met vergulde stenen te versieren en op
allerlei wijzen schitterend op te luisteren. En alle bisschoppen die de verrijzenis
predikten en verkondigden, liet hij vanaf die dag eren.

XIX Hoe Aurelius Ambrosius Brittannië veroverde
In hetzelfde jaar dat dit gebeurde, viel - Merlijn had het zo voorspeld - Aurelius
Ambrosius met zijn troepen vanuit Armorike, dat nu gewoonlijk Bretagne heet,
Vortigern aan in Groot-Brittannië. Hij veroverde zijn burcht
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Ende wan hem af die borch sine
Ende heeftene daer up verbrant.
An hem so viel al dat lant
Ende voer van steden te steden,
Ende liet die Sassen nieweren in vreden
Ende jagedse ende slouch.
Niemen en was dien hi verdrouch,
So dat Engistus entie sine,
Daer af comen was al die pine,
Die Sassen te samene trect,
Alse die hem te verwerne mect.
Daer was een wijch van hogen doene.
Doch verwonnen die Bertoene
Ende Engistus wart gevaen.
Die coninc hiet hem thovet afslaen,
Entie Sassen die waren beseten
Indie steden, alsi weten
Dat haer here doot es bleven,
Hebben si hem upghegheven
Ende baden omme genaden,
So dat die coninc wart beraden,
Dat hi dat heidine diet
Te genaden comen liet,
Ende lietem besitten tlant
Tusscen der Ombren ende Scollant
Ende maecte mettem pays ende vrede,
Up dat si die getrouwechede

[Prozavertaling]
en verbrandde die met Vortigern erin. Het hele land viel nu aan hem toe en hij trok
van stad tot stad. Nergens liet hij de Saksen met rust en hij verdreef en versloeg hen;
hij spaarde niemand, zodat Hengest met zijn mannen, bij wie alle ellende begonnen
was, de Saksen verzamelde om te trachten zich te verdedigen. Er ontstond een
geweldige strijd, maar de Britten wonnen uiteindelijk en Hengest werd gevangen
genomen. De koning gaf bevel hem het hoofd af te slaan en toen ze hoorden dat hun
leider dood was, hebben de Saksen die de steden nog bezet hielden, zich overgegeven
en om genade gevraagd. De koning besloot het heidense volk genade te schenken
en hij liet hen het land tussen de Humber en Schotland in bezit nemen en sloot vrede
met hen, op voorwaarde dat ze de trouw die zij hem oprecht zwoeren nooit zouden
breken.
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Die si swoeren in waerre saken,
Up hem nemmermeer en braken.
Vort so voer hi hier na aldus,
Coninc Aurelius Ambrosius,
Ende maecte weder cloestre ende kerken,
Die hi scone dede weder werken,
Die Engistus met gewelt
Entie Sassen hadden gevelt,
Alse die quaet heidijn waren
Ende haetten alle kerstine scaren.
Die lieden die waren ghevloen,
Some omme hare mesdoen,
Some oec des lants verdreven
Van Engistus ende sinen neven,
Die riep hi weder te hande
Ende vergaf hem scade ende scande
Die sinen vorderen was gedaen.
Wette die waren tegaen
Achter lande ende indie steden,
Setti weder ende dede bevreden
In Bertaengen vast ende wel.
Der kerken dienst, die sere tevel,
Om datse die Sassen hadden ondaen,
Ende biden quaden Pelagiaen,
Die ongelove brochte int lant,
Die verhief hi weder te hant
Ende sette bisscoppen indie steden,

[Prozavertaling]
Koning Aurelius Ambrosius trok hierna verder en herbouwde kloosters en kerken.
Hij liet op degelijke wijze opbouwen wat Hengest en de Saksen met geweld hadden
verwoest, omdat ze verdorven heidenen waren en alle christenen haatten. De mensen
die gevlucht waren, sommigen om hun slechte gedrag, anderen omdat ze door Hengest
en zijn familie uit het land waren verdreven, riep hij meteen terug en hij vergaf hun
al het leed en alle schande die zijn voorouders was aangedaan. Wetten die in het
gehele land en in alle steden in onbruik geraakt waren, voerde hij weer in en hij hield
ze zorgvuldig in stand in Brittannië. De dienst aan God, die ernstig vervallen was,
omdat de Saksen die hadden afgeschaft, door toedoen van de verdorven Pelagius,
die ongeloof in het land had gebracht, herstelde hij meteen weer in ere en hij
benoemde bisschoppen op de plaatsen waar de vrede was
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Daer tlant doe was in vreden,
Ende daerse te voren hadden gewesen.
Daer naer maecti naer desen
Een edel kerchof ende een diere
Van sere sonderlinger maniere,
Van groten steenen, die hi daer brochte
Van Yrlant, die hi daer sochte
Bi Merlijns rade, die som noch staen
Ende som van ouden sijn tegaen,
Ende heet die ‘Dans vanden Gyganten’.
Daer liggen ridderen metten serianten
Die valscelike waren verraden,
Doe si waenden met goeden staden
Paerlementen jegen die Sassen,
Die haer ondanx moesten wassen.

XX Sente Remijs gebornesse
Ten selven jare dat Vortegrijn
Verbrant wart entie gesellen sijn,
So staerf die coninc Clodien,
Die dalrerste was gesien
Vanden Vranken, die openbare
Hem visierde met langen hare,
Ende sijn sone Merovinc
Die was die de crone ontfinc,

[Prozavertaling]
hersteld en waar ze tevoren hadden gezeteld. Na dit alles bouwde hij een schitterend,
kostbaar en heel bijzonder kerkhof van grote stenen, die hij uit Ierland haalde, waar
hij ze op advies van Merlijn gezocht had en waarvan er enkele nog steeds staan en
andere uit ouderdom omgevallen zijn. Dat kerkhof heet de ‘Dans van de Giganten’.
Daar liggen de ridders en schildknapen die laaghartig verraden werden, toen ze veilig
meenden te kunnen onderhandelen met de Saksen, die tegen hun zin in maar steeds
in aantal toenamen.

XX De geboorte van Sint Remigius
In hetzelfde jaar dat Vortigern en zijn mannen verbrand werden, stierf koning Clodius,
die als allereerste van de Franken het haar lang droeg. Zijn zoon
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Die was vromech ende stout
Ende besat met ghewout
Tlant dattem sijn vader liet.
Bi hem en bleefs verloren niet.
So vromech was hi sonderlinge,
Dat sijn geslachte Meruvinge
Na hem hieten menech jaer.
Dese regneerde over waer
X jaer over die Vrancsche heren
Ende staerf met groter eren.
Over II jaer daer na, alswijt horen,
So wart sente Remij geboren,
Die bisscop sidert te Riemen was.
Ende verboetscepede, alsict las,
Een heilech man, die teere stat
Up eenen berch in eene cluse sat,
Die sine ogen hadde verloren.
Ende alse dat kint wart geboren
Van siere moeder, die hiet Elline,
So nette die moenc die ogen sine
Met haren melke, ende hi genas,
Dat eene scone miracle was.
Int XXIIIste jaer dat te samen
Inden keyserike quamen
Theodosius ende Valentiniaen,
Wart die kerke sere ondaen

[Prozavertaling]
Merovinc werd nu koning. Hij was sterk en dapper en regeerde het land dat zijn vader
hem had nagelaten met straffe hand. Door hem ging het rijk niet verloren. Hij was
zo buitengewoon dapper dat zijn geslacht na hem nog menig jaar de naam
Merovingers droeg. Hij regeerde tien jaar over de Franken en stierf een eervolle
dood.
Twee jaar daarna, naar wij vernemen, werd Sint Remigius geboren, die later
bisschop was van Reims. Naar ik gelezen heb werd zijn geboorte aangekondigd door
een heilig man, die ergens op een berg in een kluizenaarshut woonde en zijn
gezichtsvermogen had verloren. Toen de moeder, die Elline heette, het kind het leven
had geschonken, bevochtigde de monnik zijn ogen met haar melk en hij genas, wat
een schitterend wonder was.
In het drieëntwintigste jaar dat Theodosius en Valentinianus samen over het
keizerrijk regeerden, werd de kerk in Afrika een zware klap toegebracht
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Vanden Wandelen in Affrike
Biden coninc Genserike.
Want si verbranden die bouke,
Si maecten hemden ende brouke
Vanden cleeden vanden outaren
Ende vanden causulen te waren
Ende van anderen dieren cleeden
Daden si hem abijt gereeden,
So dat die bisscop Valeriaen,
Die out doe was, sonder waen,
LXXX jaer, want hi ontseide
Den Wandelen dor hare dorperheide
Der heileger kerken sacrament,
Swaerlike wart hi daer gescent.
Want die coninc dedene sluten
Naect ute allen husen buten,
Dattene niemene inliete mede
No in huse, no in stede,
Ende moeste dus met groter vrucht
Sterven onder die blote lucht.
Ten naesten jare, wi vindent dus,
Staerf die keyser Theodosius
In sijn XXIIIIste jaer
Dat hi trike, wet vorwaer,
Sinen neve Valentiniane
Mede gaf te deelne ane.
In sinen tiden, alse Prosper seget,

[Prozavertaling]
door de Vandalen en koning Geiserik. Want ze verbrandden de kerkboeken, maakten
hemden en broeken van de altaarkleden en uit de kazuifels en andere kostbare
gewaden lieten ze zich kleding maken. Bisschop Valerianus, die op dat moment wel
tachtig jaar oud was, werd schandelijk behandeld, omdat hij de Vandalen om hun
wandaden het sacrament van de heilige kerk weigerde. Want koning Geiserik liet
hem naakt buitensluiten; niemand mocht hem binnenlaten, waar dan ook, en zo moest
hij in grote angst sterven onder de blote hemel.
In het volgende jaar, zo lezen wij, stierf keizer Theodosius, in het vierentwintigste
jaar nadat hij zijn neef Valentinianus mederegeerder gemaakt had over het rijk. Zoals
Prosper zegt, in wiens werk veel wijsheid te vinden is, werd in zijn dagen, in het
vijftiende jaar van zijn regering, een keizerlijk
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Daer vele wijsheden in leghet,
In sijns riken XVste jaer,
Was gemaect ende versament claer
Een bouc van keyserliker wet,
Daer die dinghe in waren geset
Elc naer sijn recht in sine stede,
Tallen rechte ter wettelichede,
Entie bouc die heet Code.
Noch en leertmenne niet node,
Want noit en was vray legiste
Die van desen niet en wiste.

XXI Vanden keyser Martiane
Na des Jongen Theodosius' doot
So wart keyser ende here groet
Een ander, die hiet Martiaen.
Hi ende Valentiniaen
Regneerden te samen V jaer.
Trike ontfingen si voerwaer
Te samene int jaer ons Heren,
Alse ons die ystorien leren,
CCCCL ende twee.
Maer Martiaen waest een jaer mee
Keyser, dan sijn geselle was;
Hier na makic u vroet das.
Int eerste jaer dat si te samen

[Prozavertaling]
wetboek samengesteld waarin alles geheel correct en op de juiste plaats werd
vastgelegd en dat boek heet de Codex. Nog steeds leert men heel graag uit dit boek,
want er is nog nooit een echte rechtsgeleerde geweest die het niet kende.

XXI Over keizer Marcinianus
Na de dood van Theodosius de Jongere werd iemand anders, die Marcinianus heette,
keizer en machtig heer. Hij en Valentinianus regeerden vijf jaar samen. Ze kregen
de gezamenlijke heerschappij over het rijk in het jaar onzes Heren 452, zoals de
geschiedenis ons leert. Maar Marcinianus was één jaar langer keizer dan zijn collega;
verderop leg ik u dat uit.

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

536

[Origineel]
Den last vanden rike namen,
Bider bede vanden paues Leoene
Ende bi Martiaens toedoene
So was eene consilie scone
Versament tote Calcedone,
Omder heilegher kerken noot,
Want dat herisie groot
Ghesayt wart in kerstijnhede.
Daer was vermeesaemt up de stede
Enticies entie Entiane,
Die wilden alle doen te verstane
Dat die Gods Sone na de godlichede
Ende naer sine menscheit mede
Al van eere naturen ware.
Dat was ontproevet daer openbare,
Want die godheit nie en began,
Entie mensceit hevet begin an.
Nestorius wart verdoemt mede,
Die tote Ephesus indie stede
Verwaten was hier te voren,
Ende alle dies hem wilden horen.
Die consilie lijede das,
Dat van Marien geboren was,
Die maghet es ende kint gewan,
Warachtech God, warachtech man,
Ende es in personen een,

[Prozavertaling]
In het eerste jaar dat ze gezamenlijk de regering over het keizerrijk op zich namen,
werd op verzoek van paus Leo en met medewerking van Marcinianus wegens de
noodtoestand van de heilige kerk een groot concilie bijeengeroepen in Chalcedon,
omdat er veel ketterij was ontstaan binnen het christendom. Op dat concilie werden
Eutyches en zijn aanhangers uitgebannen, die wilden verkondigen dat de Zoon van
God naar Zijn goddelijke persoon en ook naar Zijn menszijn van een en dezelfde
natuur zou zijn. Dit werd weerlegd, want de goddelijkheid kent geen begin en het
menszijn wel.
Ook Nestorius, die voordien in de stad Efeze in de ban was gedaan, werd
veroordeeld met al zijn volgelingen. Het concilie verklaarde dat uit Maria, die maagd
is en een kind baarde, een waarachtige God en een waarachtig mens geboren werd,
Die één persoon zijn in twee naturen. Tevens
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Ghedeelt in naturen tween.
Daer was mede gegeven uut
Dat wi des lijen overluut,
Dat Maria met groter eeren
Cristus' moeder es, Gods ons Heren,
Omme Nestorius' gebode,
Dat seide, dat Maria niet Gode,
Maer enen mensce alleen vortbrochte,
Die sterven bi naturen mochte.
Men leset mede dat gesciede
Int consilie daer vordie liede,
Te Calcedone, daermen Street
Om tkerstijn gelove gereet
Vorden paues Leo, diere was,
Ende daertoe mede, alsict las,
VI hondert bisscoppe ende XXX te waren.
Dongelovege met haren scaren
Hadden vele meesters daer
Entie desputeringe was zwaer.
Die tgelove hadden lief,
Si seiden: ‘Wi scriven in enen brief
Onse gelove, ende ghi dat uwe
In eenen andren brieve nuwe.
Ende hier leget Gods vercorne amie,
Die edele maget sente Eufemie.
Wi leggen onse brieve up hare,

