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Ten geleide
Toen het Provinciaal Archief- en Documentatiecentrum in 1984 het initiatief nam
om een nieuwe reeks publicaties op te zetten kon nauwelijks vermoed worden dat
dit initiatief zo snel de weg naar het brede publiek zou vinden. Het Provinciebestuur
aarzelde dan ook niet toen het gemeentebestuur van Bilzen enkele tijd geleden naar
een publicatiemogelijkheid voor een studie van prof. dr. Smits van Waesberghe
zocht.
De publicatie van het Grote Herodesspel ook bekend als Driekoningenspel van
Munsterbilzen werd alzo in deze reeks Limburgse Documenten opgenomen. Op die
manier hoopt het Provinciebestuur deze, voor de cultuurgeschiedenis van de Lage
Landen zo belangrijke tekst niet alleen voor het Bilzerse publiek te ontsluiten maar
ook door middel van deze publicatie het Limburgs patrimonium een ruimere
bekendheid te geven. Velen herinneren zich uit hun schooltijd nog de naam van
Hendrik van Veldeke; maar tijdens de middeleeuwen was hij niet de enige die in
onze streken literatuur op hoog niveau beoefende. De tentoonstelling Handschriften
uit de abdij van Sint-Truiden de tijdens de zomer van 1986 door het Provinciaal
Museum voor Religieuze Kunst in de Sint-Truidense begijnhofkerk georganiseerd
werd, bewijst de vitaliteit van dit unieke centrum in middeleeuws Limburg.
Het kwam dan eigenlijk niet als een complete verrassing toen de auteur van het
Grote Herodesspel geeïdentificeerd werd met een Sint-Truidense abt, want de banden
tussen de Benedictijnerabdij van Sint-Truiden en het vrouwenklooster van
Munsterbilzen waren reeds bekend.
Dat deze publicatie tot stand komt op het ogenblik dat Bilzen weer de titel van
stad mag voeren, kan slechts bijdragen tot de algemene feestvreugde. De manier
waarop deze uitgave gerealiseerd werd mag daarenboven model staan voor
samenwerking tussen provincie en gemeente.
Het overlijden van prof. dr. J. Smits van Waesberghe op 9 oktober 1986, werpt
echter een schaduw op de vreugde bij het verschijnen van dit werk. Het heengaan
van prof. dr. J. Smits van Waesberghe laat een diepe leemte na zowel bij zijn familie
en zijn medewerkers als bij zijn medebroeders en vakgenoten. Een speciaal woord
van dank gaat dan ook uit naar de medewerkers van het Instituut voor Middeleeuwse
Muziekwetenschap van de Universiteit van Amsterdam, die het tot hun plicht rekenden
om één van de laatste grote werken van hun leermeester tot een goed einde te brengen.
W. Neven,
Gedeputeerde voor Cultuur.
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Voorwoord
Dit voorwoord vraagt aandacht voor twee onderwerpen: de titel en de indeling van
dit boek.
De titel spreekt van Het Grote Herodesspel. Waarom het grote? Omdat men in de
vroege middeleeuwen vele Herodesspelen heeft samengesteld. Het Herodesspel
vormt dus een bepaald genre, zoals ook bij voorbeeld het liturgisch paasspel. Maar
onder die verschillende Herodesspelen is er slechts één dat het verdient het grote
genoemd te worden; en dat is het spel van Munsterbilzen. Het grote, niet alleen
vanwege de lengte, want in dit opzicht gold het destijds als onspeelbaar-groot, maar
ook omwille van de grootsheid in dramatiek en in poëzie, want veel, soms zelfs de
regievoorschriften, is in verzen geschreven. Dat we in de titel de plaatsnaam
Munsterbilzen hebben opgenomen, hoeft niemand te verwonderen. Het spel verdient
immers die naam, omdat het grotendeels in het evangeliarium van het ‘munster’ of
klooster van Bilzen gecopieerd werd. Dit ‘grotendeels’ wil dan weer zeggen: het
grootste deel van de authentieke tekst met melodie.
Ook voor de indeling van dit boek vragen we aandacht. Ons doel was het resultaat
van onze reconstructiestudie te publiceren, namelijk de volledige tekst in de
oorspronkelijke taal, het Latijn, samen met de vertaling. Wij meenden ook, dat het
nodig was om een toneel-zangspel als dit, dat meer dan negen eeuwen oud is, in te
leiden. Ons stond daarbij eveneens voor ogen dat sommigen ook belangstellen in het
antwoord op bepaalde vragen, die dit spel oproept. Daarom bestaat dit boek uit drie
delen.
DEEL I wil een naar onze mening onmisbare inleiding zijn. Daarmee bedoelen
we datgene, wat men van tevoren moet weten om het spel in alle volheid te kunnen
begrijpen en waarderen. Het ontstond immers in een heel andere samenleving dan
de onze, met een geheel andere mentaliteit ten opzichte van het begrip toneel. Het
was immers een tijd zonder toneelzalen en schouwburgen... en toch een boeiend
volkstoneel!
DEEL II geeft de volledige, uit verschillende handschriften gereconstrueerde tekst
van het omvangrijke spel, evenals een vertaling, waarin gepoogd wordt het
karakteristieke van de oorspronkelijke, compacte stijl te respecteren zonder daarbij
af te glijden naar een al te letterlijke vertaling enerzijds of een parafrase
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anderzijds. Hieraan werkten meerdere personen mee, die we nog met name zullen
noemen.
DEEL III is bestemd voor al die belangstellenden, die zich vragen stellen over het
spel, zoals: Wie heeft dit spel gemaakt? Hoe is die auteur ertoe gekomen om het te
concipiëren en uit te werken? Waar, wanneer en voor wie werd het geschreven? enz.
Het derde deel is derhalve een onderzoek naar de historische achtergrond van het
spel van Munsterbilzen.
Hierbij spreken we niet zonder reden van ‘onderzoek naar’, want als we zouden
ingaan op de historische achtergronden van het spel in hun totaliteit, dan zou dit een
lijvig boekdeel vragen. Er zijn zoveel aanwijzingen, de literatuur erover is zo
omvangrijk, dat hieraan gemakkelijk een afzonderlijke studie zou kunnen worden
gewijd.1) Hier worden slechts de voornaamste bewijsgronden en historische gegevens
bijeengebracht.
De voorstudie van deze uitgave is begonnen in 1969 en is op dit ogenblik nog niet
voltooid, want nog steeds wordt getracht ook de melodieën van het spel volledig te
reconstrueren. Wat nu bereikt is en wat hier gepubliceerd wordt, is de reconstructie
van de volledige tekst. Het handschrift uit Munsterbilzen bevat immers slechts ruim
tweederde deel van de gehele speltekst. Pas in de laatste jaren ontdekten we de auteur
van het spel, namelijk Theodoricus, die een tijdlang abt van Sint-Truiden was. Deze
Theodoricus had banden met de domicellae of adellijke vrouwen van de abdij van
Munsterbilzen. Dit alles wordt behandeld in het derde deel van dit boek.
Laat mij tenslotte nog even terugkeren naar het begin van dit voorwoord. Daar
spraken we bij de verklaring van het woord ‘grote’ in de titel over grootsheid in
dramatiek en poëzie. Dit lijken mooie woorden. Maar wie dit Herodesspel met
aandacht volgt, zal opmerken dat daarin een controversieel gegeven wordt uitgewerkt:
enerzijds de wereld van geweld, anderzijds die van eenvoud en levensrust. Anders
en concreter uitgedrukt staat hier de grootmacht, in de figuur van koning Herodes,
tegenover de eenvoud van de alledaagse burger en deze zowel in de persoon van het
pasgeboren Christuskind als in die van de eenvoudige herders, die onderweg zijn
naar de kribbe. Tenslotte zijn er nog de pelgrims en de zoekende Wijzen uit het
Oosten. Deze groepen worden aan het eind van het spel nog aangevuld met de
pasgeboren jongens in en rond Betlehem. Ook zij, die ten offer vallen aan de
massamoord op bevel van Herodes, vertegenwoordigen de gewone, kleine mens. Dit
conflict tussen grootmacht en de kleine eenvoudige burger is de kern van dit drama.
Vanuit deze kern straalt het spel uit naar een realistisch-dramatisch toneel-zangspel...
De lezer mag dus iets groots verwachten wanneer hij zich tevoren ingewerkt heeft
in de levensstijl van die tijd, vooral wanneer hij belangstelling heeft voor genoemde
historische achtergronden.