[Prozavertaling]
werd afgekondigd dat wij openlijk moeten belijden dat Maria met groot aanzien de
moeder van Christus, God onze Heer is, vanwege Nestorius' denkbeelden, die zei
dat Maria niet God, maar slechts een mens had voortgebracht, die van nature kon
sterven.
Ook staat te lezen wat er gebeurde op dat concilie in Chalcedon, waar geredetwist
werd over het christelijk geloof voor paus Leo, die er aanwezig was, evenals, naar
ik gelezen heb, wel zeshonderddertig bisschoppen. De verzamelde ongelovigen
hadden veel geleerden bij zich en er woedde een hevige woordenstrijd. De aanhangers
van het christelijk geloof stelden voor: ‘Wij leggen onze geloofsregels op schrift vast
en u die van u in een aparte oorkonde. Hier ligt Gods uitverkoren beminde begraven,
de edele maagd Sint Eufemie: we leggen onze geschriften op haar lichaam, in
tegenwoordig-
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Vorden keyser openbare
Ende elc bidde na sijn geloven
Onsen Here van hier boven,
Dat Hi vertoge openbare
Welc ghelove dat si tware,
Ende laet ons tgraf sluten toe.’
Dandere seiden: ‘Dat si, men doe.’
Men dede dit sonder valsch gelaghe.
Donse vasten VII daghe
Ende baden Gode, ende quamen
Metten keyser alle te samen
Ten grave sente Eufemien
Beede te gader die paertijen,
Ende hebben tgraf daer ondaen
Ende vonden ghenen doden saen,
Die den brief der heileger kerken,
Oechsiende leeken ende clerken,
Ondede in hare rechtre hant.
Enten anderen brief men vant
Liggende onder hare voete
Dorperlike ende sere onsoete.
In dese consilie was gheset
Bider heilegher kerken wet,
Dat men maecte in gere stede
No cloester no monster mede,
Dan biden bisscop vander stat,

[Prozavertaling]
heid van de keizer, en dan moet ieder volgens zijn geloof bidden tot onze Heer in de
hemel, of Hij te kennen wil geven welk geloof het ware is, en daarna sluiten wij het
graf.’ De anderen zeiden: ‘Ja, laat dat zo gebeuren.’ En men deed dit alles eerlijk.
Onze geloofsgenoten vastten zeven dagen en baden tot God. Hierna kwamen de beide
partijen samen met de keizer bijeen bij het graf van Sint Eufemie. Ze openden het
graf en vonden er weldra de dode, die, ten aanschouwe van leken en geestelijken, de
brief van de heilige kerk geopend in haar rechterhand hield. De andere brief trof men
verachtelijk en bitter vertrapt onder haar voeten aan.
Op dit concilie werd als wet van de heilige kerk vastgesteld dat men in geen enkele
stad een klooster of een kerk mocht bouwen, zonder toestemming van de bisschop
onder wiens bestuur die plaats viel.
Het concilie verbood iemand als monnik aan te nemen die als lijfeigene

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

539

[Origineel]
Onder wien dat laghe dat.
Dat consilie verboot die dinghe,
Datmen te moenke niet ontfinge
Die eighijn ware tenegen hove,
Sonder bi sijns heren orlove.
Daer was verboden oec den clerken
Te hebbene te samen II kerken.

XXII Vander Hunen plaghe
Oec ghesciede int selve jaer
Ter werelt menech tempeest swaer,
Want bina elx dages beefde daerde,
Ghelijc of soe hare vervaerde.
Inden hemel togede God
Tekene, die niet en dochten spot,
Want savonds was emmer nort oest
Die hemel root, dat was wantroest.
Want int rode te meneger stede
Ghinghen witte stripen mede,
Ghemaect alse oft speren waren.
Die mane sachmen oec vervaren
Entie comete, die felle sterre,
Sachmen openbare verre,
Die men niet en mach ghesien,
Daer en moet wonder na ghescien.

[Prozavertaling]
tot het een of andere hof behoorde, behalve met toestemming van zijn heer. Ook
werd het aan geestelijken verboden twee kerken te beheren.

XXII Over de plaag van de Hunnen
Eveneens in datzelfde jaar voltrokken zich in de wereld vele grote rampen, want
bijna dagelijks beefde de aarde, net alsof die bang was. Aan de hemel deed God
tekenen die niet mis te verstaan waren, want 's avonds was de hemel steeds rood in
het noordoosten; dat was iets dat de moed benam. Want in dat rood verschenen op
veel plaatsen ook witte strepen, die eruit zagen als speren.
Men zag hoe de maan verduisterde en heel duidelijk waren op een afstand kometen
te zien, die heldere sterren die je alleen maar kunt waarne-
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[Origineel]
Ende menech ander tekijn een
Sachmen, dat groot wonder sceen.
Ten naesten jare quant metten Hunen
Ettel, ende wilde stunen
Jeghen dat edel Roemsche rike.
Hi quam gevaren mogendelike
Ute Pannonien met sinen roten.
Die coninc vanden Oester Goten,
Walamaris, die quamer mede
Met harde groter mogenthede,
Entie coninc Alarijc
Van Gepyden dies gelijc,
Ende andere menege wilde scare
Vanden nortvolke dat trac hare,
Ende quamen over Rijn ghevallen,
Omme te destruweerne Gallen,
Ende daer na ghemeenlike
Altemale tRoemsche rike.
Sijn volc, daer hi met quam getrect,
Al met ysere wel verdect,
Was, alsict geweten can,
Wel vijfhondert dusent man.
So ongetelt was sine macht,
Dat torre, mure, veste no gracht
Voer hem niet en mochte gestaen,
Hen moeste al ter neder gaen.

[Prozavertaling]
men wanneer er daarna iets wonderbaarlijks gebeurt. Er waren nog veel meer
voortekenen te zien die heel wonderbaarlijk leken.
In het volgende jaar kwam Attila met de Hunnen, die wilde optreden tegen het
edele Romeinse Rijk. Met veel machtsvertoon kwam hij met zijn troepen uit Pannonië.
Ook de koning van de Oost-Goten, Walamaris, verscheen met een aanzienlijke
legermacht, evenals koning Ardarich van de Gepiden en vele andere woeste scharen
van noordelijke volksstammen die hierheen trokken en de Rijn overstaken om Gallië
en vervolgens het gehele Romeinse Rijk te verwoesten.
Het leger dat hij meebracht, geheel gepantserd in ijzer, telde bij mijn weten wel
500.000 man. Zijn overmacht was zo onbeschrijflijk dat geen toren of muur, geen
kasteel of gracht, eronder overeind bleef; alles werd ver-
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Die gramscap van onsen Here
Die was verbolghen also sere
Up dat staerke lant van Gallen,
Dat alle die steden moesten vallen
Ter erden neder alle ghemeene,
Sonder eene menechte cleene,
Die God selve bescermen dede
Doer siere heilegher lieden bede.
Te Mets quam hi vordie stat.
Die haddi saen gemaket mat
Ende hevet die lieden som versleghen,
Som gevaen, som woch gedreghen
Metten bisscop vander stede.
Maer God Sine miracle dede,
Want hem allen haer ogen vergingen,
Die den bisscop entie sine vinghen.
Die Hunen worden dies geware
Ende warens alle in groten vare,
Ende lieten den bisscop gaen
Ende al sijn volc dat was gevaen,
Ende lietense weder met goeden vreden
Keren te Mets inder stede.
Dese zonde ende desen toren
Haddem langhe vorseit te voren
Sente Servaes, dien van Gallen,
Dattem sere soude mesfallen

[Prozavertaling]
woest. De gramschap van onze Heer tegen het sterke Gallië was zo groot dat alle
steden geheel met de grond gelijk gemaakt moesten worden, met uitzondering van
een klein aantal dat God zelf in bescherming nam als gevolg van de gebeden van
hun heiligen.
Attila kwam voor de stad Metz; die had hij al snel veroverd. Sommige van de
inwoners doodde hij, anderen nam hij gevangen en weer anderen voerde hij weg,
samen met de bisschop van de stad. Maar God verrichtte een van Zijn wonderen,
want al degenen die de bisschop en de zijnen gevangen hadden genomen, werden
blind. De Hunnen merkten dit en werden daarom vreselijk bang. Ze lieten de bisschop
en al het volk dat gevangengenomen was vrij en lieten hen ongedeerd terugkeren
naar Metz.
Deze zonde en deze rampspoed had Sint Servaas de Galliërs allang tevo-
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[Origineel]
Omme hare weelde ende haer overdaet,
Want haer leven dat was quaet.
Ende lettel soude bliven port
In Gallen, soene soude sijn testort,
Maer Mets soude bina best genesen.
Dat soude sonderlinge wesen
Om theilechdoem van sente Steven,
Dat indie stat daer ware verheven.
Oec lesen wi van sente Servase,
Dat hi voer te Tricht up de Mase
Ende liet Tongren sine stat,
Daer hi lange bisscop in sat,
Ende seit hem wel te voren,
Datse die heidine souden storen,
Tricht, ne waer dat hi daer leghet,
Also alse sine vite seghet.

XXIII Hoe Ettel metten Hunen quam in Gallen
Cortelike, verstaet dat wel,
So swaer was Ettel ende so fel,
Ende so vresam was sijn here,
Daer en dochte jeghen gene were.
Tongren was in dien stonden,
Also alse ons die boeke orconden,

[Prozavertaling]
ren voorspeld: dat zij zwaar getroffen zouden worden om hun weelde en overdaad,
want zij leidden een slecht leven. Er zouden weinig steden in Gallië zijn die niet
verwoest zouden worden, maar Metz zou bijna helemaal gered worden. Dat zou
vooral komen door de relikwie van Sint Stefanus die daar aanbeden werd. Over Sint
Servaas lezen wij ook dat hij naar Maastricht aan de Maas ging en Tongeren, de stad
waar hij lange tijd als bisschop zetelde, verliet. Hij voorspelde hun lang van tevoren
dat de heidenen Maastricht zouden verwoesten als hij daar niet begraven zou liggen,
zoals zijn levensverhaal het beschrijft.

XXIII Hoe Attila met de Hunnen in Gallië kwam
Weldra, begrijp dat goed, was Attila zo hard en zo wreed en was zijn leger
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[Origineel]
Die vastste stede diemen wiste do,
Sonder Rome ende Carthago,
Die sonderlincste vele te voren,
Die mure van vastheit vercoren,
Alse noch elc mensce wel seghet
Die siet hoe die veste leghet
Al gheheel neder ghevelt:
‘Dat dede Ettel met sire gewelt.’
Also trac hi ten mure waert,
Ghelijc alse een storm henen vaert,
Die dat coren slaet ter neder.
Also voer hi vort ende weder
Ende waerp algader onder voet
Wat so was in sijn gemoet.
Oudenborch was in dien daghen,
Alse ons die ystorien gewagen,
In Vlaendren ene vaste stede.
Die velden si ende slichten mede
Ende voert danen al omme ende omme,
Nu zuut, nu west, nu straten cromme,
Noch en liet, al sonder waen,
Nieweren eene veste staen.
Therenborch heefti ghevelt,
Ende oec Atrecht met gewelt,
Ende alle die steden hare ende geins

[Prozavertaling]
zo vreselijk dat er geen verdediging tegen bestand leek. Tongeren was in die dagen,
naar de boeken ons mededelen, met uitzondering van Carthago en Rome, de best
versterkte stad die men toen kende, verre de aanzienlijkste stad met muren van
uitzonderlijke sterkte, zoals iedereen die ziet hoe de stad daar nu totaal verwoest ligt,
nog steeds zegt: ‘Dat deed Attila met zijn leger.’ Hij trok naar de stadsmuur als een
storm die het koren plat slaat. Zo reed hij van hier naar daar en liep alles onder de
voet wat op zijn pad kwam.
Oudenburg was, zoals de geschiedverhalen ons laten weten, toenmaals een goed
versterkte stad in Vlaanderen; ook die verwoestte hij en maakte haar met de grond
gelijk. En vandaar trok hij overal heen, nu eens naar het zuiden, dan naar het westen,
zonder duidelijke richting, maar nergens liet hij een vesting overeind, werkelijk waar.
Terwaan heeft hij verwoest, en ook Atrecht, en alle steden her en der tussen Atrecht
en Orléans, zodat Aëtius
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Tusscen daer ende Orlieins,
So dat van Rome Etius
Die was der stat patricius,
Hevet vernomen dese mare
Ende quam metter Roemscer scare.
Die coninc vanden Wester Goten
Quam mettem met sinen roten,
Ende was die coninc Diederijc.
Daer quam mede dies gelijc
Vanden Vranken coninc Meruvinc
Ende mettem menech jongelinc,
Stout, vromech also wel,
Enten Hunen sere fel.
Want si scade ende grote scande
Hadden gedaen in sinen lande.
Up dat velt van Tsalons quamen
Dese grote heren alle te samen.
Daer vernam coninc Ettel saen,
Dat menne met wighe wilde bestaen
Ende sach wel dat daer ter uren
Algader stont in aventuren.
Sijn raetsel dat hi souken dede,
Hoet daer vergaen soude ter stede
Ende wart wel seker dies,
Dat groot soude sijn dat verlies,
Ende dat die vander ander zide

[Prozavertaling]
van Rome, die de patricius van die stad was, het nieuws vernam en met het Romeinse
leger optrok. De koning van de West-Goten, Diederik, kwam met zijn leger met hem
mee en ook koning Meruvinc van de Franken met veel jonge mannen, koen, dapper
en gebeten op de Hunnen, omdat die in zijn land veel schade hadden aangericht.
Op de vlakte van Châlons troffen deze grote vorsten elkaar. Daar merkte koning
Attila weldra dat men de strijd met hem wilde aanbinden en hij begreep dat nu alles
op het spel stond. Hij raadpleegde zijn wichelaars hoe de strijd zou verlopen en het
werd hem duidelijk dat er grote verliezen geleden zouden worden en dat de
tegenstanders ten minste één aanvoerder zouden verliezen in de strijd. Naar de
uitspraak van de wichelaars hoopte hij er op dat dat Aëtius zou zijn en hij zou in
geen geval de strijd uit de weg gaan,

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

545
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Souden verliesen inden stride
Sekerlike eenen hoeftman.
Nu lach sine hope daer an,
Naer sijn lot ende naer sijn lesen,
Dat dat Etius soude wesen
Ende en wilde te ghenen tiden
Niet ontwiken, hine wilde striden.
Nochtan was hi in groten vare,
Want hi so meneghe grote scare
Jeghen hem daer sach ghereet.
Die gheene die hi hadde leet,
Dien gaf hi den vorwijch voren.
Lievere waren si hem verloren
Dan sine getrouwe man,
Daer sijn troest meest lach an.