1) Een goed overzicht biedt: N. KING, Mittelalterliche Dreikönigsspiele; eine Grundlagenarbeit
zu den lateinischen, deutschen und französischen Dreikönigsspielen und -spielszenen bis
zum Ende des 16. Jahrhunderts, Freiburg 1979 (Germanistica Friburgensia 3).
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Daarom is het besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg om dit
spel, in samenwerking met het Stadsbestuur van Bilzen, uit te geven, een culturele
daad van betekenis, niet alleen voor Bilzen of Limburg, maar voor het gehele gebied
van de Lage Landen. In dit verband wil ik niet nalaten de Gouverneur van de Provincie
Limburg, de Heer H. Vandermeulen, te danken voor zijn initiatief dit boek te laten
publiceren in de serie Limburgse Documenten, uitgegeven door het Provinciaal
Archief- en Documentatiecentrum.
Zojuist werd de naam van de gemeente Bilzen vermeld. Hierbij mag niet worden
nagelaten op te merken, dat het juist deze gemeente was, waarvan Burgemeester en
Schepenen bij besluit van 5 december 1980 mij de opdracht gaven om dit spel met
vertaling en commentaar in boekvorm voor te bereiden. Indien iemand heeft
bijgedragen tot het realiseren van dit besluit, dan is dit - het zij met voldoening en
grote dankbaarheid gezegd - de gemeenteontvanger van Bilzen, de Heer Jan Langen.
Dit voorwoord mag ik niet beëindigen zonder iets te zeggen over de voorbereiding
van deze uitgave. De oorspronkelijke speltekst met regieaanwijzingen bevat vele
moeilijk vertaalbare verzen: 11de-eeuwse hexameters. Een letterlijke vertaling van
de Latijnse tekst was daarom niet mogelijk. Zoals vermeld werd toch getracht het
origineel, ook wat de stijl betreft, zo dicht mogelijk te benaderen. Hier is het dan ook
gepast een woord van dank voor de medewerking bij de vertaling te richten tot de
neerlandica V.A. van Lieshout, hierbij gesteund door de letterkundige J.W. Hofstra
en tenslotte ook door dr. M. Smits van Waesberghe, kenner van het middeleeuws
Latijn. De uiteindelijke redactie van het geheel was in handen van M.U.
Schouten-Glass.
Wanneer men in het oog houdt, dat vertalen altijd een kwestie blijft van
interpreteren en kiezen, dan hoop ik, dat de bijzondere zorg aan deze vertaling besteed
- die bovendien rekening houdt met de speldramatiek - op prijs wordt gesteld. Dit
des te meer, omdat in de literatuur van de middeleeuwse liturgische spelen Het Grote
Herodesspel van Munsterbilzen nu eenmaal een unicum is.
J. Smits van Waesberghe
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Inleiding
1. Andere tijden, andere gewoonten
Wie het Herodesspel van Munsterbilzen wil leren kennen, doet er goed aan zich
vooraf een beeld te vormen van wat een middeleeuws liturgisch spel is. Het gaat
hierbij in feite om twee zaken. Enerzijds is er het historisch uitgangspunt, waarmee
dat onderdeel van het bijbelverhaal bedoeld wordt, waarop het spel is gebouwd.
Anderzijds is er de wetenschap, hoe dit verhaal hier tot een spel verwerkt werd. Het
is daarenboven belangrijk te weten, welke bedoelingen de schrijver van het spel had
en waardoor hij geïnspireerd werd om het stuk juist deze vorm te geven.
Wanneer men met deze twee elementen: het evangelieverhaal en de bewerking
ervan voor toneel, rekening houdt, dan krijgt men een antwoord op de vraag, wat
voor de buitenstaander de beste inleiding is om hem met een dergelijk eeuwenoud
spel vertrouwd te maken. Wij zullen daarom, bij wijze van inleiding, een fragment
van de evangelietekst die de grondslag van dit drama vormt, vergelijken met een
fragment van het spel. Om het geheel goed naar waarde te kunnen schatten is het
echter nodig de betreffende evangelietekst vooraf in zijn geheel te lezen. We geven
hier dan ook eerst de volledige tekst om vervolgens aan de hand van een fragment
te onderzoeken, hoe deze door de dichter tot dramatisch toneel werd omgewerkt.
Tenslotte zullen we trachten een idee te geven van de uitvoering meer dan 900 jaar
geleden, toen er nog geen schouwburgen en toneelzalen bestonden en toen het spel
in het kerkgebouw werd opgevoerd.

2. Het evangelie van Jezus Christus volgens Matteüs 2:1-231)
Bezoek van de Wijzen
(1) Toen dan Jezus te Betlehem in Juda geboren was ten tijde van koning Herodes,
kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten (2) en vroegen: ‘Waar is de pasgeboren
koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen
om Hem onze hulde te brengen’. (3) Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij
verontrust en heel Jeruzalem met hem. (4) Hij riep alle hogepriesters en
schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor, waar de Christus
moest geboren worden.
(5) Zij antwoordden hem: ‘Te Betlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven
bij de profeet:

1) Tekst naar: De Bijbel uit de grondtekst vertaald. Willibrord-vertaling, Boxtel 1975 (Nieuwe
Testament, blz. 6 e.v.).

Theodoricus van Sint-Truiden, Het grote Herodesspel of Driekoningenspel van Munsterbilzen

12
(6) En gij, Betlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder
de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal
zijn over mijn volk Israël.
(7) Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en vroeg hun nauwkeurig naar
de tijd waarop de ster verschenen was. (8) Daarop zond hij hen naar Betlehem met
de opdracht: ‘Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar dat Kind, en wanneer gij
het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik het hulde kan gaan brengen.’
(9) Na de koning aanhoord te hebben vertrokken zij. En zie, de ster, die zij in het
oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat ze boven de plaats waar het Kind zich
bevond stil bleef staan. (10) Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote
vreugde. (11) Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria
en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten
te voorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. (12) En in een
droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren,
vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.
Vlucht naar Egypte
(13) Na hun vertrek verscheen een engel van de Heer in een droom aan Jozef en
sprak: ‘Sta op, neem het Kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik
u waarschuw, want Herodes komt het Kind zoeken om het te doden’. (14) Hij stond
op en week in de nacht met het Kind en zijn moeder naar Egypte uit. (15) Daar bleef
hij tot aan de dood van Herodes, opdat in vervulling zou gaan wat de Heer gesproken
had door de profeet: Ik heb mijn zoon geroepen uit Egypte.
Kindermoord te Betlehem
(16) Zodra Herodes bemerkte, dat hij door de Wijzen om de tuin geleid was, ontstak
hij in hevige toorn; hij zond zijn mannen uit en liet in Betlehem en heel het gebied
daarvan al de jongens vermoorden van twee jaar en jonger, in overeenstemming met
de tijd waarnaar hij de Wijzen nauwkeurig had gevraagd. (17) Toen ging in vervulling
het woord dat door de profeet Jeremia gesproken was: (18) Een klacht werd in Rama
gehoord, geween en luid gejammer: Rachel, wenend om haar kinderen, wil niet
getroost worden, omdat zij niet meer zijn.
Terugkeer uit Egypte
(19) Nadat Herodes gestorven was, verscheen in Egypte een engel van de Heer in
een droom aan Jozef en zei: (20) ‘Sta op, neem het Kind en zijn moeder en trek naar
het land Israël, want die het Kind naar het leven stonden zijn gestorven.’ (21) Hij
stond op, nam het Kind en zijn moeder en ging naar het land Israël. (22) Toen hij
echter hoorde, dat Archelaüs in plaats van zijn vader Herodes over Juda heerste,
vreesde hij daarheen te gaan; van Godswege in een droom gewaarschuwd, begaf hij
zich daarom naar het gebied van Galilea. (23) Hier aangekomen vestigde hij zich in
een stad, Nazaret geheten, opdat in vervulling zou gaan wat door de profeten gezegd
was: Hij zal een Nazareeër genoemd worden.
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3. De evangelietekst Matteüs 2:1-9 wordt dramatisch toneel
1. De troonzaal van Herodes
Na het Benedicamus schrijdt de stoet van koorknapen ordelijk en plechtig naar de
troon van de koning.
Met heldere stem zingen zij de lofzang:
1. Komt, laten wij het uitjubelen!
Deze jaarlijkse feestdag doet de lof van de Koning weerklinken.
2. Zijn stralend licht schenkt ons, wat niemand durfde verhopen.
3. Hij schenkt ons in duizendvoud de vreugde van de vervulde beloften.
4. Hij schenkt de koning zijn rijk, de aarde het verbond van zijn vrede.
5. Aan ons de luister van dit festijn met zang, dans en geschenken.
6. Komt, laten wij het uitjubelen!
7. Deze Koning komt het toe te regeren en de scepter van het rijk te dragen.
8. Hij stelt zijn koningstitel op prijs, want Hij siert hem met daden.
Het koor besluit de lofzang, terwijl de koning de troon bestijgt.
9. In eeuwigheid zal Hij op Davids troon als Koning zetelen. Alleluia!

2. Op het voortoneel: de herders in het open veld
Een engel uit de hemel maakt de herders het blijde nieuws bekend:
10. Herders! Vreest niet, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap:
11. Heden is u de Redder geboren, Christus de Heer. Alleluia!
Het engelenkoor:
12. Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen, die Hij liefheeft.
Alleluia! Alleluia!
Op weg naar Betlehem zingen de herders:
13. Komt, laten wij naar Betlehem gaan om te zien, wat er gebeurd is en wat de
Heer ons heeft bekend gemaakt. Alleluia!

3. Op het voortoneel: de Wijzen op weg naar Jeruzalem
De voornaamste der Wijzen, die in het midden staat, zingt:
14. Zie, een ster, flonkerend als een robijn, straalt aan de hemel!
De tweede Wijze, die rechts van hem staat:
15. Deze ster duidt aan, dat de Koning der koningen geboren is!
De derde Wijze, die links staat:
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16. Zijn komst hebben de profeten eertijds voorzegd.
Ze trekken verder, maar eerst geven ze elkaar de broederkus. Ze zetten de reis voort
en zingen met luide stem:
17. Met deze ster als gids trekken wij op naar de plaats van zijn geboorte.

4. Op het voortoneel: de Wijzen naderen de stad
Een boodschapper van de koning beveelt de Wijzen dringend:
De koning ontbiedt u! Gij moet onmiddellijk komen!
(De Wijzen:)
19. Wie is de koning die u het bevel gaf, dat wij moeten komen?
De boodschapper bedreigt de Wijzen met de snede van het zwaard:
20. Het is de koning die de aarde bestuurt en bezit!
De Wijzen:
21. Wij zullen wel eens zien, welke koning hierop aanspraak kan maken.
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5. De troonzaal van Herodes
De boodschapper stuurt hen weg en gaat naar het paleis van de koning.
22. Leve de koning! U komt het toe eeuwig te leven!
De koning:
23. Ik ben je dank verschuldigd. Wat wil je nog meer?
(Welke geruchten doen de ronde?)
De boodschapper steekt onmiddellijk van wal:
24. Slecht nieuws moet ik u melden. Dingen door de zieners voorspeld.
De koning:
25. Wat hebben de zieners voorspeld?
De boodschapper:
26. Majesteit, wij troffen drie mannen aan, onbekenden uit het Oosten. Zij zijn op
zoek naar een koning, die onlangs geboren moet zijn.
Een tweede hofdienaar komt aangelopen. Hij weet te berichten:
27. Majesteit! Majesteit! Majesteit!
28. Dat er een koning geboren moet zijn, staat in de geschriften der zieners vermeld.
29. Ook kan men uit hun visioenen opmaken, dat hij geboren is uit een maagd.
Een derde hofdienaar treedt binnen en meldt de komst van de Wijzen:
30. Let op! Drie Wijzen zijn in aantocht!
31. Geleid door een ster zoeken zij de pasgeboren Koning der koningen.
32. Zij brengen geschenken mee voor het Kind, de albeheerser.
Als de koning dit hoort, geeft hij zijn krijgsoverste het bevel:
33. Ga hen halen, zeg ik u, dan kan ik van hen alle inlichtingen krijgen:
34. Wie zij zijn, waarom ze onderweg zijn, op grond van welke geruchten zij ons
zoeken.

6. Op het voortoneel: de Wijzen bij de poorten van de stad
De krijgsoverste richt zich tot de Wijzen met het bevel van de koning:
35. De koning heeft u ontboden. Gij moet onmiddellijk gehoorzamen.

7. De troonzaal van Herodes
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De Wijzen betreden de troonzaal en begroeten als uit één mond de koning:
36. Wees gegroet, koning der Joden!
De koning:
37. Wat is de reden van uw komst? Wie zijt gij? Waar komt gij vandaan?
38. Dat willen wij van u weten.
De Wijzen:
39. Een Koning is de reden van onze komst. Wij zijn vorsten uit Arabische landen.
40. Wij zijn op weg gegaan en hier gekomen om de Koning der koningen te zoeken.
De koning:
41. Hoe zijt gij te weten gekomen, dat de koning, die gij zoekt, geboren is?
De Wijzen zingend:
42. Dat Hij geboren is, wisten wij al in het Morgenland.
Met opgeheven staf wijzen ze naar de ster:
43. Ons teken was de ster!
De koning, in woede ontstoken, grijpt zijn zwaard en schreeuwt:
44. Zeg op! Gelooft ge werkelijk dat deze koning leeft en heerst?
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(De auteur:)
Gij moogt niet liegen, nu het om Christus de Koning gaat!
De Wijzen:
45. Wij geloven werkelijk dat Hij regeert! Met geheimnisvolle geschenken zijn wij
uit verre landen gekomen om Hem te aanbidden.
Zij laten de geschenken zien, die zij voor de Almachtige hebben meegebracht. De
eerste van de Wijzen:
46. Met het goud aanbidden wij de Koning.
De tweede:
47. Met de wierook zijn goddelijk Priesterschap.
De derde:
48. Met de mirre zijn sterfelijkheid als Mens.
Als de koning dit hoort, geeft hij het bevel hen achter slot en grendel te zetten. Hij
roept zijn hofhouding en vertelt wat hij van plan is.
49. Luistert, vrienden! Roept de kenners van de profetieën bijeen en brengt hen
hier!

8. Op het voortoneel: een straat in Jeruzalem
De hofdienaars tot de schriftgeleerden:
50. U, kenners van de schriften, heeft de koning geroepen. Komt vlug en brengt de
profetenboeken mee.