XXIIII Vanden groten wijch vanden Hunen
Men begonste den wijch stranc
Des morgens metter zonnen upganc.
An drien steden wart bestaen
Ettel metten Hunen saen.
Die Romeine up deene zide
Quamen, die wijs waren van stride,
Die den aren van Rome brochten,
Daer si stoutelike onder vochten.

[Prozavertaling]
maar hij wilde vechten. Toch was Attila vreselijk bang, omdat hij zo'n immense
legermacht tegenover zich zag. Diegenen van wie hij een afkeer had, stelde hij op
in de voorste gelederen. Die verloor hij liever dan zijn getrouwe mannen, die zijn
grootste steun en toeverlaat waren.

XXIIII Over de grote strijd van de Hunnen
Men begon de hevige strijd 's morgens bij zonsopgang. Al spoedig werden Attila en
de Hunnen op drie plaatsen aangevallen. Van de ene kant kwamen de Romeinen, die
veel ervaring hadden in de strijd en die het wapen van Rome, de adelaar, hadden
meegevoerd, waaronder ze dapper streden. Van de andere kant vielen de West-Goten
met ijzersterke troepen de fiere Hun-
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Up dander zide die Wester Goten
Quamen met dorsterken roten
Uptie Hunen swaer verheven,
Alse diese slands hadden verdreven.
Ter derder zide quamen die Vranken,
Alse die hem gerne souden danken,
Dat si dat Vrancsche conincrike
Verherijct hadden so swaerlike.
Daer wart gevochten in elke zide
So bitterlike in ghenen stride,
Dat men niet en can gheleren
Dat, sidert der passien ons Heren,
Oint in Gallen daer te voren
So menech mensche bleef verloren.
Want die Hunen dat wel saghen,
Datse die vlucht niet conde ontdragen
Ende wilden vercopen dat si brochten.
Romeine, Vranken, Goten vochten,
Alse die gherne wilden verjagen
Die liede, die de werelt plaghen.
Die nacht die benam den strijt,
So fier, so groot was daer de nijt.
Up dien velde bleven nochtan
Doot liggende C dusent man
Ende LXXX dusent oec mede.
Oec bleef daer doot uptie wijchstede
Coninc Diederic vanden Wester Goten,

[Prozavertaling]
nen aan, die hen uit hun land hadden verdreven. En van de derde kant kwamen de
Franken, die het de Hunnen graag wilden inpeperen dat ze het Frankische koninkrijk
zo grondig hadden verwoest. Er werd daar in die strijd aan iedere zijde zo verwoed
gevochten dat men van geen enkele andere slag in Gallië sinds het lijden van Christus
kan vaststellen dat er evenveel doden vielen. Want de Hunnen zagen wel in dat
vluchten hen niet zou baten en wilden hun leven duur verkopen. De Romeinen,
Franken en Goten streden met de wens die kerels die de wereld teisterden, op de
vlucht te jagen.
Het invallen van de nacht verhinderde verdere strijd, zo hevig en groot was de
vijandschap. Op het slagveld lagen honderdtachtigduizend doden. Ook koning
Diederik van de West-Goten vond de dood op het slagveld, be-
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Die was beweent van sinen roten.
Nochtan behilden met gewelt
Die Romeine entie Vranken tfelt,
Ende dreven die Hunen met onminnen
Weder te haren lijtsen binnen.
Ettel die vernam die mare,
Wie doot in dander zide ware
Ende vernam ende sach wel
Dat dmeeste verlies up hem vel.
Altemale die karrine,
Die karren entie waghene sine
Doet hi setten teenen ringe,
Waers te doene, dat hire in ginghe
Ten naesten dage met sinen besten,
Ghelijc het ware in eere vesten.
Oec was hi also beraden,
Waert so dat sonder ghenaden
Daventure ten naesten daghe
Up hem gave die sware plaghe,
Ende hi saghe dat hi ne mochte
Hem niet verweren, hoe so hi vochte,
Sone wildi niet gedoghen
Dat hi saghe met sinen oghen
Dat sine vianden mettem speelden
In haerre feesten, in haerre weelden.
Maer hi wildem selven wreken
Ende wilde sijn karrijn ontsteken,

[Prozavertaling]
treurd door zijn troepen. Toch behielden de Romeinen en de Franken het terrein en
dreven ze de Hunnen met geweld terug achter hun verschansingen.
Attila hoorde wie er aan de andere zijde gesneuveld was en zag ook wel dat het
grootste verlies hem zelf gold. Hij liet alle legerwagens in een kring opstellen om er
zich de volgende dag, als dat nodig was, met zijn getrouwste troepen binnen te
verschansen, net als in een vesting. Ook had hij van tevoren bedacht - voor het geval
dat het noodlot hem de volgende dag zwaar onheil zou brengen, en hij zou merken
dat hij zich niet kon verdedigen, hoe hij ook streed - dat hij niet zou dulden met lede
ogen aan te zien hoe zijn vijanden de spot met hem zouden drijven in hun vreugde
en blijdschap [om de overwinning]. Nee, hij zou zich wreken, hij zou zijn wagens
in brand steken
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Ende hem verbernen entie sine
Altemale metten karrine,
So dat hem niet worde te goede
No roof, no zeghe, no overmoede,
Sonder dat si saghen albloot
Hare vianden vor hem doot.
Ten naesten dage, alst verdagede
Ende men sere reet ende jagede,
Om te siene wiere was doot,
Of wiere uten wighe ontscoot,
Vonden die Wester Goten doot
Diederic, haren here groot,
Dies si dreven groot mesbaer
Ende leident den Hunen so naer,
Hadden hem die Vranken ente Romeine
Also vrienden geweest gemeine
Alsten orloghe hadde bestaen,
Si hadden gewroken, sonder waen,
Haren here. Want daer ware bleven
Ettel met al sinen neven.
Maer Etius van Rome sach
Die Hunen tonder up dien dach
Ende ontsach hem der Wester Goten,
Waren si met haren roten
Des orloghes te boven bleven,
Si hadden dien van Rome gegeven

[Prozavertaling]
en zichzelf en zijn mannen verbranden, met al de buit, zodat zijn vijand niets ten
deel zou vallen wat ze konden roven, en ook geen zegepraal en trots, maar dat ze
alleen maar hun tegenstanders dood zouden aantreffen.
De volgende dag, toen het licht werd, en men zich haastte om te zien wie er
gesneuveld of wie er ontkomen was, troffen de West-Goten Diederik, hun machtige
koning, dood aan, waarover zij uitermate bedroefd waren. Ze waren zo vervuld met
wraakgevoelens jegens de Hunnen dat ze, als de Franken en de Romeinen net zulke
bondgenoten waren geweest als dat in een oorlog zou moeten, hun heer vast en zeker
gewroken zouden hebben. Want dan zou Attila met al z'n familie gedood zijn.
Maar Aëtius van Rome zag de penibele toestand van de Hunnen en hij was beducht
voor de West-Goten; als die met hun troepen in de oorlog de overhand zouden krijgen,
zouden ze de Romeinen nog zoveel te verduren

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

549

[Origineel]
So vele te doghene, alsem dochte,
Dats trike genesen niet en mochte,
Ende dede eenen dullen raet
Ende eene ongeraecte daet.
Hi sprac ten Goten enten Vranken
Ende began hem sere danken,
Dat si also vromelike
Gheholpen hadden den Roemscen rike.
Oec sprac hi ten Wester Goten,
Al ware haer coninc doot gescoten,
Dat si hem wiselike helden:
Den Hunen ware so swaer een telden
Nu geleert int lant van Gallen,
Hen soudem nemmermeer gevallen
Dat si tlant weder souden soeken.
Tursimonde heet hijs roeken,
Die sinen vader daer verloos
In dien wighe, dien roekeloes
Die Wester Goten hadden verloren,
Dat si daer raets wilden horen
Ende si te lande wilden keren,
Dattem ghene vremde heren
Tlant van Toulouse afwinnen
Ende Spaengen besitten binnen.
Want die Wester Goten besaten dat
Lant, borch, bosch ende stat.

[Prozavertaling]
geven, dacht hij, dat het rijk er niet van gered zou kunnen worden. Daarom nam hij
een dwaas besluit en handelde ondoordacht. Hij wendde zich tot de Goten en de
Franken en dankte hen heel hartelijk dat ze het Romeinse Rijk zo dapper bijgestaan
hadden. Ook zei hij tegen de West-Goten dat ze, al was hun koning gedood, verstandig
moesten zijn.
De Hunnen hadden in Gallië nu zo'n geduchte les geleerd dat het hun nooit weer
zou gebeuren dat ze het land opnieuw zouden aanvallen. Tursimont, die zijn vader
verloren had in de strijd, gaf hij opdracht ervoor te zorgen dat de West-Goten, aan
wie Diederik zo onverwachts was ontrukt, naar zijn raad zouden luisteren en naar
hun land zouden terugkeren, opdat geen vreemde heersers het land van Toulouse op
hen zouden veroveren en Spanje zouden bezetten. Want de West-Goten bezaten dat
land en de burchten, bossen en steden.
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Selve metten Roemscen scaren
Es Etius heenen gevaren,
Ende metten Vranken Meruvinc
Voer woch besetten sine dinc.
Tursimont metten sinen algader
Voer thuus met sinen doden vader.
Dus wart Ettel daer vertroost,
Daer toe uut swaerre anxt verloest.

XXV Hoe Ettel weder quam in Gallen
Ettel es blide ende vro,
Dattem comen es also,
Dattene die vianden begeven
Daer hi laten waende tleven,
Ende sette met haesten sine vaert
Weder te Pannonien waert,
Dat nu es tlant van Ongerien,
Ende vervulde sine paertijen
Van die hem versleghen waren
Ende quam met sinen scaren
Weder te Gallen waert getrect,
Alse die hem te wrekene mect
Dattem te scaden was gesciet.
Wiene werde en vant hi niet,
Maer wat so staende bleven was

[Prozavertaling]
Aëtius zelf vertrok met de Romeinse troepen en Meruvinc ging met de Franken terug
naar zijn land. Tursimont trok met al zijn mannen huiswaarts, met zijn dode vader.
Zo werd Attila bemoedigd, en verlost uit een groot gevaar.

XXV Hoe Attila in Gallië terugkeerde
Atilla was blij en verheugd dat het zo gelopen was dat zijn vijanden hem met rust
lieten, terwijl hij had gedacht het leven erbij in te schieten en hij vertrok spoorslags
weer naar Pannonië, dat nu Hongarije heet. Hij vulde de plaatsen van de gesneuvelden
in zijn leger aan en trok wederom naar Gallië met het voornemen zich te wreken
voor de hem toegebrachte verliezen.
Hij trof niemand aan die zich verdedigde, maar wat er ook maar over-
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Ter eerster coemst, sijt seker das,
Dat hevet hi met sire gewelt
Ghedestruweert ende gevelt.
Te Riemen togedi openbare,
Die viant, dat hi leetsman ware
Vanden Hunen, want menne sach
Binnen der port, alst was dach.
Te Troys sijn die Hunen comen,
Want si die stat wilden verdomen,
Alse hi andere hadde gedaen.
Jegen hem quam ter porten saen
Sente Lupus, die bisscop sat
Te Troys in die goede stat,
Ende vragede Ettele, wat hi sochte,
Twi hi uptie lande vochte,
Wie hi ware, dat hijt sprake.
‘Ic bem,’ sprac hi, ‘die Gods wrake,
Ettel, coninc vanden Hunen.’
Die bisscop sprac: ‘Ens geen stunen
Niet jegen die Gods roede.
Ic hebbe die scaep Gods sonder hoede
Dicken alse een wulf gescuert.
Wat so wi hebben verbuert,
Com ende wreect in allen dinghen,
Alse verre alst God wille gehingen.
Willecome,’ sprac hi, ‘nu bi tide!’

[Prozavertaling]
eind gebleven was bij zijn eerste komst, wees ervan overtuigd, dat verwoestte en
vernietigde hij met zijn legermacht.
In Reims demonstreerde de duivel zelf duidelijk dat hij de aanvoerder van de
Hunnen was, omdat hij zich op klaarlichte dag in de stad vertoonde.
De Hunnen bereikten Troyes, omdat ze die stad wilden vernietigen, zoals Attila
met zoveel andere had gedaan. Bij de stadspoort kwam Sint Lupus [Lat. lupus =
wolf], die als bisschop in de goede stad Troyes zetelde, hen tegemoet en hij vroeg
Attila hem te vertellen waar hij op uit was, waarom hij streed tegen het land en wie
hij was.
‘Ik ben,’ zo sprak Attila, ‘de wrake Gods, Attila, koning der Hunnen.’ ‘Tegen de
gesel Gods baat geen verzet,’ zei de bisschop. ‘Ook ik heb de weerloze schapen Gods
vaak verscheurd als een wolf. Wat we ook verdiend hebben, kom maar en wreek
alles, voorzover God het zal willen toestaan. Wees
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Mettien ondedi die porte wide
Ende hiet dat men sonder stunen
In liete comen al die Hunen.
Hier togede God in sine stede
Sine grote ontfaermechede
Die Hi uptie ghene hevet
Die hem met trouwen sculdich gevet,
Want die Hunen quamen in,
Alse die wilden meer no min
Dan ontdeeren ende ontliven
Dies an Gode wilden bliven.
Ende God verdonkerde so haer sien,
Datter niemen en was van dien
Diere man sach, wijf of kint.
Aldus waren si ziende blint
Ende leden dor die port
Sonder roof te doene of mort.
Dus bleef Troys staende in dit soccours
Dor sente Martijns eere van Tours,
Ende vanden Hunen sonder messcien.
Orlieins verbat sente Angien,
Alse hier inden bouc te voren
Ghescreven es ende ghi moget horen.

[Prozavertaling]
welkom!’ Meteen opende hij de poort wijd en gelastte alle Hunnen zonder verzet
binnen te laten.
Hier toonde God in zijn stad de grote barmhartigheid die Hij koestert voor degene
die zich waarachtig schuldig verklaart. Want de Hunnen kwamen de stad in met geen
enkele andere bedoeling dan iedereen die God trouw wilde blijven in het verderf te
storten en te doden. Maar God verduisterde hun gezichtsvermogen zo dat niemand
van hen daar nog man, vrouw of kind kon onderscheiden. Zo waren ze ziende blind
en ze trokken door de stad zonder te roven of te moorden. Zo bleef Troyes met deze
hulp overeind, ter ere van de heilige Martinus van Tours, en leed het geen schade
van de Hunnen.
Orléans bleef gespaard door de gebeden van Sint Anianus, zoals in het boek
hiervoor geschreven staat en zoals u hebt kunnen horen.
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XXVI Ene miracle vander drievoudichede
Ene stede es in Gallen,
Daer die Hunen voren gevallen
Waren met overgroter cracht,
Ende souden mure ende gracht
Hebben ghewonnen vander stede,
Sonder dat met haerre bede
Die goede lieden dat benamen.
Vasacencis heet soe bi namen
In Latijn; in can die wort
In Dietsch niet gebringen vort.
Ende alse die Hunen danen reden,
Die bisscop daer vander steden
Seide messe ende dancte sere
Gode, onsen lieven Here,
Die so mildelike die sine
Verloost hadde uter pine.
Tien tiden plagen omme te gane
Die ongeloveghe Arriane,
Die jegen die drievoudichede
Seggen haere dorperhede,
Ende seggen minder algader
Den Sone sijn dan den Vader,
Entie Heilege Geest noch minder si
Dan Vader ende Sone daer bi.