9. De troonzaal van Herdodes
De schriftgeleerden tot de koning:
50a. Majesteit, wees gegroet!
(De koning, de schriftgeleerden toezingend en gebiedend met zijn cederhouten staf:)
51. Gij, schriftgeleerden, geeft antwoord op mijn vraag:
Hebt gij over dit kind iets in de boeken gelezen en wat hebt gij gevonden?
De schriftgeleerden:
52. De boeken van de profeten hebben wij aandachtig bekeken, Majesteit, en
gevonden dat de Christus in Betlehem geboren moet worden,
53. in de stad van David. Zo luidt hun goddelijk orakel.

Theodoricus van Sint-Truiden, Het grote Herodesspel of Driekoningenspel van Munsterbilzen

Het koor:
54. En gij, Betlehem, gij zijt niet de geringste onder de vorstensteden van Juda.
Want uit u zal een Leider te voorschijn treden, die heersen zal over mijn volk
Israël.
55. Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.
De koning kijkt de boeken in en geeft ze vertoornd terug.
Hij stuurt de hofdienaren met het bevel, de Wijzen opnieuw voor te leiden.
(De Wijzen komen op, beroofd van hun geschenken.)
Dreigend met zijn staf wendt hij zich zingend tot de eerste:
56. Jij, die voorop staat, geef antwoord en spreek op:
57. Waar kom jij vandaan?
De Wijze:
58. Tarsis is het land, dat onder mij, koning Zoroaster, straalt van welstand.
De koning:
59. En jij daar, naast hem, waar kom jij vandaan?
De Wijze:
60. De Arabieren hebben voor mij ontzag. Ze gehoorzamen mij trouw tot in de
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dood.
De koning:
61. En jij, de derde, vanwaar ben jij?
De Wijze:
62. Als koning heers ik over allen, die tot het volk der Chaldeeërs behoren.
De koning laat de krijgsoverste bij zich komen:
63. Van uw hulp wil ik gebruik maken; ge moet mij met raad en daad terzijde staan.
64. Een goed voorstel van u (zal ik ten uitvoer brengen...)
De krijgsoverste:
65. Luister, Majesteit, naar wat gij moet doen. Het is eenvoudig en toch doeltreffend.
66. Geef aan de Wijzen uit het Oosten hun geschenken terug en laat hen vertrekken.
67. Mochten zij op hun speurtocht de pasgeboren koning vinden,
68. zeg hun dan, dat zij bij u, koning, moeten terugkomen.
Zo weet gij, wat zij aanbidden.
De koning geeft de Wijzen hun geschenken terug:
69. Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het kind.
70. En wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, als gij terugkomt.
De Wijzen staan op van hun zetel en vertrekken:
71. Laten wij gaan en kijken, of wij het Kind kunnen vinden. Wij bieden het onze
geschenken aan: goud, wierook en mirre.

4. Hoe ontstond uit een simpele bijbeltekst een liturgisch drama?
Wanneer men de evangelietekst met de tekst van het spel vergelijkt, valt onmiddellijk
het onderscheid op in de vormgeving. Er is een groot verschil in lengte tussen de
woorden van Matteüs en de dramatische uitwerking ervan. Zo is Matteüs 2:3
uitgewerkt tot een groots toneelgebeuren. De evangelist zegt in dit vers slechts: Toen
koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Een
begrijpelijke verontrusting! Herodes komt op dat ogenblik tot de ontdekking, dat er
in zijn land een koning-rivaal, een tweede koning der Joden geboren is. Vreemde
magiërs uit het Oosten hebben dit gemeld. Een wonderbare ster aan de hemel was
voor hen een teken en wees hun de weg! Herodes is woedend, verbijsterd. Het hoogst
ondenkbare en onwaarschijnlijke is gebeurd! De opmerking die de regisseur bij zang
44 voor de Herodesfiguur maakt, is sprekend: De koning, in woede ontstoken, grijpt
zijn zwaard en schreeuwt: ‘Zeg op! Gelooft ge werkelijk dat deze koning leeft en
heerst?’ Als het, na een kort verhoor, tot Herodes doordringt, dat deze mannen uit
het Oosten bovendien nog zeer kostbare, koninklijke geschenken meebrengen om
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deze aan de Koning der Joden te geven - de eerste van hen spreekt van een ‘Koning’,
de tweede van een ‘Priester-God’, de derde van een ‘sterfelijk mens’ -, dan volgt een
nieuwe woedeuitbarsting. Herodes ontneemt hun de geschenken en laat hen in de
gevangenis opsluiten.
Van dit alles staat geen woord in het evangelie. Het is een volkomen verrassende
toneelbewerking, waarop we hier speciaal de aandacht vestigen om de lezer een idee
te geven van het verdere verloop van het spel. Wie dit spel leest en beleeft,
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zal vaststellen dat de dichter het evangelieverhaal als middel heeft gebruikt om te
komen tot een levendige, dramatische voorstelling. Hij bereikt dit effect op
weloverwogen, kunstige wijze, enerzijds door van begin tot einde de dramatiek op
te voeren naar een climax - de kindermoord te Betlehem en de dood van Herodes en anderzijds door telkens weer de stijgende spanning te doorbreken met wat men
‘ontspannende taferelen’ kan noemen - de stal van Betlehem, de herders bij de kribbe,
de Wijzen bij de kribbe. Deze afwisseling verklaart ook het ongewone, ja unieke slot
met de jubelzang tot Maria, ‘die alle dwalingen heeft overwonnen’ (zang 133).
Het geleidelijk opvoeren van de spanning naar de climax aan het slot - men lette
op de regie-aanwijzing tussen de zangen 131 en 132, waar Archelaus als koning
wordt ingehuldigd - wordt onderbroken door een bonte afwisseling van met elkaar
contrasterende scènes, zoals bijvoorbeeld het stil geluk in en bij de stal van Betlehem
tegenover de brute ondervraging van de Wijzen door Herodes. Waar doet deze
opvatting over het verloop van een tragedie aan denken? Hebben de klassieke Griekse
tragedieschrijvers en na hen Shakespeare en anderen deze werkwijze niet ook
toegepast? Ongetwijfeld kan bij het lezen van dit spel aan een klassieke techniek
gedacht worden. In elk geval moet iedereen, die de tekst op het toneel tot leven wil
wekken, dit doen.
We zouden hier nog meer voorbeelden kunnen aanhalen van de dramatische
uitwerking van de oorspronkelijke evangelietekst en de verwoording ervan. Hierop
komen we in het derde deel van deze studie nog uitvoerig terug.