[Prozavertaling]
XXVI Een wonder van de Drie-eenheid
Er ligt een stad in Gallië die de Hunnen met een reusachtige overmacht belegerd
hadden en ze zouden de stadsmuren en de grachten veroverd hebben, ware het niet
dat de rechtschapen burgers dat verhinderden door hun gebeden. Die stad heette in
het Latijn Vasates: ik kan de naam niet in het Diets geven. Toen de Hunnen de aftocht
bliezen, droeg de bisschop van de stad de mis op en innig dankte hij God, onze Lieve
Heer, die de zijnen zo genadig uit de nood had verlost.
In die tijd liepen ook de ongelovige Arianen het land af, die hun ketterse uitspraken
deden over de Drie-eenheid en verkondigden dat de Zoon minder was dan de Vader,
en dat de Heilige Geest nog minder was dan zowel de Vader als de Zoon. God, Die
hen die dwalend waren, weer op het rechte pad
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God, Die daer ter rechter schole
Bringhen wilde die waren in dole,
Togede daer al openbare
Dat God in drien personen ware,
Even gheweldich alle drie,
Één, ende es noch ende was ie.
Want daer die bisscop messe zanc
Ende hi Gode seide danc,
Dat die Hunen waren verscroven,
Sach hi an den verwelve boven
Vanden chore boven den outare
Hanghen drie dropelen clare,
Claer alse een kerstael ghemeene,
Even groot ende even cleene,
Die te samen neder dropen,
Ende versaemden hem ende hopen
Alle drie te samene in een,
Ende worden te ghader daer een steen.
Men hief up die ghimme claer
Ende in een ghuldijn cruce daer
Settemense. Doe vielen ghemeene
Uut dien cruce dandere steene
Ende, alsoe bi haer selven was,
Meneghen zieken soe ghenas.
Den goeden was soe scone ende claer,
Den quaden eynselijc ende zwaer.
Hier bi mochtmen verstaen,

[Prozavertaling]
wilde brengen, openbaarde toen dat God één was in drie personen die alle drie even
machtig waren, en dat Hij dat nog steeds is en altijd geweest is. Want toen die bisschop
de mis opdroeg om God te danken dat de Hunnen verdreven waren, zag hij aan het
gewelf van het koor boven het altaar drie glanzende druppels hangen, helder als
kristal en precies even groot, die samen omlaag druppelden, bijeenkwamen,
ineenvloeiden en met z'n drieën een edelsteen vormden. Men nam die heldere
edelsteen en zette hem in een gouden crucifix; toen sprongen alle andere stenen eruit.
En deze alleen in het kruis overgebleven steen bracht menige zieke genezing. In de
ogen van goede mensen was hij mooi en helder, voor zondaars afzichtelijk en lelijk.
Hieruit viel te leren dat de drie personen werkelijk even grote macht hebben en dat
die drie één God zijn. En wanneer wij mensen onwaardig vinden,
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Dat drie persoenen, sonder waen,
Even groot hebben ghebot,
Ende dat die drie sijn één God.
Ende alse wi lieden onwerdich vinden,
Wine sullen hem niet te verre onbinden
Der godlicheden sacrament,
Die van herten sijn onbekent.
Int derde jaer dat Martiaen
Dat keyserrike hadde ontfaen,
So hevet hem Ettel vermannet
Ende hevet utegebannet
Van Pannonien sine macht,
Alse die te stervene acht
Of Rome te winnene altemale
Ende trike lantscap van Ytale,
Ende hevet gewonnen met gewelt
Aquileren ende ghevelt
Die mogentheit van Meilane,
Pavie, ende oec daer ane
Al dat stont in sijn gemoet.
Leo, die heilech was ende goet,
Paues van Rome, quam hem jegen,
Niet alse nu die pauesen plegen,
No met scilde, no met spere,
Noch oec met gescaerden here,
Maer met bedingen bewaert.
Mettem waren an die vaert

[Prozavertaling]
moeten wij aan hen die in hun hart onwetend zijn, het goddelijke sacrament niet al
te uitvoerig verklaren.
In het derde jaar nadat Marcinianus de heerschappij over het keizerrijk had
gekregen, heeft Attila zich verstout om zijn leger tot een veldtocht vanuit Pannonië
op te roepen, met de bedoeling te sterven of Rome te veroveren en het rijke Italië.
Hij veroverde stormenderhand Aquileia, verwoestte het machtige Milaan, Pavia en
alles wat op zijn weg kwam.
Leo, de heilige en goede paus van Rome, trok hem tegemoet, niet zoals de pausen
dat tegenwoordig doen [nl. in pracht en praal], en ook niet met een schild en een
speer en met een gewapend leger, maar in gebed. De uitverkoren engelenschare
vergezelde hem en dat kon men spoedig merken. Want Attila lag met zijn krijgsvolk
aan de oever van de rivier Padus die door Pavia
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Der uutvercorne inghelen scare
Ende dies wart men wel geware.
Want Ettel lach ende sijn gediet
Upt water, dat Padus hiet
Ende lopet duer Pavie.
Daer quam met cleenre compangie
Die paues Leo ende bat
Voer Rome sine goede stat,
Dat hi haers genadich ware.
Ettel antwordde openbare,
Hine wilde niet dor sine bede
Rome alleene sparen de stede,
Maer hi wilde altemale
Dor sinen wille rumen Ytale.
Niet en bat die paues dat,
Hine gaf hem al dat hi bat,
Of meer dan hi gebidden mochte.
Ende alse sijn raet an hem besochte,
Twi hi so ghewillike dede
Des paues wille ende sine bede:
‘Neen,’ seiti, ‘ic en deets min no mere
Dor sinen wille, no dor sine ere,
Maer een oude hadde mi vervaert,
Die bi hem stont ende hilt een swaert,
Met eenen onsienliken anscine,
Ende dregede mi te doene pine,
Ja te ghevene die doot,
Ontseidic hem clene of groot.’

[Prozavertaling]
stroomt. Paus Leo arriveerde met een klein gezelschap en vroeg hem zijn goede stad
Rome genadig te zijn. Attila antwoordde onomwonden dat hij op zijn verzoek niet
alleen de stad Rome zou sparen, maar dat hij voor hem geheel Italië zou ontruimen.
De paus had het hem nauwelijks verzocht, of Attila gaf hem niet alleen dat wat hij
gevraagd had maar nog veel meer. En toen zijn raadslieden hem vroegen waarom
hij zo gewillig aan de wens van de paus en aan zijn verzoek voldeed, antwoordde
Attila: ‘Nee, ik deed het helemaal niet omdat hij het vroeg, en ook niet omdat ik zo'n
ontzag voor hem heb. Maar een oude man die naast hem stond, heeft me de schrik
op het lijf gejaagd. Die hield een zwaard vast en zag er afschuwelijk uit. Hij dreigde
mij te martelen, zelfs te doden, als ik hem ook maar iets zou weigeren.’
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XXVII Een wijch vanden Hunen enten Wester Goten
Int jaer ons Heren L ende sesse
Ende CCCC quam gedinckenesse
In des conincs Ettels moet,
Dat sijn volc storte haer bloet
Neven Tsalons inden velde
Ende hem scade met ghewelde
Die Wester Goten vele daden,
Al lieten si daer thaerre scaden
Haren coninc Diederike,
Ende quam met here mogendelike
Up Tursimonde, Diederics sone,
Omme te wrekene dat ghone
Ende quam te lande waert.
Wat so was an sine vaert
Veldi al met ghewelt.
Tursimont gaf hem velt
Ende vacht up hem met prighe
Stoutelike teenen volcwighe,
Ende hevet den wijch ghewonnen,
So dat hi ontfaren ende ontronnen
Weder es te Pannonien waert.
Ende aldaer an ghene vaert
Quam hi an enen huwelike
Ende daer hi waende blidelike
Snachts met siere bruut gaen rusten,
Waest dat si helseden ende custen,

[Prozavertaling]
XXVII Een strijd tussen de Hunnen en de West-Goten
In het jaar onzes Heren 456 herinnerde koning Attila zich dat zijn mensen hun bloed
vergoten hadden op de vlakte van Châlons en dat de West-Goten hem met hun leger
grote verliezen hadden toegebracht, ook al hadden die hun koning Diederik verloren.
Met een machtig leger rukte hij op tegen Tursimont, Diederiks zoon, om daarvoor
wraak te nemen en hij bereikte diens land. Alles wat maar op zijn weg kwam,
verwoestte hij.
Tursimont weerstond hem en voerde een verbeten en dappere veldslag met hem,
die hij won, zodat Attila weer naar Pannonië vluchtte. Tijdens die terugtocht trad hij
in het huwelijk en terwijl hij dacht lekker met zijn bruid te gaan slapen, duurden hun
omarmingen en gekus, als ze dat al deden, maar
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Dat was eene corte stont.
Maer hi quam te bedde gesont
Ende es te hant sonder wort
In sijn selves bloet versmort
Met eenen evele, horic lijen,
Heet in Griexe apoplexien.
Doe wart coninc na tghone
Vanden Hunen een sijn sone.
Des nachts, alse Ettel versmort was,
Heeftem God gheopenbaert das
In slape, den keyser Martiaen,
Ende togedem daer also saen
Dat Ettels boghe tebroken ware,
Ende dat was waer openbare.
Dus quam die werelt weder in vreden.
Ter selver tijt gheviel tere steden
Daer sente Servaes begraven leget,
Dat es datmen Maestrecht seghet,
Upten dach van siere feeste
Sagen mindste ende meeste,
Dat uten hemel quam een scijn
Neder toten grave sijn,
Dor die kerke groot ende wijt,
Ende bleef vander vespertijt
Toter dagheraet claer.

[Prozavertaling]
heel even: hij ging gezond naar bed en is vlak daarna, zonder een woord te zeggen,
in zijn eigen bloed gestikt als gevolg van een ziekte die, naar ik heb horen vertellen,
in het Grieks ‘apoplexie’ heet. Hierna werd een van zijn zoons koning der Hunnen.
Nadat Attila gestikt was, heeft God dat 's nachts aan keizer Marcinianus in zijn
slaap geopenbaard en Hij liet hem zien dat Attila's boog gebroken was, en dat was
werkelijk waar. Zo keerde de wereld terug tot een staat van vrede.
In diezelfde tijd gebeurde het in de stad waar Sint Servaas begraven ligt - dat is
in Maastricht - op zijn feestdag, dat arm en rijk zag hoe er een lichtschijnsel uit de
hemel neerdaalde op zijn graf, door de grote, hoge kerk. Dat licht bleef schijnen
vanaf de vespertijd tot aan de heldere dageraad. Menigeen, van heinde en ver, heeft
het gezien.
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Dat sach menech, verre ende naer.
Eens ghesciede also wel,
Dat tecsel vander kerken vel
Over sijn graf, lichte van ouden
Ende alsijt weder decken souden,
Sone mochten sijt niet vulbringhen.
Nochtanne altoes in ghenen dingen
No reghen, haghel, nochte snee
Ne viel up sijn graf nemmermee.
Oec vant men eens sijn graf mede
Met eenen cleede van groter dierhede
Verdect utermaten scone.
Dat waentmen dat quam uten trone.

XXVIII Valentiniaens doot
Int vijfte jaer dat Martiaen
Tkeyserike hadde ontfaen
Met Valentiniaen ghemeene,
Dede eene mesdaet niet cleene
Valentiniaen bi wanrade.
Hi dede verslaen te siere scade
Etiuse, daer hi ane mesdede,
Die patrijs was vander stede.
Nu haddi eenen palesgrave,

[Prozavertaling]
Ook gebeurde het een keer dat de dakbedekking van de kerk op Servaas' graf stortte,
wellicht uit ouderdom. Toen ze het dak weer wilden dichten, slaagden ze daar niet
in, en toch is er nooit meer regen, hagel of sneeuw op zijn graf gevallen.
Ook trof men zijn graf eens aan, schitterend bedekt met een heel kostbaar kleed:
men denkt dat dat uit de hemel kwam.

XXVIII Valentinianus' dood
In het vijfde jaar dat Marcinianus samen met Valentinianus over het keizerrijk
regeerde, beging Valentinianus in een boze opwelling een ernstige fout: hij liet, tot
zijn schande, Aëtius, die patricius van Rome was, vermoorden, waaraan hij zeer
verkeerd deed.