5. Hoe werd de moord op de Onschuldige Kinderen in scène gebracht?
In deze inleiding willen we tenslotte nog een antwoord geven op een andere vraag.
Op het toneel speelt zich de scène af van de moord op de jongens van twee jaar en
jonger in Betlehem en omgeving. Zowel het evangelie als onze tekst vermelden deze
kindermoord. Hoe werd zoiets opgevoerd? Er is slechts één antwoord op deze vraag
mogelijk. Men moet zich hiervoor kunnen en willen verplaatsen in de geest van die
tijd. Deze uitdrukking is hier geen holle zegswijze, maar duidt vóór alles op een
diepere achtergrond, namelijk het wezenlijke van toneel. Dit bestaat in het weergeven
of voorstellen van een ander persoon dan men zelf is. In de loop der eeuwen heeft
dit ‘voorstellen’ zich geleidelijk ontwikkeld van het geven van vage aanduidingen
tot het zo concreet mogelijk ‘realiseren’ van een personage.
Laten we ons een ogenblik verplaatsen in de mentaliteit van toen: dat is rond 1070.
Het onderwerp van het spel, een evangelieverhaal, was bekend. Als het verhaal vroeg
om de uitbeelding van een kindermoord, dan was het aan de toeschouwer om hetgeen
hij op het toneel zag te interpreteren volgens het hem bekende evangelieverhaal.
Waar wij in onze tijd vragen naar realisme op het toneel, vroeg de middeleeuwer
niets anders dan slechts te worden herinnerd aan het evangelieverhaal.
Een groepje koorknapen van ongeveer 10 jaar komt in processie het toneel op. De
toeschouwers beseffen onmiddellijk: dit zijn de ‘onschuldige kinderen’. Wat van dat
ogenblik af gebeurt - het spel - suggereert de uitbeelding van het
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evangelieverhaal, dat allen kennen, maar dan met een verplaatsing van de realiteit
naar de fantasie. Dit geldt ook voor wat later in dit spel gebeurt en wat niet in het
evangelie staat: de gedode kinderen komen weer tot leven en zingen (zang 131). De
middeleeuwse toeschouwer vond dit vanzelfsprekend en stelde zich verder geen
vragen.

6. De opvoering van het zangspel in een kerk
Wij hebben het spel in 24 scènes ingedeeld:
1

1-9

De troonzaal van Herodes

2

10-13

Op het voortoneel: de
herders in het open veld

3

14-17

Op het voortoneel: de
Wijzen op weg naar
Jeruzalem

4

18-21

Op het voortoneel: de
Wijzen naderen de stad

5

22-34

De troonzaal van Herodes

6

35

Op het voortoneel: de
Wijzen bij de poorten van
de stad

7

36-49

De troonzaal van Herodes

8

50

Op het voortoneel: een
straat in Jeruzalem

9

50a-71

De troonzaal van Herodes

10

72-80

Op het voortoneel: de
Wijzen op weg naar
Betlehem

11

81-82

Op het voortoneel: de
ontmoeting onderweg met
de herders

12

83-96

Op het voortoneel: de
Wijzen bij de stal

13

97-98

Op het voortoneel: de
Wijzen op de terugweg

14

99-100

Op het voortoneel: de engel
verschijnt aan Jozef bij de
stal
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101-103

Op het voortoneel: Jozef
op weg naar Egypte

16

104-105

De troonzaal van Herodes

17

106-107

Op het voortoneel: de
intocht van de onschuldige
kinderen

18

108-109

De troonzaal van Herodes

19

110-114

Op het voortoneel: de
kindermoord in Betlehem

20

115-130

Op het voortoneel:
opnieuw de plaats van de
kindermoord

21

131

Op het voortoneel: de
gedode kinderen komen
weer tot leven

22

-

De troonzaal van Herodes

23

132

Op het voortoneel: Jozef
krijgt een boodschap van
de engel

24

133

Slotzang van het koor

Hoe realiseerde men deze 24 scènes in een kerkgebouw? Het staat immers vast,
dat destijds slechts één gebouw als speelruimte in aanmerking kwam: de kerk of
basiliek. De meest geschikte ruimte binnen de kerk was de open plaats vóór het
hoofdaltaar. Stoelen of banken, behalve eventueel die voor de kanunniken of
monniken, stonden er toen niet in een kerk. Deze zouden pas eeuwen later komen!
Alles werd dus gespeeld binnen die ene centrale ‘speelruimte’. Daarbinnen was de
plaats vlak voor het hoofdaltaar of eventueel vóór de kerkbanken bestemd voor de
troon en de ruimte daarvóór diende als de troonzaal van Herodes. Alle overige scènes
pasten zich improvisatorisch hierbij aan. Improvisatorisch omdat de plaats van
handeling slechts bijzaak was. Hoofdzaak was, wat er gebeurde en dat wist men in
grote trekken, want de toeschouwer kende
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het evangelieverhaal. Dit improvisatorisch karakter belet ons echter niet een paar
plaatsen van handeling in beeld te brengen.
Bekijkt men tekst en regieaanwijzingen bij de aanvang van het spel, dan merkt
men aan de blijde openingszang, die door de koorknapen gezongen wordt, dat het
feest is. In de kerk heeft een liturgische feestviering plaatsgevonden. Deze wordt
voortgezet in een weergave van de hulde, die in de zangen 1 tot en met 8 aan de
Koning van het heelal toekomt.2)
Bij zang 9 is een regieaan wijzing toegevoegd: Het koor besluit de lofzang, terwijl
de koning de troon bestijgt. Terwijl dit gebeurt, wordt een uit de liturgie bekende
antifoon gezongen. Hieruit blijkt hoe doordacht de auteur het begin van het spel
construeerde. De stille vreugde van de herders in de velden sluit onmiddellijk hierbij
aan. De engelen roepen hen met een Gloria in excelsis deo en nog een andere bekende
antifoon (Transeamus, zang 13) op, om al zingend naar de stal van Betlehem te gaan.
Dit feestelijk-blijde begin valt niet uit de toon. Het past bij de ernst van een
hoog-dramatisch gebeuren. Immers, men wist wat er gebeuren ging en men was erop
voorbereid: vreugde, rampen, rouw, alles samengebracht voor de troon van de aardse
macht: de troon van de koning der Joden. Als men het spel in deze zin leest en
meebeleeft, dan zal men inzien dat het inderdaad het Grote Herodesspel van
Munsterbilzen mag heten.

2) Over deze vrijwel onmerkbare, maar toch zo ingrijpende overgang van het liturgische van
de hemelse Koning naar de hoofdfiguur, koning Herodes, schreef uitvoerig T. STEMMLER,
Liturgische Feiern und geistliche Spiele; Studien zu Erscheinungsformen des Dramatischen
im Mittelalter, Tübingen 1970 (Buchreihe der Anglia; Zeitschrift für englische Philologie
15), blz. 86-87 en 145-147.
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Het spel
Spelers en Groepen in de volgorde van optreden
Koning Herodes
Engel
Drie Wijzen
Boodschapper
Drie hofdienaren
Krijgsoverste
Twee vroedvrouwen
Jozef
Maria met Kind (zwijgend)
Rachel
Twee troosteressen
Archelaüs, zoon en opvolger van Herodes (zwijgend)
Koor: koorknapen, engelen, onschuldige kinderen
Herders
Schriftgeleerden
Moordenaars, soldaten (zwijgend)
Moeders van de onschuldige kinderen
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1. De troonzaal van Herodes
Na het Benedicamus schrijdt de stoet van koorknapen ordelijk en plechtig naar de troon
van de koning.
Met heldere stem zingen zij de lofzang:
1.
Komt, laten wij het uitjubelen!
Deze jaarlijkse feestdag doet de lof van de Koning weerklinken.
2.
Zijn stralend licht schenkt ons, wat niemand durfde verhopen.
3. Hij schenkt ons in duizendvoud de vreugde van de vervulde beloften.
4. Hij schenkt de koning zijn rijk, de aarde het verbond van zijn vrede.
5.Aan ons de luister van dit festijn met zang, dans en geschenken.
6.Komt, laten wij het uitjubelen!
7.Deze Koning komt het toe te regeren en de scepter van het rijk te dragen.
8.Hij stelt zijn koningstitel op prijs, want Hij siert hem met daden.

9.

Het koor besluit de lofzang, terwijl de koning de troon bestijgt.
In eeuwigheid zal Hij op Davids troon als Koning zetelen. Alleluia!

2. Op het voortoneel: de herders in het open veld
Een engel uit de hemel maakt de herders het blijde nieuws bekend:
10.
Herders! Vreest niet, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap:
11. Heden is u de Redder geboren, Christus de Heer. Alleluia!

12.