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

560

[Origineel]
Hiet Maximus, die hier ave
Groten nijt hadde, ende heeft gesproken
An Etius' vriende, ende wart gewroken
Sine doot, want daer na saen
Wart versleghen Valentiniaen.
Ende Maximus, diet al beriet
Omme Etiuse te wrekene niet,
Maer omme die scone keyserinne,
Daer hi ane leide sine minne,
Nam dat rike ane met ghewelt
Entie keyserinne hi helt
Te hem waert, waest lief of leet.
Die vrouwe was van moede heet
Ende hevet ghesent in Affrike
Anden coninc Genserike,
Die der Wandelen coninc was,
Dattem wille ontfaermen das,
Datse Maximus met ghewelt
Aldus rovede ende helt.
Maer, eer Genseric mochte comen,
Es Maximuse tlijf ghenomen
Ende wart ontleet van lede te lede
Ende indie Tybre geworpen mede.
Doe croenden ter selver tijt
Die Romeinen enen, hiet Avijt,

[Prozavertaling]
Nu had Valentinianus een paltsgraaf die Maximus heette, die hierover heel boos was
en met Aëtius' vrienden sprak. Aëtius' dood werd gewroken, want niet lang daarna
werd Valentinianus vermoord.
Maximus, die dit alles op touw gezet had niet om Aëtius te wreken, maar om de
knappe keizerin, op wie hij verliefd was, nam de macht over het rijk met geweld
over en hield de keizerin bij zich, of ze wilde of niet. De vrouw was woedend en
stuurde een boodschap om hulp naar Afrika, naar Geiserik, die koning van de
Vandalen was, of hij met haar begaan wilde zijn, omdat Maximus haar zo bruut
geschaakt had en gevangen hield. Maar nog voordat Geiserik kans zag te komen, is
Maximus van het leven beroofd. Hij werd in stukken gehakt en in de Tiber geworpen.
Toen kroonden de Romeinen meteen iemand met de naam Avitus, die
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Dien die keyser Martiaen
Teenen geselle hevet ontfaen.
Maer men noemet niet Avite
Inder rechter keysere vite.
Doe si te samen hilden trike,
Quam ghevaren uut Affrike
Coninc Genseric, der Wandelen here,
Ende quetste Rome die stat sere.
Wat dat hire vant nam hi daer,
Cleene ende groot, licht ende zwaer.
XIIII daghen daden niet el
Die Wandele ende haer coninc fel,
Dan si roveden ende namen
Dat binnen Rome was te samen.
Maer die paues Leo verbat
Brant te stichtene indie stat,
Tormenteringhe ende mort.
Dus vele vordeels hadde de port.
Alst Genseric al hadde geroeft,
Meer ghenomen dan men geloeft,
Nam hi vele lieden mede
Ghevaen uter Roemscher stede
Ende Eudoxia die keyserinne,
Diene met boden brochte daer inne,
Ende hare II dochtere, ende voeretse dane

[Prozavertaling]
keizer Marcinianus nu naast zich kreeg. Men vermeldt Avitus echter niet in de officiële
levensbeschrijving van de keizers.
Toen Avitus en Marcinianus gezamenlijk het rijk bestuurden, kwam koning
Geiserik, het hoofd van de Vandalen, aan uit Afrika en trof de stad Rome hevig. Wat
hij er maar aantrof, groot of klein, licht of zwaar, eigende hij zich toe. Veertien dagen
lang deden de Vandalen en hun wrede vorst niets anders dan roven en alles meenemen
wat zich binnen Rome bevond. Maar paus Leo verbood dat er brand gesticht werd
in de stad, of gemarteld en gedood: zoveel geluk had Rome nog wel.
Toen Geiserik alles geroofd had, veel meer nog dan je zou geloven, nam hij vele
mensen gevangen mee uit Rome én keizerin Eudoxia, die hem met haar boodschap
naar de stad had geroepen, met haar twee dochters, en hij
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Onder dandere ghevane,
Ende voer dor tlant van Principaet,
Daer hi wrochte menech quaet,
Ende rovede ende brande mede
Dorpe, port, lant ende stede.
Calabren, Poelgen hi dorvoer,
Ende dat lantscap van Laboer,
Ende voerde uut desen lande gevaen
Meneghen man, alsonder waen,
Die some waren weder geloest
Ende some bleven al ongetroest.

[Prozavertaling]
nam hen mee te midden van de andere gevangenen. Hij trok door de landstreek
Campanië, waar hij veel wandaden beging, plunderde dorp, stad en land en stak alles
in brand. Hij trok met zijn leger door Calabrië, Apulië en Lavoro en voerde uit deze
landstreken vele gevangenen mee, waarvan er sommigen weer op vrije voeten kwamen
en anderen verloren waren.
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Moslims doen een aanval op de stadsmuur van Akko. Miniatuur uit een vroeg veertiende-eeuws
handschrift.
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Van den lande van oversee
Een dichter grijpt de pen
Op 18 mei 1291 viel St. Jean d'Acres voorgoed in handen van de moslims. De
havenstad aan de Middellandse Zee, tegenwoordig Akko geheten, even ten noorden
van Haïfa, werd in 1100, na de Eerste Kruistocht (1096-1099), door kruisvaarders
bezet om de toegang tot het Heilige Land over zee te verzekeren. De stad was daarna
in 1187 weer in vijandelijke handen gevallen en in 1191 onder leiding van Richard
Leeuwenhart tijdens de Derde Kruistocht opnieuw voor het christendom veroverd.
In de tweede helft van de dertiende eeuw werden vele door christenen bezette
steden één voor één terugveroverd: in 1266 viel Jaffa, in 1268 gevolgd door Antiochië.
Een nieuwe kruistocht - tevens de laatste - was het gevolg. Deze tocht mislukte
jammerlijk en een van de leiders, de Franse koning Lodewijk IX de Heilige, vond in
1170 in Tunis de dood.
Het beleg van St. Jean d'Acres door de moslims begon op 5 april 1291. De stad
werd beschouwd als de sterkste vesting van alle: haar burcht leek bijna onneembaar.
Bevolking en garnizoen bleken inderdaad nog enige tijd in staat de stad te verdedigen
tegen de immense hoeveelheid belegeraars. Op 4 mei arriveerde er nog wat versterking
vanuit Cyprus, maar de aanvallen hielden aan en verdere hulp van buitenaf bleef
achterwege. Stukje bij beetje veroverden de belegeraars de diverse
verdedigingswerken, waaronder de zogenaamde Porta maledicta [Vervloekte poort],
zo genoemd omdat daar volgens de overlevering de dertig zilverlingen waren geslagen
die Judas ontving voor zijn verraad van Christus. Op 18 mei drongen de moslims de
stad definitief binnen. Er werd geplunderd, gemarteld en gemoord. Te midden van
de brandende puinhopen hield de eigenlijke burcht nog tien dagen langer stand. Toen
was het gedaan: het laatste bolwerk van het christendom in het oosten was gevallen.
Het nieuws over Akko's val zal snel verspreid zijn en zeker in een internationale
havenstad als Damme toen was, zal het drama het gesprek van de dag zijn geweest.
Ook op de inmiddels al aardig op leeftijd gekomen Jacob van Maerlant moet het
rampzalige nieuws een diepe indruk hebben gemaakt. Al
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vanaf zijn vroegste werk had Maerlant zich steeds gefascineerd getoond door de
kruisvaartgedachte en ook was hij hevig bezorgd om de lakse houding van adel en
geestelijkheid in dezen. Wanneer hij in de Spiegel historiael begint aan de beschrijving
van de Eerste Kruistocht en de dappere daden van Godfried van Bouillon, vertelt hij,
onafhankelijk van zijn Latijnse bron, dat er nu een gouden tijdperk is aangebroken.
Vervolgens wijdt hij vijfentwintig hoofdstukken aan de Eerste Kruistocht, slechts
drie minder dan het Spiegel historiael-fragment in deze bloemlezing, dat daarentegen
geen drie, maar dertig jaar beslaat!
Om nog steeds onduidelijke redenen - speelde zijn gezondheid hem parten, of was
hij teleurgesteld in de geest van zijn tijd en hadden zijn vroegere beschermheren hem
in de steek gelaten? - had Maerlant in 1288 vrij abrupt het werk aan zijn machtige
Spiegel historiael gestaakt en nadien heeft hij vermoedelijk weinig verzen meer
gedicht. Maar het schokkende bericht van de val van Akko was reden genoeg om
nogmaals naar de pen te grijpen. En vervolgens richt hij zich in negentien 13-regelige
strofen in dringende bewoordingen tot de gehele christenheid en tot alle ‘lantsheren’
en ‘baroenen’, die zich alleen nog maar bezighouden met het vergaren van rijkdom
en nutteloze zaken als de valkenjacht. ‘Laat het je koud wat daar in het Heilige Land
gebeurt? Kan het je dan helemaal niets schelen?’ Stomverbaasd vraagt de dichter het
zich keer op keer af. ‘Weet je dan niet wat Jezus te verduren heeft gehad, toen Hij
stierf aan het kruis? En dat alleen maar om jou het Eeuwige Leven te bezorgen! Is
je hart werkelijk van steen?’ Misschien hebben ooggetuigen het hem wel verteld:
‘De muren van de stad zijn omvergehaald, de “Saracenen” stroomden naar binnen.
Onschuldige maagden werden verkracht, er werd onthoofd, gemarteld en verbrand.
Wie, o wie zal dit alles wreken?’
In tegenstelling tot ander werk van Maerlant, waarover de meningen nogal eens
verdeeld zijn geweest, is het gedicht Van den lande van oversee door diverse
literatuurhistorici door de jaren heen lovend beoordeeld. Jan te Winkel noemt het
gedicht in zijn proefschrift (2e druk 1891) ‘het schoonste misschien wat wij van hem
bezitten’, J. van Mierlo spreekt over de ‘heilige verontwaardiging’ die ‘hem mede
[voert] op de hoogte der poëzie’ (1946) en ook de taalkundige Matthias de Vries
spreekt van ‘Maerlants meesterstuk’ (1879).
Maar bij dergelijke poëzie, recht uit het hart, ontstaan uit verontwaardiging en
machteloosheid, blijkt hoe gebrekkig een vertaling de gedachte soms kan weergeven.
Het loont hier eens te meer de moeite het Middelnederlands te lezen, misschien zelfs
wel hardop. Pas dan proeft men iets van de gedrevenheid, de woede en de zuivere
emoties die de pen van de dichter gestuurd moeten hebben. Want in Van den lande
van oversee is geen geleerde
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klerk aan het woord die verhaalt over de daden van Alexander de Grote, geen
leermeester die zijn pupil vertelt hoe hij een rechtvaardig vorst kan worden, en ook
geen Vlaming die een wereldgeschiedenis op het perkament zet. Hier greep een
dichter naar de pen om een brandende oproep te doen aan een ieder die oren had om
te horen.
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Van den lande van oversee
[Origineel]
1
Kersten man, wats di ghesciet?
Slaepstu? Hoe ne dienstu niet
Jhesum Christum dinen Here?
Peins, doghedehi dordi enich verdriet
Doe Hi Hem vanghen ende crucen liet,
Int herte steken metten spere?
Tlant daer Hi Zijn bloet in sciet
Gaet al tequiste alsmen siet.
Lacy, daer en is ghene were!
Daer houdt dat Sarracijnsche diet
Die keirke onder zinen spiet
Daerneder, ende doet haer groet onnere.
Ende di en dunkets min no mere?

2
Die keirke is van haren lene
Ontervet; dijn herte is van stene,
Kerstijn, en gaet het di na?
Zi es dijn moeder, die ic mene,
Die di zuver maect ende rene,
Alsmen di in die vonte dwa.
Satanas kijnder alghemene

[Prozavertaling]
1
Christenmens, wat is jou overkomen? Slaap je? Waarom dien je Jezus Christus, je
Heer niet? Bedenk eens, leed Hij soms geen pijn omwille van jou, toen Hij zich
gevangen liet nemen en kruisigen, en in het hart steken met een speer? Het land waar
Hij Zijn bloed heeft vergoten, gaat geheel te gronde, zoals men ziet; helaas, het wordt
niet verdedigd! Daar onderdrukt het Saraceense volk de kerk met het mes op de keel
en doet haar groot oneer aan. En jij bekommert je er totaal niet om?

2
De kerk is van haar erfgoed beroofd! Jouw hart is van steen, christen, laat het je
helemaal koud? Het is je moeder, waarop ik hier doel, die jou zuiver en rein maakt,
wanneer je in de doopvont gewassen wordt. De kinderen van Satan hebben de
alleenheerschappij van het mohammedanisme gevestigd op grondgebied dat jou
toebehoort. Nu roept de kerk met grote smart:
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[Origineel]
Hebben die mammorie allene
Beset op dat di toe besta.
Nu roept die keirke met groten wene:
‘Jhesus, kijnt van Nazarene,
Men rovet dat erve dat Di toe ga.
Pugna pro patria!’

3
Om scat zo gaepstu wide,
Elc is op andren vol van nide
Ende dinen God heefstu vergheten.
Die doer di ontdede Zine zide
Roept help op di te desen tide
Ende claghet; des wiltu niet weten!
Hoe moghestuut laten dus terlide
Dat dat volc vermaledide
Zo verre ghepaelt heeft ende ghemeten?
God proevet di in desen stride,
Hi doghet dat menne tehalse ride
Voor di, ende du bist vast gheseten,
Zughende an der weelde reten.

4
In weelden zitstu hier versmoert,
Zo dat met di is onghehoert

[Prozavertaling]
‘Jezus, kind van Nazaret, men steelt het erfgoed dat Jou toebehoort! Strijd voor het
vaderland!’

3
Je vergaapt je aan geld; een ieder is vol van afgunst op anderen en je God ben je
vergeten. Hij die omwille van jou Zijn zijde liet doorsteken, roept je nu te hulp en
klaagt; je wilt er niets van weten! Hoe kun je het zo op zijn beloop laten dat dat
vervloekte volk zijn grenzen zo ver heeft uitgebreid? God stelt je in deze strijd op
de proef; Hij gedoogt dat men Hem op de nek zit omwille van jou, en jij verroert
geen vin, terwijl je zuigt aan de honingraten van de weelde.

4
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geen gehoor vinden. Je maalt niet om de moordpartij die Gods
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[Origineel]
Gods lachter ende Zine scande.
Du ne peins niet om die moert
Die tot Akers in die poert
Wrochten die Gods viande.
Daer is Gods dienste ghescoert,
Cloestre ende huse zijn testoert,
Tvolc verbeten van wreden tanden.
Kerstijn man, twi en trecstu voert?
Waerom zitstu hier verdoert?
Du zout hemelrike panden
Op Gode, wiltu dien lachter anden!

5
Jhesus Christus van Nazarene
Gaf van Akers der porten ene
Name, die was ‘vermaledijt’.
Daer voersprac Hi van den wene
Die opt kerstine volc ghemene
Ghevallen is in corter tijt.
Te diere porten, alse ic mene,
Waren ierst uutghetrect die stene
Ende een inganc ghemaect zo wijt
Dat die Sarracine onrene
Alle in goten, groet ende clene,
Ende daer becochten zi den strijt
Die op Gode hadden ghelijt.

[Prozavertaling]
vijanden in de stad van Akko aanrichtten. Daar is de dienst aan God te gronde gericht,
kloosters en godshuizen zijn verwoest; het volk is verscheurd door wrede tanden.
Christenmens, waarom trek je niet ten strijde? Waarom blijf je hier verdwaasd zitten?
Je zou van God het hemelrijk beërven, als je die schande zou willen wreken!

5
Jezus Christus van Nazaret gaf aan een van de poorten van Akko de naam ‘vervloekt’.
Bij die gelegenheid voorspelde Hij het verdriet dat onlangs over het gehele
christendom is gekomen. Bij díe poort, als ik het goed heb, werden het eerst stenen
uitgebroken en werd er een doorgang gemaakt, zo ruim dat die vuile Saracenen, groot
en klein, naar binnen stroomden; en daar moesten zij die in God hadden geloofd, het
ontgelden.
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[Origineel]
6
Men ghinc daer houwen ende slaen,
Die kerstine worden zeer ondaen,
Hem mochte gheen weren ghewepen.
Zi moesten alle die doot ontfaen
- Daer jeghen mochte niet ontstaen Die niet ontspronghen in scepen.
Men zach daer laten meneghen traen.
Kerstijnheit wart zonder waen
Zo jamerlijc int vel ghenepen.
Men mach jammer hier in verstaen:
Die predicare dede men vaen
Ende alsijt crucifix ghegrepen,
Zi dadent achter straten slepen.

7
Jonfrouwen van religioene,
Zuver ende van heilighen doene,
Onzuverden die Sarracine.
Wie men hoerde die was zoe coene
Die Jhesus noemde, Marien Zoene,
Men dede hem torment ende pine:
Men briet zulken ghelijc den hoene,
Zulc wart onthalst bi den caproene,
Zulc ghescout ghelijc den swine.
Ghi heren, ghi princen, ghi baroene,

[Prozavertaling]
6
Ze gingen daar aan het hakken en slaan; de christenen werden totaal vernietigd; geen
verweer kon hun baten. Zij die niet konden ontkomen op schepen, vonden de dood.
Verweer was niet mogelijk. Er werden veel tranen vergoten. Het christendom werd
deerlijk toegetakeld. Men zal begrijpen wat een ellende er heerste: priesters werden
gevangengenomen en als zij zich aan het kruisbeeld vastklemden, werd dat door de
straten gesleept.

7
De Saracenen verkrachtten maagden, aan de godsdienst gewijd, zuiver en vroom van
levenswandel. Wie men vermetel de naam van Jezus, Maria's zoon, hoorde noemen,
werd gemarteld en gepijnigd. Men roosterde de een als een kip, een ander werd
onthoofd om de monnikskap die hij droeg en een derde
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[Origineel]
Hoe coemt dat hem elc niet vermoene
Met live, met goede ghereet tesine
Te suveren tlant van dien venine?

8
Kerke van Romen, trec dijn swaert
Dat di van Gode ghelaten waert:
Kerstijnheit hevet te doene heden!
Besie oft vlegghe hevet of scaert
Aent einde of daermidden waert;
Ende oftuut overwaer vijnds versneden,
Zo spoet di danne metter vaert
Ende doe al onghespaert
Een van betren snede smeden.
Qualike is het gheachterwaert:
Diere cardinale aert
Die is van al zulken zeden,
Hi strect na scat met allen leden.

9
Alse thoeft gulselike ontfaet
Den wijn die zine kele doergaet,
Het onkeert alle die lede.
Die mont hi roept; hi slaet, hi vaet,

[Prozavertaling]
werd gekookt en gevild als een zwijn. Gij heren, vorsten en leenmannen, hoe komt
het dat niet ieder zich gereed maakt met leven en goed klaar te staan om het land te
zuiveren van dit venijn?

8
Kerk van Rome, trek het zwaard, dat God je gegeven heeft; het christendom heeft
het nu nodig! Bekijk of het bramen heeft of butsen, aan het uiteinde of in het midden;
en als je inderdaad ziet dat het afgestompt is, maak dan grote haast en laat er
onmiddellijk een smeden dat beter snijdt. Het is slecht onderhouden; het ligt nu
eenmaal in de aard van kardinalen om uit alle macht naar geld te verlangen.

9
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[Origineel]
Hi verzet dat wale staet,
Bene faelieren ende voete mede.
Die keirke van Romen is dusdaen vraet,
Zi is dronken ende al zonder raet
Die hoeft is van kerstijnhede.
Zine heeft gheen lit dat haer bestaet,
Keiser, coninc noch prelaet,
Het en is mids der ghirichede
Ontkeert van goeden zeden.

10
Hoert ghi heren, ghi baroene,
Wes die kerke u vermoene:
Zi zeit, zi hevet tiende ghegheven
Daer zi noyt af teharen doene
Profijt ghecreech van enen boetoene
Dat zijt weet of heeft beseven.
Wat dadi in Tunes, in Arrogoene,
Jeghen wien waerdi daer coene?
Wat eren hebdi daer beweven?
Waert dat u die duvel niet en spoene,
Ghi naemt met u te uwen verdoene
Van uwen rechten goede beneven
Ende hulpt der keirken daer zi moet beven.

[Prozavertaling]
en zwaait met de armen en gooit alles omver; benen en ook voeten weigeren dienst.
De kerk van Rome is een dergelijke gulzigaard; zij die aan het hoofd van de
christenheid staat, is dronken en totaal ontredderd. De kerk heeft geen lidmaat meer
aan zich verbonden, keizer, koning noch prelaat, of het heeft zich ten gevolge van
hebzucht afgekeerd van de goede zeden.

10
Luister, gij heren en gij leenmannen, waartoe de heilige kerk u aanspoort: zij zegt,
dat ze belastinggelden heeft afgedragen waarvan ze, voorzover ze weet of gemerkt
heeft, tot haar eigen nut nooit ook maar een cent voordeel heeft gekregen. Wat deed
u in Tunis en in Arragon? Tegenover wie was u daar dapper? Wat voor eer hebt u
er behaald? Als de duivel u niet in zijn macht had, zou u voor uw eigen bestwil uw
bezittingen aanwenden om de kerk te helpen, nu die zo in nood verkeert.
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[Origineel]
11
Wat scatte hiesch Jhesus die
Doe Hi liet met naglen drie
Aent cruce naeghelen Zine lede?
Hen doghede man die anxte nie
Die Hi doghede, ghelovets mie,
Om di tebrenghene ter hoechede.
Wie is hi nu, wie is hi, wie
Die Hem volghet na daer Hie
Ghinc om onze zalichede?
Mi dunct dat elc omme zie
Wat hi begrijpt, offer af plie
Ghemac tecomen ende weeldichede.
Is niet, hi blivet mat op die stede.

12
Alse vallen prelatien
In kerken ende in canosien,
Daerwaert spoedet metter vaert:
Deen gaet smeken, dander vrien,
Daer zietmen der symonien
Zere toghen haren aert.

[Prozavertaling]
11
Wat voor geld eiste Jezus van je op, toen Hij Zijn ledematen met drie spijkers aan
het kruis liet vastnagelen? De pijn die Hij heeft geleden om jou in de hemel te brengen,
heeft nog nooit een mens uitgestaan, geloof me. Wie, o wie, volgt Hem nu, daar waar
Hij is gegaan omwille van onze zaligheid? Het komt mij voor dat iedereen er scherp
op toeziet of wat hij onderneemt wel voordeel en rijkdom zal opleveren; als dat niet
het geval is, blijft hij lusteloos zitten.

12
Wanneer er hoge ambten vrijkomen in kerken en kapittels, vliegt iedereen er op af:
de een gaat aan het flemen, de ander aan het stroopsmeren; daar toont de simonie
zijn ware aard. Wie zijn die mensen die de room van de melk
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[Origineel]
Wie zijnsi die daer tvette af zijen?
Die therte hebben met reinaerdien
Van binnen bewist ende wel bewaert.
Men hevet wat doen van clergien.
Met loesheiden, met scalkernien
Machmen comen in Gods wijngaert:
Dus blivet fruut al onbewaert.

13
Daermen Gods leden mede zoude voeden
Ende queken in hare aermoeden,
Dat hebben al gheblaet die ghiere.
In zal niet scamen doen die goeden,
Mer hem mochte therte bloeden
Die houden die amyen fiere.
Ay mi, of zij tehope stoeden
Ende ze alle die duvele loeden,
Ic waenre niet ontghinghen viere,
Zine zouden alle ter helscer gloeden
Wel neder onder der duvele roeden:
Ic zie den hoep zo putertiere
Ende die doeghet in hem zo diere.

[Prozavertaling]
afscheppen, wier hart vervuld is van sluwe vossenstreken? Men lapt geleerdheid aan
zijn laars. Door list en bedrog kan men in Gods wijngaard komen en hierdoor worden
de vruchten slecht verzorgd.

13
Datgene waarmee men Gods armen en behoeftigen zou moeten voeden en verkwikken
in hun armoede, hebben de gieren allemaal ingepikt. Ik zal niets zeggen van de
goeden, maar zij die er vol trots een liefje op nahouden, mogen wel van angst in
elkaar krimpen. Pas op, als die allemaal bij elkaar zouden staan en de duivels hen
zouden oppikken, dan zouden er volgens mij nog geen vier ontsnappen, maar moesten
ze allemaal heel diep de hel in onder de zweep van de duivel. Zo verdorven zijn ze
met z'n allen en zo ver is de deugdzaamheid in hen te zoeken.
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[Origineel]
14
Scalkheit heeft die provende groet,
Diviniteit gaet om haer broet,
Dit ziet men nu alle daghe.
Kerke, clach, du heves noot.
Du ne vijnds in desen wederstoet
Niewer ghenen vrient noch maghe.
Elc ondoet wel sinen scoet
Jeghen dijn rente, mer zij zijn bloet
Te wederstaen die slaghe.
Al storte Jhesus Zijn bloet roet
Noch enewerf daer Hijt wilen goet,
Die doeghet is overal zo traghe,
Men vonde cume die daerwaert zaghe.

15
Coninghen, graeven ende hertoghen
Die op andren orloghen
Ende om een clene dinc verraden,
Peinst wat Jhesus wilde doghen
Om u tebrenghen ten hoghen
Rike, daer altoes is ghenaden.
Zijn huus, Zijn lant staet doervloghen
Ende verwoest, alsmen mach toghen,

[Prozavertaling]
14
Alle inkomsten gaan naar doortrapte slechteriken, de godgeleerdheid bedelt voor
haar brood, dat ziet men nu dagelijks. Kerk, beklaag jezelf, je hebt er alle reden toe.
In deze tegenspoed vind je nergens vrienden of verwanten. Allemaal willen ze je
inkomsten opvangen, maar ze zijn te laf om de slagen die jij ontvangt te weerstaan.
Al zou Jezus nogmaals Zijn bloed storten waar Hij dat al eerder deed, dan is de
deugdzaamheid nog zo ver te zoeken dat er nauwelijks iemand te vinden zou zijn
die erop zou letten.

15
Koningen, graven en hertogen, die oorlog voeren met elkaar en elkaar om een
kleinigheid verraden: bedenk wat Jezus heeft willen doorstaan om u in de hemel te
brengen, waar steeds genade is. Zijn huis, Zijn land is geplunderd en verwoest, zoals
we zien en u trekt zich niets aan van Zijn ongeluk?
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[Origineel]
Ende u en dunct niet Siere scaden?
Ghi hebt Hem Zijn bloet ontsoghen,
Twi ontkeerdi Hem u oghen?
Ghi hebt enen andren last gheladen
Ende laet uwen God versmaden.

16
Nu weert tijt dat men zoude
Den scilt van sabel ende van goude
Toghen ende van lasuren!
Die niet voert treedt alse die boude
Ende wreect zire moeder, daer hi afhoude
Zine kerstijnheit, hi zalt verburen.
Twi wil elc leven met groter vroude
Zonder hitte ende zonder coude
Recht na zijn ghevoech tercuren?
Het moet al sterven, jonc ende oude:
Peinst wat Jhesus ghedoghen woude
Dor uwen wille ende besuren
Waer over gaen u tijt ende uren.

17
Neemt den scilt vermelioene
Die Jhesus droech omtrent noene

[Prozavertaling]
U hebt het bloed uit Hem gezogen, waarom wendt u uw ogen nu van Hem af? U
maakt zich druk om andere dingen en laat uw God vernederen.

16
Het zou nu wel eens tijd worden het schild van sabel, goud en lazuur voor de dag te
halen! Wie niet heldhaftig naar voren treedt en zijn moeder, van wie hij zijn
christenheid heeft ontvangen, wreekt, zal diezelfde christenheid verliezen. Waarom
wil iedereen in grote vreugde leven, zonder de ongemakken van hitte en koude,
precies zoals het hem behaagt? Iedereen moet sterven, jong en oud. Bedenk eens wat
Jezus heeft willen lijden en verduren om uwentwil, in het land waar de tijd voor uw
ingrijpen nu voorbijgaat.

17
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[Origineel]
Op den Goeden Vridach
Doe Hi den camp vacht alse die coene
Daer Hi verding maecte ende soene
Ons jeghen Hem Diet al vermach.
Vondemen prencen ende baroene
Alsmen hier voermaels plach tedoene,
Die kerke en dade niet zulc gheclach,
Want zi was des onghewoene
Bi Godefroits tiden van Bulgoene
Ende bi Carle, die node zach
Dat zi stoot ontfinc of slach.

18
Wat vaerdi in desen daghen
Met valken bersen ende jaghen,
Ghi lantsheren, ghi civeteine?
Hoerdi niet die kerke claghen?
Of ghi zijt van haren maghen,
Openbaer lijets int pleine.
Dordi uwes kerstijnheids ghewaghen
Zo moeti den scilt draghen
Die God veruwede met roder greine.
Hi ne liet Hem niet versaghen
Ons te loessene uter plaghen

[Prozavertaling]
toen Hij dapper de strijd streed waarmee Hij vrede en verzoening bracht tussen ons
en de almachtige God. Waren er nog maar prinsen en baronnen te vinden als in
vroeger tijden, dan zou de kerk niet zo'n geweeklaag laten horen, want dit was zij
niet gewend in de tijden van Godfried van Bouillon en van Karel [de Grote], die het
niet duldde dat haar ook maar een haartje gekrenkt werd.

18
Gij landsheren en aanvoerders, wat gaat u tegenwoordig toch op valkenjacht? Hoort
u de kerk niet klagen? Wanneer u zich tot deze kerk rekent, belijdt dat dan in het
openbaar. Durft u nog uit te komen voor uw christenzijn, dan moet u het schild dragen
dat Jezus kleurde met Zijn bloed. Hij
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[Origineel]
Die vloyet uter hellen fonteine,
Ghemanc met torment ende met weine.

19
Ghi heren, dit is Jacobs vont:
Houdt dit kimmijn in den mont,
Vant an desen breidel kuwen.
Later u mede zijn ghewont
Binnen in uwer herten gront,
Vant die weelde hier verspuwen.
Het is ene redene bont:
Hier masseren so menich pont
Ende dat aerme volc verduwen.
God make ons allen zo ghesont
Met rechten ghelove ter lester stont,
Dat der zielen te min mach gruwen
Van Sathanase, den fellen ruwen.

[Prozavertaling]
deinsde er niet voor terug om ons te verlossen uit de ellende die vloeit uit de helse
bron vol kwellingen en pijn.