Het engelenkoor:
Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen, die Hij liefheeft.
Alleluia! Alleluia!

13.

Op weg naar Betlehem zingen de herders:
Komt, laten wij naar Betlehem gaan om te zien, wat er gebeurd is
en wat de Heer ons heeft bekend gemaakt. Alleluia!

3. Op het voortoneel: de Wijzen op weg naar Jeruzalem

14.

De voornaamste der Wijzen, die in het midden staat, zingt:
Zie, een ster, flonkerend als een robijn, straalt aan de hemel!

15.

De tweede Wijze, die rechts van hem staat:
Deze ster duidt aan, dat de Koning der koningen geboren is!

16.

De derde Wijze, die links staat:
Zijn komst hebben de profeten eertijds voorzegd.

17.

Ze trekken verder, maar eerst geven ze elkaar de broederkus.
Ze zetten de reis voort en zingen met luide stem:
Met deze ster als gids trekken wij op naar de plaats van zijn geboorte.
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Post Benedicamus puerorum splendide coetus ad regem pariter debent procedere gressu,
praeclara voce necnon istud resonare:
1.
Eia dicamus!
Regias hic fert dies annua laudes;
2.
Hoc lux ista dedit quod mens sperare nequivit;
3. Attulit et vere votorum gaudia mille,
4. Et regnum regi, pacem quoque reddidit orbi,
5.Nobis divicias, decus, odas, festa, choreas.
6.Eia dicamus!
7.Hunc regnare decet et regni sceptra tenere;
8.Regis nomen amat, nomen quia moribus ornat.

9.

Chorus, ascendente rege:
Super solium David (et super regnum eius sedebit in aeternum, alleluia.)

Angelus ab altis pastoribus ista praedicit:
10.
Pastores, annuntio vobis (gaudium magnum,)
11. Quia natus est nobis hodie Salvator mundi, alleluia.)

12.

13.

Multitudo angelorum:
Gloria in excelsis (Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis, alleluia, alleluia.)
Bethleem pastores tunc pergant haec resonantes:
Transeamus (usque) Bethleem et (videamus hoc verbum,
quod Dominus ostendit nobis, alleluia.)

14.

Magus primus, qui stat tunc in medio, cantet:
Stella fulgore nimio rutilat.

15.

Secundus, qui stat ad dexteram:
Quae regem regum natum monstrat.

16.

Tercius, qui stat ad sinistram:
Quem venturum olim prophetia signaverat.

17.

Insimul hi pergent ac oscula dulcia figent.
Tunc pergunt pariter hoc verbum vociferantes:
Hac ducente pergamus ubi eius sit nativitatis locus.
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4. Op het voortoneel: de Wijzen naderen de stad

18.

Een boodschapper van de koning beveelt de Wijzen dringend:
De koning ontbiedt u! Gij moet onmiddellijk komen!

19.

(De Wijzen:)
Wie is de koning, die u het bevel gaf, dat wij moeten komen?

20.

De boodschapper bedreigt de Wijzen met de snede van het zwaard:
Het is de koning, die de aarde bestuurt en bezit!

21.

De Wijzen:
Wij zullen wel eens zien, welke koning hierop aanspraak kan maken.

5. De troonzaal van Herodes

22.

23.

De boodschapper stuurt hen weg en gaat naar het paleis van de koning:
Leve de koning! U komt het toe eeuwig te leven!
De koning:
Ik ben je dank verschuldigd. Wat wil je nog meer?
(Welke geruchten doen de ronde?)

24.

De boodschapper steekt onmiddellijk van wal:
Slecht nieuws moet ik u melden. Dingen door de zieners voorspeld.

25.

De koning:
Wat hebben de zieners voorspeld?

26.

De boodschapper:
Majesteit, wij troffen drie mannen aan, onbekenden uit het Oosten.
Zij zijn op zoek naar een koning, die onlangs geboren moet zijn.

Een tweede hofdienaar komt aangelopen. Hij weet te berichten:
27.
Majesteit! Majesteit! Majesteit!
28. Dat er een koning geboren moet zijn, staat in de geschriften der zieners vermeld.
29.Ook kan men uit hun visioenen opmaken, dat hij geboren is uit een maagd.
Een derde hofdienaar treedt binnen en meldt de komst van de Wijzen:
30.
Let op! Drie Wijzen zijn in aantocht!
31. Geleid door een ster zoeken zij de pasgeboren Koning der koningen.
32.Zij brengen geschenken mee voor het Kind, de albeheerser.
Als de koning dit hoort, geeft hij zijn krijgsoverste het bevel:
33.
Ga hen halen, zeg ik u, dan kan ik van hen alle inlichtingen krijgen:
34. Wie zij zijn, waarom ze onderweg zijn, op grond van welke geruchten zij ons zoeken.
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18.

Compellat taliter vox internuncii magos:
Regia vos mandata vocant; non segniter ite.

19.

(Magi:)
Qui rex sic per te vult nos revocando venire?

20.

Magos tunc ense iugulari praeco minatur:
Rex est qui totum regnando possidet orbem.

21.

Magi:
Et nos cernemus quis regum sic sit herilis.

22.

Illos dimittit regemque sic nuncius adit:
Vivas aeternus rex, semper vivere dignus!

23.

Rex econtra:
Quid maioris opus? Mea sit tibi gracia munus.
(Quid rumoris affers?)

24.

Non moram faciens respondet nuncius ista:
Nuncia dura satis refero, praesagia vatis.

25.

Rex:
Quae sunt praesagia vatis?

26.

Internuncius:
Adsunt nobis, Domine, tres viri ignoti ab oriente,
noviter natum quendam regem quaeritantes.

Occurrens alter, cui tunc haec sunt patefacta:
27.
Rex, rex, rex!
28. Rex, regem natum constat per carmina vatum.
29.

Constat per lumen vatum de virgine natum.

Tercius accedat, hos qui monstrat venientes:
30.
En magi veniunt,
31. Et regem regum natum, stella duce, requirunt;
32.Portant infanti sua munera, cuncta regenti.
Talibus auditis, rex illi talia profert:
33.
Ante venire jube, quo possim singula scire:
34. Qui sint, cur veniant, quo nos rumore requirant.
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6. Op het voortoneel: de Wijzen bij de poorten van de stad

35.

De krijgsoverste richt zich tot de Wijzen met het bevel van de koning:
De koning heeft u ontboden. Gij moet onmiddellijk gehoorzamen.

7. De troonzaal van Herodes

36.

De Wijzen betreden de troonzaal en begroeten als uit één mond de koning:
Wees gegroet, koning der Joden!

De koning:
37.
Wat is de reden van uw komst? Wie zijt gij? Waar komt gij vandaan?
38. Dat willen wij van u weten.
De Wijzen:
39.
Een Koning is de reden van onze komst. Wij zijn vorsten uit Arabische landen.
40. Wij zijn op weg gegaan en hier gekomen om de Koning der koningen te zoeken.

41.

De koning:
Hoe zijt gij te weten gekomen, dat de koning, die gij zoekt, geboren is?

42.

De Wijzen zingend:
Dat Hij geboren is, wisten wij al in het Morgenland.

43.

Met opgeheven staf wijzen ze naar de ster:
Ons teken was de ster!

44.

De koning, in woede ontstoken, grijpt zijn zwaard en schreeuwt:
Zeg op! Gelooft ge werkelijk dat deze koning leeft en heerst?

45.

(De auteur:)
Gij moogt niet liegen, nu het om Christus de Koning gaat!
De Wijzen:
Wij geloven werkelijk dat Hij regeert! Met geheimnisvolle geschenken
zijn wij uit verre landen gekomen om Hem te aanbidden.

46.