19
Gij heren, dit heeft Jacob bedacht: neemt dit bit in de mond en bijt op deze breidel.
Laat de woorden u treffen tot in het diepst van uw hart, doe afstand van de weelde
hier op aarde. Het is toch al te dwaas: hier op aarde zoveel geld bijeenschrapen en
het arme volk verdrukken. Moge God ons uiteindelijk allen de kracht geven en het
oprechte geloof, opdat onze ziel des te minder zal vrezen voor de wrede, ruwe Satan.
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Het tekstfragment van pagina 582 begint in de linkerkolom (achtste regel van onder) en loopt door
tot de grote letter in de rechterkolom.
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Aanwijzingen voor het lezen van Middelnederlands
Hoe vaak er in de voorafgaande inleidingen ook is gesproken over het
Middelnederlands, nu moet hier toch gezegd worden dat het Middelnederlands niet
bestaat.
Anders dan tegenwoordig was er in de tijd dat Jacob van Maerlant zijn werken
schreef, en in de tijd daarvoor en daarna, namelijk geen sprake van een standaardtaal
met een vaste spelling, waarvan de regels te vinden zijn in een Groen Boekje. We
moeten het Middelnederlands zien als een verzamelnaam voor een aantal dialecten
die gesproken werden in het toenmalige Nederlandse taalgebied, in de tijd tussen
ongeveer 1170 en 1500. Vóór die tijd spreken taalkundigen van Oudnederlands; het
beroemde zinnetje ‘hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic enda thu’ [hebben
alle vogels nesten begonnen behalve ik en jij] is er een voorbeeld van. Ná 1500
spreekt men van Vroegnieuwnederlands, met een onderverdeling in zestiende-eeuws,
zeventiende-eeuws, enz. Beter dan het te hebben over Middelnederlands, zou het
dus zijn te spreken van middeleeuws Vlaams, Brabants, Hollands, Limburgs of
oostelijk Nederlands.
De verschillende dialecten werden in hun eigen gebied als een soort standaardtaal
gezien en daarom ontwikkelden zich evenveel schrijftaalvariëteiten als er dialecten
waren. Ook gebeurde het wel dat een afschrijver een tekst bewust aanpaste aan het
dialect van zijn opdrachtgever en zijn publiek. En zelfs ging een schrijver, wanneer
dat hem voor het rijm goed uitkwam, wel te rade bij andere dialecten om daar woorden
aan te ontlenen; in de proloog van Sinte Franciscus leven geeft Jacob van Maerlant
het volmondig toe.
Veel van de afschriften die van Maerlants werk bewaard zijn gebleven, zijn
geschreven in het Vlaamse dialect. De Rijmbijbel en Der naturen bloeme zijn er
duidelijke voorbeelden van. Het enige volledige afschrift van een werk als de Historie
van Troyen, uit veel later tijd dan het origineel, bevat evenwel veel oostelijke
dialectkenmerken, zoals het gebruik van een lange a voor o: aver, Gade, enz. Het
handschrift van de Historie van den Grale is - we zagen het al in de inleiding bij het
fragment - geschreven in een Middelnederduits dialect.
Naast deze dialectkenmerken bevat het Middelnederlands - we zullen de term toch
maar handhaven - een aantal eigenaardigheden, die het lezen
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en begrijpen van een tekst in eerste instantie moeilijk maken. De belangrijkste daarvan
zullen we toelichten aan de hand van het hierna volgende tekstfragment.
Gekozen is voor een bekend verhaal: de reis van Jozef en Maria naar Betlehem
en de geboorte van Jezus Christus, zoals Jacob van Maerlant dat vertelt in zijn
Rijmbijbel. Het fragment is bewust niet van een vertaling voorzien. Steeds zullen
een aantal voorbeelden mét versregel gegeven worden en waar mogelijk daarna een
of meer versregels waarin zich hetzelfde verschijnsel voordoet, zodat de lezer kan
zien of hij de moeilijkheid herkent.
Op de afbeelding op pagina 580 is te zien hoe onderstaand tekstfragment eruit ziet
in het oudst bekende Rijmbijbel-handschrift, dat wordt bewaard in de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel. Iedere versregel begint met een hoofdletter, die los van de
rest van de regel staat. Iedere versregel eindigt met een punt; verdere interpunctie
ontbreekt. In de bovenste regel van de rechter kolom zijn zogenaamde afkortingstekens
te zien: een soort boogje boven de n van ‘ende’ en iets dat lijkt op een komma boven
de d van ‘sonder’. Getallen worden in het handschrift weergegeven door Romeinse
cijfers, die, om ze te onderscheiden, tussen puntjes geschreven werden. Het is te zien
in de twaalfde versregel van de rechter kolom.

5

10

15

20

Doe voer Joseph in Bethleem
Van Nazareth, ende met hem
Maria, sijn wijf, van kinde grod,
Om dat Augustus dit ghebod
Ende si van Bethleem waren gheboren,
Van Davite, als ghi sult horen.
Tien tiden dat si waren daer,
Ghenas die maghet sonder vaer
Ende sonder wonder ende sonder pine
Van haren oudsten cnapeline.
- Niet dat soe enech hadde der na,
Mar vor dien Sone, weet vor waer,
So ne ward noit mensce gheboren. In cleden want soet, als wijt horen,
Ende leid in eene crebbe mede.
So vele volx was in die stede,
Dat arme liede dar ter stonden
Quaden tijt dar herberghen vonden.
Mar in eenen ghemenen durganc
Tusscen II huus, te maten lanc,
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Dar een decsel boven was
Ende porters plaghen, als ict las,
Dor hitte of dor dachcortinghe
Te comene spreken onderlinghe,
25 Herberghetsi doe ter uren.
Dar adde Joseph bi aventuren
Eene crebbe gheset, dar ud ad
Sijn osse ende sijn ezel. Dar ter stad
Waest tkint gheboren ende gheleit
30 In die crebbe, alst es gheseit.
In sulker welden, als ghi moghet horen,
Was der magheden tkint gheboren.

In de eerste plaats behoeft het nauwelijks betoog dat een tekst die op rijm geschreven
is, soms een wat gewrongen zinsbouw zal vertonen; wellicht zou in een prozatekst
de volgorde ‘in Bethleem van Nazareth’ (vs. 1/2) anders gekozen zijn. Zie
bijvoorbeeld ook in de beschrijving van de hond in Der naturen bloeme: ‘Jacob
spreket van Vitry, dat somege maniere van onden si...’ [Jacob van Vitry zegt dat er
een soort honden bestaat...].
Vervolgens zijn in het tekstfragment veel formuleringen te vinden in de trant van
‘als ghi sult horen’ (vs. 6) en ‘weet vor waer’ (vs. 12). Zie ook nog vs. 14, 22, 30 en
31. Deze formuleringen zorgen ervoor dat de verzen vólkomen en rijmen. Ze worden
wel eens denigrerend ‘stoplap’ genoemd. Vaak echter gebruikt Maerlant dit type
formuleringen bewust. Door de formulering ‘als wi 't horen’ bij voorbeeld kan hij
laten merken dat hij het gegeven uit zijn bron wantrouwt. Zie voor een voorbeeld
hiervan de beschrijving van de jena in het Der naturen bloeme-fragment.
De spelling ‘daer’ (vs. 7) zal wél gekozen zijn onder invloed van het erop volgende
‘vaer’. Dat er echter geen uniforme, enig juiste spelling bestond, bewijzen vs. 11
(‘der’) en vs. 17 (‘dar’). Zie ook nog vs. 18, 21, 26, 27 en 28. De ae in woorden als
‘daer’, ‘vaer’ (vs. 8) en ‘waer’ (vs. 12) zal geen moeilijkheden opleveren. De e achter
de a duidt op een uitspraak met een lange a-klank. Een dergelijke e, die wijst op een
lange klank, komt ook voor in woorden met een lange o- of u-klank. Het fragment
geeft er geen voorbeeld van, maar zie bijvoorbeeld de allereerste versregel van het
Historie van Troyen-fragment: ‘Nu hoert...’ en Sinte Franciscus leven vs. 21:
‘aventuert’. In woorden met lange o-klank kan bovendien de letter i een zelfde functie
vervullen. Vergelijk moderne plaatsnamen als Oisterwijk, Helvoirt en Oirschot.
In het fragment zijn ook dialectkenmerken aan te wijzen. Vlaams is bijvoorbeeld
de vorm ‘soe’ voor het vrouwelijk persoonlijk voornaamwoord
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enkelvoud ‘zij’. Zie vs. 11 en vs. 14. Ook het Alexanders geesten-fragment, Der
naturen bloeme en Sinte Franciscus leven hebben deze vorm. Verwarring met ‘zo’
(gespeld als ‘soe’) ligt voor de hand.
Ook in het tegenwoordige Vlaamse dialect is het wegvallen van de h aan het begin
van een woord nog te horen. Dat de uitspraak vroeger ook al zo was, bewijst vers
26: ‘daer adde Joseph...’. Daarentegen kan een h ook voorkomen op plaatsen waar
we hem juist niet verwachten en zo kan het gebeuren dat we in Der naturen bloeme
lezen over een ‘ont’ die, wanneer hij last heeft van zijn maag, gras ‘heet’.
Een ander verschijnsel dat in het begin als lastig wordt ervaren, is het veelvuldig
aaneenschrijven of gedeeltelijk wegvallen van woorden. Het gebeurt vaak bij ‘kleine’
woorden en we zien het ook nu nog: wat 'n pech, 'k denk, 't is jammer, enz. Sommige
van deze gevallen zijn in het Middelnederlands heel goed te herkennen, bij andere
is het wat lastiger. Zie bijvoorbeeld voor een eenvoudig geval vs. 14: ‘soet’ [= soe
het] en ‘wijt’ [= wi het]. Zie ook nog vs. 7: ‘Tien’ [= Te dien] en vs. 22, 25, 29 en
30. Ook méér dan twee woorden kunnen samengeschreven worden. In een enkel
geval is een woord onherkenbaar ‘opgelost’ in het woord waarmee het is
samengesmolten. Dit is het geval in vs. 15: ‘leid’ [= legde het].
Het Middelnederlands is, net als het huidige Duits, een taal met naamvallen.
Voorbeelden hiervan zien we in vs. 3: ‘van kinde’ en in vs. 16: ‘so vele volx’, een
tweede naamvalsvorm. Zie ook nog vs. 6, 7, 10, 25, 28, 31 en 32. De functie van
naamvallen wordt in de jongere taal overgenomen door voorzetsels. Vergelijk
bijvoorbeeld Alexander de Grote was ‘der orloghen vro’ met ‘hij verheugde zich op
de strijd’.
Een volgende eigenaardigheid van het Middelnederlands is het voorkomen van
de zogenaamde tweeledige ontkenning, zoals we die nu nog zien in het Frans: ‘Je ne
sais pas’. Vs. 13 in het tekstfragment geeft er een voorbeeld van: ‘... so ne ward noit
mensce gheboren’. Het gaat bij deze tweeledige ontkenning om twee elementen: het
woord ne of en, dat steeds onmiddellijk vóór de persoonsvorm staat en een tweede
element in de vorm van een ontkennend woord als niet, noit, gheen, enz. elders in
de zin. Zie voor meer voorbeelden Alexanders geesten vs. 92/93: ‘Ic bem Porus,
jeghen mi en mach niemen ghestaen!’, Historie van den Grale vs. 724 (over de ‘valse’
Mozes): ‘He en wolde nergen gaen’ en Torec vs. 3061/62: ‘Ende doe die joncfrouwe
die tente sach, en wist si niet watter ane gelach.’ Zie ook nog Historie van Troyen
vs. 5642, Heimelijkheid der heimelijkheden vs. 40 (hier is het element en
samengeschreven met de persoonsvorm!), Der naturen bloeme vs. 346/47, Rijmbijbel
vs. 9489 en Sinte Franciscus leven vs. 21.
Betekenissen van woorden kunnen veranderen door de eeuwen heen en sommige
woorden kunnen zelfs geheel verdwijnen. Op het eerste gezicht doet
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‘Maria, sijn wijf’ (vs. 3) misschien vreemd aan in de ogen van twintigsteeeuwse
lezers. Het woord ‘wijf’ heeft bij ons een negatieve gevoelswaarde, maar in het
Middelnederlands betekent het onder andere gewoon ‘vrouw’, ‘echtgenote’ (vgl. ook
Engels ‘wife’). Een ander voorbeeld van betekenisverandering, of liever: veranderde
toepassing, is ‘decsel’ (vs. 21). Voor een goed begrip van de tekst zal dit woord
echter geen onoverkomelijke problemen opleveren. Anders is dat met het werkwoord
‘ghenesen’, waarvan we in vs. 8 de onvoltooid verledentijdsvorm aantreffen. Het
betekent hier ‘bevallen’. Juist die woorden die in ons moderne Nederlands nog wel
bestaan, maar een andere betekenis hebben gekregen, kunnen de lezer van
Middelnederlandse teksten op het verkeerde been zetten. Zo is in het Alexanders
geestenfragment herhaaldelijk sprake van een ‘deghen’ (zie bijv. vs. 209). Hiermee
wordt niet het steekwapen bedoeld, maar de drager ervan: een ridder of held. Het
Middelnederlandse woord voor ‘degen, dolk’ is ‘dagge’ of ‘degge’. In de Rijmbijbel
(vs. 26365) laat Pontius Pilatus op verzoek van het joodse volk ‘den onnoselen Jhesus’
geselen. Voor wie bekend is met de juiste betekenis van het woord ‘onnozel’ in de
verbinding ‘onnozele kinderen’ zal de formulering in de Rijmbijbel geen problemen
opleveren, voor anderen is het goed te weten dat hier ‘onschuldig’ wordt bedoeld en
niet ons tegenwoordige ‘onnozel’.
Parate kennis van de betekenis van veel voorkomende Middelnederlandse woorden
maakt het lezen gemakkelijker. Daarom volgen hier enkele veel voorkomende
woorden waarvan de betekenis niet meteen duidelijk is: cume [nauwelijks], dicke
[vaak], doe [toen], geeste/jeeste [verhaal, geschiedenis], goem nemen [waarnemen],
gomen [acht slaan op], harde/herde [zeer, in hoge mate], here [leger, troep], pine
[moeite, ellende], saen [spoedig, weldra], wijch [strijd].
Gelukkig kunnen we voor problemen op het gebied van de woordbetekenis
beschikken over het nog steeds onmisbare grote Middelnederlandsch woordenboek.
Zie verder de literatuursuggesties in deze bloemlezing.
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Verantwoording
Het omvangrijke oeuvre van Jacob van Maerlant is moeilijk toegankelijk voor de
niet-specialist, doordat recente wetenschappelijke uitgaven van zijn werken vrijwel
ontbreken. Wie na lezing van Maerlants wereld, het stimulerende boek van Van
Oostrom, kennis wil maken met de teksten van Maerlant zelf, stuit op ernstige
problemen, niet slechts door hun omvang, maar ook door hun relatieve
ontoegankelijkheid. De redactie van de Deltareeks was van oordeel dat deze situatie
eerder vroeg om een representatieve bloemlezing dan om een nieuwe uitgave van
één van zijn grote werken. Zo zou ook een beter licht geworpen worden op de
veelzijdigheid van deze middeleeuwer. De keuze voor een bloemlezing leidde echter
wel tot teksteditorische problemen.
De overlevering van het werk van Maerlant is zeer gecompliceerd. Van enkele
werken is slechts één handschrift bekend, soms is er sprake van een handschrift en
een aantal fragmenten, dan weer van een betrekkelijk groot aantal handschriften. In
bijna alle gevallen zou er uitvoerig onderzoek nodig zijn om tot een betrouwbare
vaststelling van de tekst volgens de huidige filologische normen te komen. Het is
echter in zakelijk opzicht onuitvoerbaar om eerst jarenlang handschriftonderzoek te
doen naar bijvoorbeeld de Spiegel historiael teneinde een beknopt fragment uit dat
werk in een bloemlezing te kunnen opnemen. Daarom is uit praktische overwegingen
gekozen voor bestaande tekstedities als uitgangspunt.
Het gaat daarbij om uitgaven die - soms bij gebrek aan beter - in de vakbeoefening
als wetenschappelijke standaard gelden. De editorische uitgangspunten van deze
edities verschillen van elkaar: soms gaat het om diplomatische uitgaven, in andere
gevallen om uiteenlopende vormen van kritisch editeren. Gegeven die situatie zijn
ook de in onze uitgave opgenomen fragmenten niet uniform behandeld. Wel zijn alle
teksten zorgvuldig kritisch doorgenomen, wat geleid heeft tot een aantal kleinere
wijzigingen. Deze worden hieronder per tekstfragment verantwoord.
Een apart probleem bij het vertalen vormden de vele geografische en eigennamen
in het Middelnederlands, met name in de Historie van Troyen en de Spiegel historiael.
Waar mogelijk zijn deze namen vertaald met hun moderne equivalent. In gevallen
waar niet duidelijk was welke persoon of