Zij laten de geschenken zien, die zij voor de Almachtige hebben meegebracht. De eerste van
de Wijzen:
Met het goud aanbidden wij de Koning.

47.

De tweede:
Met de wierook zijn goddelijk Priesterschap.

48.

De derde:
Met de mirre zijn sterfelijkheid als Mens.
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35.

Armiger ad magos sic inplet jussa potentis:
Regia (vos mandata vocant; non segniter ite.)

36.

Ad regem veniunt; pariter sic ore salutanti:
Salve, princeps Judeorum!

Rex:
37.
Quae sit causa viae, qui vos, vel unde venitis?
38. Dicite nobis.

39.

Magi:
Rex est causa viae; reges sumus ex Arabitis,

40.

Huc venientes, regem regum quaerentes.

41.

Rex:
Regem quem quaeritis, natum esse quo signo didicistis?

42.

Cantant magi:
Illum natum esse didicimus in oriente.

43.

Monstrant stellam fuste levato:
Stella monstrante.

44.

Ira tumens, gladios sternens rex ista redundat:
Si illum regnare creditis, dicite nobis.

45.

(Auctor):
De Christo rege noli mendacia loqui.
Magi:
Hunc regnare fatentes, cum misticis muneribus
de terra longinqua adorare venimus.

46.

Tunc monstrant dona, quae portant Omnipotenti.
Primus:
Auro regem.

47.

Secundus:
Thure sacerdotem.

48.

Tercius:
Mirra mortalem.
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49.

Als de koning dit hoort, geeft hij het bevel hen achter slot en grendel te zetten.
Hij roept zijn hofhouding en vertelt wat hij van plan is:
Luistert, vrienden! Roept de kenners van de profetieën bijeen en brengt hen hier!

8. Op het voortoneel: een straat in Jeruzalem

50.

De hofdienaars tot de schriftgeleerden:
U, kenners van de schriften, heeft de koning geroepen.
Komt vlug en brengt de profetenboeken mee.

9. De troonzaal van Herodes

50a.

51.

52.
53.

54.
55.

De schriftgeleerden tot de koning:
Majesteit, wees gegroet!
(De koning, de schriftgeleerden toezingend en gebiedend met zijn cederhouten staf:)
Gij, schriftgeleerden, geeft antwoord op mijn vraag:
Hebt gij over dit kind iets in de boeken gelezen en wat hebt gij gevonden?
De schriftgeleerden:
De boeken van de profeten hebben wij aandachtig bekeken, Majesteit,
en gevonden dat de Christus in Betlehem geboren moet worden,
in de stad van David. Zo luidt hun goddelijk orakel.
Het koor:
En gij, Betlehem, gij zijt niet de geringste onder de vorstensteden van Juda,
want uit u zal een Leider te voorschijn treden, die heersen zal over mijn volk Israël.
Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.

De koning kijkt de boeken in en geeft ze vertoornd terug.
Hij stuurt de hofdienaren met het bevel, de Wijzen opnieuw voor te leiden.
(De Wijzen komen op, beroofd van hun geschenken.)
Dreigend met zijn staf wendt hij zich zingend tot de eerste:
56.
Jij, die voorop staat, geef antwoord en spreek op:
57. Waar kom jij vandaan?

58.

De Wijze:
Tarsis is het land, dat onder mij, koning Zoroaster, straalt van welstand.

59.

De koning:
En jij daar, naast hem, waar kom jij vandaan?

60.

De Wijze:
De Arabieren hebben voor mij ontzag. Ze gehoorzamen mij trouw tot in de dood.
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49.

50.

50a.

51.

Rex, his auditis, jubet hos in carcere trudi.
Advocat discipulos ac illis talia pandit:
Huc, simistae mei, disertos pagina scribas
prophetica ad me vocate!
Discipuli ad scribas:
Vos, legis periti, a rege vocati,
cum prophetarum lineis properando venite.
Scribae ad regem:
Salve!
(Rex - talia cantando scribas bacalo quoque cedri:)
O vos, scribae, interrogati dicite,
si quid de hoc puero scriptum videretis in libris.

52.

Scribae:
Vidimus, Domine, in prophetarum lineis, nasci Christum in Bethleem,

53.

Civitate David, propheta sic vaticinando:

54.

Chorus:
Bethleem, non es minima in principibus Juda,
ex te enim exiet dux qui regat populum meum Israel.

55.

Ipse enim salvum faciet populum suum a peccatis eorum.

Inspiciat libros ac illos reddat amare;
praecones mittit; reges jubet ante venire.
Primo regi cantet rex faste minando:
56.
Tu mihi responde stans primus in ordine, fare:
57. Tu, ergo, unde es?

58.

Magus:
Tarsensis regio me rege nitet Zoroastro.

59.

Rex:
Tu alter, unde es?

60.

Magus:
Me metuunt Arabes, mihi parent usque fideles.
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61.

De koning:
En jij, de derde, vanwaar ben jij?

62.

De Wijze:
Als koning heers ik over allen, die tot het volk der Chaldeeërs behoren.

De koning laat de krijgsoverste bij zich komen:
63.
Van uw hulp wil ik gebruik maken; ge moet mij met raad en daad terzijde staan.
64. Een goed voorstel van u (zal ik ten uitvoer brengen...).
(De krijgsoverste:)
65.
Luister, Majesteit, naar wat gij moet doen. Het is eenvoudig en toch doeltreffend.
66. Geef aan de Wijzen uit het Oosten hun geschenken terug en laat hen vertrekken.
67.Mochten zij op hun speurtocht de pasgeboren koning vinden,
68.Zeg hun dan, dat zij bij u, koning, moeten terugkomen. Zo weet gij, wat zij aanbidden.
De koning geeft de Wijzen hun geschenken terug:
69.
Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het kind.
70. En wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, als gij terugkomt.

71.

De Wijzen staan op van hun zetel en vertrekken:
Laten wij gaan en kijken, of wij het Kind kunnen vinden.
Wij bieden het onze geschenken aan: goud, wierook en mirre.

10. Op het voortoneel: de Wijzen op weg naar Betlehem

72.

Buiten gekomen zien ze de ster en met hemelse stem zingen ze overgelukkig: De eerste:
Kijk, weer straalt de ster!

73.

De tweede:
Kijk, weer flonkert de ster!

74.

De derde:
Kijk, weer schittert de ster!

Samen als uit één mond:
75.
O ster, die wij al in het Oosten hebben gezien,
76. Van wie Balaäms profetie heeft voorzegd,
77.Dat gij zult oprijzen uit het volk der Joden,
78.Nu gaat gij weer stralend voor ons uit.
79.Wij laten u niet los en blijven u volgen,
80.Totdat gij ons brengt bij het Kind in de kribbe.
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61.

Rex:
Tu tercius, unde es?

62.

Magus:
Impero Caldeis dominans rex omnibus illis.

63.

Advocat armiger(um):
Vestris consiliis, vestris volo viribus uti.

64.

Consilium nobis date quid sit et it...

65.

(....... Armiger:)
Audi quae facias, rex, audi pauca sed apta.

66.

Eis des dona magis nec mitte morari,

67.
Ut noviter nato, quem quaerunt regem, reperto,
68. Rex, per te redeant, ut et ipse scias quod adorent.
Tunc tribus rex dona remittit:
69.
Ite et de puero diligenter investigate,
70. Et invento, redeuntes mihi renuntiate.

71.

Magi descendentes de sede:
Eamus ergo et inquiramus eum;
offeramus ei munera, aurum, thus et mirram.

72.

Videntes stellam cantant caelesti voce:
Primus:
Ecce stella!

73.

Secundus:
Ecce stella!

74.

Tercius:
Ecce stella!