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

587
plaats bedoeld wordt, is ervoor gekozen de naam te laten staan zoals hij in het
Middelnederlands geschreven is. De namen in het eerste en tweede
Rijmbijbel-fragment zijn gespeld zoals in de vertaling van het Nederlandsch
Bijbelgenootschap.
Interpunctie en hoofdlettergebruik zijn in alle teksten van onze hand. Om zowel
in het Middelnederlands als in de vertaling een zo groot mogelijke duidelijkheid te
verkrijgen, zijn niet alleen de persoonlijke, maar ook de bezittelijke en betrekkelijke
voornaamwoorden die betrekking hebben op God en Jezus, steeds met een hoofdletter
gespeld. De spelling van u/v/w en i/j is genormaliseerd. Romeinse cijfers in de
Middelnederlandse teksten zijn weergegeven in klein kapitaal. Abbreviaturen zijn
niet meer cursief weergegeven.
Bij de vertaling is gekozen voor een weergave in goedlopende Nederlandse zinnen,
die de structuur van het Middelnederlands zo getrouw mogelijk weergeeft.
Bij het schrijven van de inleidingen is gebruik gemaakt van de werken genoemd
onder Over Jacob van Maerlant op p. 592, met name van Maerlants wereld.

Alexanders geesten
Het fragment is gebaseerd op de editie Franck (Leiden, 1882), boek IX, vs. 21-1352,
met uitzondering van:
vs. 53: de * (die aangeeft dat er mogelijk iets in het handschrift ontbreekt) is
weggelaten.
vs. 392: in deze versregel is ‘se’ ingevoegd.
na vs. 576: de * is weggelaten.
vs. 578: de * is vervangen door ‘si’.
vs. 616: de * is weggelaten.
vs. 1340: hier is gekozen voor het tweede alternatief in de voetnoot van Franck.
Het eerste alternatief van Franck is ‘Dit sijn waerlike dinc’.
vs. 1347: ‘betekekent’ is gewijzigd in ‘betekent’.

Historie van den Grale
De twee fragmenten zijn gebaseerd op de editie Sodmann (Keulen, 1980), vs.
645-1032 en vs. 6810-7320, met uitzondering van:
vs. 718: op grond van het rijm is ‘vragen’ gewijzigd in ‘vraget’.
vs. 759: na ‘gij’ is ‘voeldet’ ingevoegd.
vs. 761: ‘gij’ is gewijzigd in ‘ze’.
vs. 764: ‘ze’ is gewijzigd in ‘wij’.
vs. 1013: ‘in ene’ is gewijzigd in ‘negene’.
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vs. 7000: ‘zal’ is gewijzigd in ‘zullen’.
vs. 7008: ‘state’ is gewijzigd in ‘strate’.
vs. 7051: ‘wenet gebieden’ is gewijzigd in ‘wanet gescieden’.
vs. 7166: ‘vromedicheide’ is gewijzigd in ‘vremdicheide’.
vs. 7254: ‘vuer’ is gewijzigd in ‘rivier’.
De superscripte e's in de editie Sodmann zijn als normale e's behandeld.
De vertaling van vs. 7094 is gebaseerd op ofra.: Et il li respondent. nous nauons nul
talent que nous nous departons iamais de ci & que nous ne soions chascun iour a
ceste table a eure de tierce (editie H. Oskar Summer, Washington, 1908).

Torec
Het fragment is gebaseerd op de editie Hogenhout (Abcoude, 1978), vs. 3009-3840,
met uitzondering van:
vs. 3182: ‘brod’ is gewijzigd in ‘broder’.
vs. 3237: eenmaal ‘mede’ is verwijderd.
De haakjes die op enkele plaatsen in de editie Hogenhout voorkomen (bijvoorbeeld
in vs. 3016) zijn weggelaten.

Historie van Troyen
Het eerste fragment is gebaseerd op de editie Verdam (Groningen, 1873), vs.
5640-6583. De tekst is ongewijzigd overgenomen met uitzondering van:
vs. 5985: ‘ws’ is gewijzigd in ‘uws’.
vs. 6089: ‘Danoy, danoy!’ is gewijzigd in ‘Avoy, avoy!’, gebaseerd op vs. 15.676
in de Roman de Troie (ed. Constans, Parijs, 1904-1912): ‘Troilus,’ fait il, ‘sire, avoi!’.
Zie ook MNW I, 502 s.v. Avoy. Met dank aan dr. Ludo Jongen.
vs. 6134: ‘versachte’ is gewijzigd in ‘versaechde’ (MNW VIII, 2310).
vs. 6348: ‘wtvloghen’ is gewijzigd in ‘uytvloghen’.
vs. 6356: ‘Pollidamas’ lijkt hier onlogisch. De naam is gewijzigd in ‘Palamedes’
op grond van vs. 15.941 in de Roman de Troie (ed. Constans, Parijs, 1904-1912):
Palamedès les encontra.
vs. 6667: ‘ws’ is gewijzigd in ‘uws’.
Het tweede fragment is gebaseerd op de editie De Pauw/Gailliard (Gent, 1889), vs.
35.847-36.483. De tekst is ongewijzigd overgenomen met uitzondering van:
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vs. 35.907: ‘sy’ is gewijzigd in ‘hy’.
vs. 36.037: ‘een’ is gewijzigd in ‘met’. Zie MNW IX, 2195 S.V. Werdicheit bet. 7.
vs. 36.350: ‘Sy’ is gewijzigd in ‘Syn’.
vs. 36.445: ‘Anchises’ is gewijzigd in ‘Achistes’.

Heimelijkheid der heimelijkheden
De drie fragmenten zijn gebaseerd op de editie Verdenius (Amsterdam, 1917), vs.
29-386, vs. 839-1060 en vs. 1541-1772. De tekst is ongewijzigd overgenomen.

Wapene Martijn
De tekst is gebaseerd op de editie Verdam en Leendertz (Leiden, 1918) en is daaruit
ongewijzigd overgenomen.

Der naturen bloeme
De fragmenten zijn gebaseerd op de editie Gysseling ('s Gravenhage, 1981). De door
Gysseling voorgestelde emendaties zijn overgenomen met uitzondering van die in
vs. 1296, vs. 8981, vs. 8999 en vs. 11.138.
Bovendien is op grond van de editie Verwijs in vs. 356 ‘die’ gewijzigd in ‘bi’, en
is in vs. 6040 na ‘ghemaket’ ‘in’ ingevoegd.

Rijmbijbel
De drie fragmenten zijn gebaseerd op de editie Gysseling (Leiden, 1983) vs.
9441-9824, vs. 26.158-26.683 en vs. 28.456-29.115. De door Gysseling voorgestelde
emendaties zijn zonder uitzondering overgenomen.
Bovendien is in vs. 9623 ‘TEeenen’ gewijzigd in ‘Teenen’, in vs. 26.219 is ‘porters’
gewijzigd in ‘potters’ en in vs. 28.772 is ‘so curerdene’ aaneengeschreven.

Sinte Franciscus leven
De twee fragmenten zijn gebaseerd op de editie Maximilianus (Zwolle, 1954), vs.
1-530 en vs. 975-1480. De tekst en de door Maximilianus voorgestelde emendaties
zijn ongewijzigd overgenomen met uitzondering van de tekst van vs. 338. Hier is
‘oe’ gewijzigd in ‘toe’.

Jacob van Maerlant, Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

Spiegel historiael
De tekst is gebaseerd op de editie De Vries en Verwijs (Leiden, 1863), 3e partie, 5e
boek, cap. 1-28. De emendaties voorgesteld in de voetnoten in deze editie zijn
overgenomen met uitzondering van cap. XIX vs. 40. In een klein aantal gevallen had
het overnemen van emendaties consequenties
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voor de versregeltelling in de editie De Vries en Verwijs, aangezien de geëmendeerde
tekst meer versregels omvatte dan de tekst in de editie. Het betreft cap. VIII vanaf vs.
54 encap. XVIII vanaf vs. 12.

Van den lande van oversee
De tekst is gebaseerd op de editie Stuiveling (Amsterdam, 1966) en is ongewijzigd
overgenomen met uitzondering van vs. 5 en vs. 148. In vs. 5 is op grond van de foto's
van het Zutphens-Groningse handschrift in de editie Stuiveling ‘di’ vervangen door
‘Hi’, en in vs. 148 is ‘daert’ gewijzigd in ‘daer’.
Het tekstfragment bij de Aanwijzingen voor het lezen van Middelnederlands (hier
van een eigen versregeltelling voorzien) correspondeert met vs. 21.206-21.237 in de
editie Gysseling (Leiden, 1983).
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Dankbetuiging
Dit boek is schatplichtig aan velen. Allereerst dank ik de Stichting Nederlandse
Literaire Klassieken in de persoon van prof. dr. Frits van Oostrom, die mij het werk
toevertrouwde en eerdere versies van vertalingen en inleidingen las en waar nodig
voorzag van commentaar. De hulp en steun van dr. Karina van Dalen-Oskam zijn
van onschatbare waarde geweest. Zin voor zin heeft zij alle eerste versies van de
vertalingen zorgvuldig vergeleken met de Middelnederlandse teksten en daarbij vele
fouten kunnen verbeteren en duistere passages kunnen oplossen, in sommige gevallen
in overleg met dr. W.J.J. Pijnenburg. Ook de inleidingen voorzag zij van uitvoerig
commentaar. In Kees Hagen vond ik een lezer die mijn teksten heeft bekeken met
de ogen van de ‘geïnteresseerde leek’. Met veel van zijn kritische opmerkingen heb
ik mijn voordeel kunnen doen. In zijn hoedanigheid van eindredacteur heeft dr. Paul
Wackers steeds op korte termijn de complete teksten grondig doorgenomen,
vertaalfouten gesignaleerd en oplossingen aangedragen voor passages die nog steeds
lastig waren. Van zijn suggesties ter completering van de inleidingen heb ik dankbaar
gebruik gemaakt. Ik dank hem voor steun op het juiste moment. Voorts dank ik dott.
Sabrina Corbellini, dr. Ludo Jongen en drs. Marcel van der Voort voor hun hulp bij
detailkwesties. Prof. dr. G.H.M. Claassens, drs. G.C. Huisman en prof. dr. J.D.
Janssens boden de helpende hand bij het vinden van geschikt illustratiemateriaal. De
fragmenten zijn geselecteerd door dr. Petra Berendrecht. Drs. Albert van Es was
behulpzaam bij het intypen van enkele van de Middelnederlandse fragmenten. Tot
slot mag het thuisfront niet ongenoemd blijven. Zonder mij van tevoren verzekerd
te weten van de steun en liefde van Dick, Marjoleine en Sonja, was ik niet aan dit
werk begonnen. Zo werd dit een boek met een beetje van mezelf, met veel van
anderen, maar met, naar ik oprecht hoop, toch het meeste van Jacob van Maerlant.
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Verantwoording van de Deltareeks
De reeks stelt klassieke werken uit de letterkunde van Nederland en Vlaanderen ter
beschikking aan de huidige lezer. Naast volledige teksten zullen in de reeks ook
bloemlezingen verschijnen, bijvoorbeeld wanneer een klassieke auteur met een groot
en gevarieerd dichterlijk oeuvre daar meer mee gediend is dan met de uitgave van
een van zijn werken. Ook een belangwekkend literair genre waaraan door
verschillende auteurs is bijgedragen kan de grondslag vormen voor een deel van de
reeks.
De uitgaven worden voorzien van een inleidende beschouwing die het werk in zijn
historische en literaire situatie plaatst en die verwijst naar andere publicaties.
Woordverklaringen en inhoudelijke toelichtingen maken de tekst voor de lezer van
nu toegankelijk. Daarbij wordt vermeden hem op te tuigen met een al te zwaarwichtige
wetenschappelijke commentaar. In bijzondere gevallen zal gebruikgemaakt worden
van een parallelvertaling.
De gebruiker kan rekenen op een betrouwbare tekst, waarvan de keuze zorgvuldig
overwogen is en de wijze van uitgeven wetenschappelijk verantwoord. De teksten
worden in de oorspronkelijke spelling aangeboden. Wel wordt zo nodig het gebruik
van i/j en u/v genormaliseerd volgens het huidige onderscheid van klinker en
medeklinker. Voorzover de editeur correcties heeft aangebracht, worden deze exact
verantwoord. Het gaat in de reeks om zogenaamde leesedities. Daarin wordt ervan
afgezien de geschiedenis van de tekst in zijn verschillende versies te reconstrueren.
Een opgave van varianten zal derhalve ontbreken. De verschillende delen van de
reeks zullen niet steeds precies dezelfde aanpak van de editieproblematiek laten zien,
daar deze mede afhangt van de aard van de tekstoverlevering en de stand van het
onderzoek.
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