Insimul:
75.
In oriente praevisa,
76. Quam Balaan ex Judaica
77.Orituram praedixerat prosapia,
78.Iterum praecedet nos lucida.
79.Non relinquamus ultra,
80.Donec nos perducat ad cunabula.
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11. Op het voortoneel: de ontmoeting onderweg met de herders

81.

De Wijzen tot de herders:
Vertelt ons, herders, wat ge hebt gezien,
en meldt ons het nieuws van Christus' geboorte!

82.

De herders:
Het Kind hebben wij gezien, in doeken gewikkeld,
en de engelenkoren, die hun lofzang jubelden ter ere van de Redder!

12. Op het voortoneel: de Wijzen bij de stal
De Wijzen:
83.
Onze wens is vervuld! De deuren van de stal staan open!
84. Dat is het, waarnaar wij zo vurig verlangden: met geschenken de Koning te eren,
85.Die boven wereldrijken de Ster der sterren verkiest!

86.

87.
88.

89.

Twee vroedvrouwen bij de stal:
Wie zijn die vreemdelingen, die naar ons toekomen?
Ze worden geleid door een ster en in hun handen dragen ze heel ongewone geschenken.
De Wijzen:
Wij zijn, zoals ge ziet,
de vorsten van Tarsis, Arabië en Saba.
Met geschenken willen wij de pasgeboren Heerser huldigen, Christus de Koning.
Geleid door de ster komen wij Hem aanbidden.
De vroedvrouwen:
Hier ligt het Kind, dat gij zoekt. Haast u en aanbidt het.
Dit Kind is de Verlosser van de wereld!

90.

De Wijzen:
Wees gegroet, Koning in eeuwigheid!

91.

De eerste van de Wijzen:
Gij, Koning, neem van mij dit goud aan.

92.

De tweede:
Gij, waarachtige God, neem deze wierook aan.

93.

De derde:
Gij, sterfelijk Mens, aanvaard deze mirre.

94.

Een engel tot de Wijzen:
Al wat de profeten voorspeld hebben, is nu vervuld.
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81.

Magi ad pastores:
Pastores, dicite quidnam vidistis,
et annuntiate Christi nativitatem.

82.

Pastores:
Infantem vidimus pannis involutum,
et choros angelorum laudantes Salvatorem.

Magi:
83.
Ecce patere domus nobis pia claustra rogamus.
84. Hoc quibus est votis regem donis venerari,
85.

Quem praefert regnis astrum quod praenitet astris.

86.

Obstetrices:
Qui sunt hi, quos stella ducit, nos adeuntes,
inaudita ferentes?

87.
88.

89.

Magi:
Nos sumus, quos cernitis,
reges Tarsis et Arabum et Saba,
Dona ferentes Christo Regi, nato Domino,
quem stella deducente adorare venimus.
Obstetrices:
Ecce puer adest quem quaeritis; iam properate,
adorate, quia ipse est redemptio mundi.

90.

Magi:
Salve, Princeps saeculorum!

91.

Primus:
Suscipe, Rex, aurum.

92.

Secundus:
Tolle thus, tu vere Deus.

93.

Tercius:
Mirram, signum sepulturae.

94.

Angelus:
Impleta sunt omnia quae prophetice dicta sunt.
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95.

96.

Gaat terug naar uw land, maar neemt een andere weg.
Zo ontloopt gij de straf voor het verraad van zulk een Koning.
Het koor:
Wij brengen lof en dank aan God!

13. Op het voortoneel: de Wijzen op de terugweg
Zingend vertrekken de Wijzen naar hun land:
97.
O Koning des hemels, U gelden de wonderlijkste eerbewijzen!
98. Gij omvat de wereld, en sluit U op in een stal.
Gij rust in een kribbe, en doorklieft dreunend de wolken!

14. Op het voortoneel: de engel verschijnt Jozef bij de stal

99.

100.

Boven de stal verschijnt een engel en kondigt Jozef aan, dat hij met Maria naar Egypte moet
vluchten.
De engel roept hem drie keer bij zijn naam:
Jozef! Jozef! Jozef! Zoon van David!
Dan zegt hij:
Sta op, neem het Kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte,
en blijf daar, tot ik u waarschuw,
want Herodes komt het Kind zoeken
om het te doden.

15. Op het voortoneel: Jozef op weg naar Egypte

101.

102.

103.

Jozef vertrekt - buiten toezien van Herodes - met Maria, die het Kind draagt. Hij zingt:
Treur niet, Egypte, uw Heer en Meester komt naar u toe.
Voor zijn aanschijn trillen en sidderen de afgronden,
zijn volk komt Hij bevrijden uit de hand der geweldenaars.
Zie, uw Heer en Meester komt, met majesteit en macht.
Het koor:
Herodes, snode aartstiran,
waarom die vrees voor Christus' komst?
Hij berooft u niet van aardse macht,
die ons het hemelrijk zal schenken!
De Wijzen gaan en volgen trouw
de ster, die hun als gids verscheen.
Zij zoeken door het licht het Licht.
Zij loven door hun geschenken God.
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Nu komt de krijgsoverste om te berichten, dat de Wijzen langs een andere weg zijn
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95.

96.

Ite, viam remeantes aliam,
ne delatores tanti regis puniendi eritis.
Chorus:
Deo gracias.

Magi revertentes:
97.
O regem caeli, (cui talia famulantur obsequia!
98. Stabulo ponitur, qui continet mundum.
Jacet in praesepio, et in nubibus tonat.)

99.

100.

101.

102.

103.

Angelus super praesepe apparens, moneat Joseph fugere in Egiptum cum Maria. Angelus
dicat tribus vicibus Joseph:
Joseph! Joseph! Joseph! Fili David!
Postea dicat haec:
Tolle puerum et matrem eius, et vade in Egiptum,
et esto ibi usque dum dicam tibi.
Futurum est enim, ut Herodes quaerat puerum ad perdendum eum.
Joseph abiens, non vidente Herode, cum Maria portante puerum, dicens:
Egipte, noli flere, quia dominator tuus veniet tibi,
ante cuius conspectum movebuntur abyssi,
liberare populum suum de manu potentium.
Ecce dominator Dominus cum virtute veniet.
Chorus:
Hostis Herodes impie,
Christum venire quid times?
Non eripit mortalia,
qui regna dat caelestia.
Ibant magi quam viderant
stellam sequentes praeviam.
Lumen requirunt lumine,
deum fatentur munere.
Interim armiger, nuncians magos per aliam viam redisse, salutat prius regem. Postea dicat:
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104. De koning leve in eeuwigheid!
104a.Gij zijt bedrogen, Majesteit! De Wijzen hebben een andere terugweg gekozen!

105.

De koning is geschokt en verbijsterd. Hij grijpt zijn zwaard en doet alsof hij zichzelf wil
doden.
Zijn getrouwen beletten dat en brengen hem tot bezinning. Dan de kreet:
De brand van mijn toorn blus ik met dood en verderf!

17. Op het voortoneel: de intocht van de onschuldige kinderen

106.

107.

De onschuldige kinderen komen op. Ze volgen in processie het Lam en zingen:
Het aanbiddelijke Lam, dat voor ons de offerdood stierf,
offeren wij de glorie van de Vader, de glans van smetteloze kuisheid.
Deze hulde offeren wij Christus, dat stralende licht aan de hemel.
Hoe sluw de toorn van Herodes ook mag zijn om ons te doden,
het Lam is onze redding. Wij sterven met Christus!

18. De troonzaal van Herodes

108.

109.

De krijgsoverste geeft Herodes de raad:
Neem het besluit, koning, om uw toorn te wreken,
en met het scherp van het zwaard de kinderen te doden.
Misschien is onder hen ook het koningskind ten dode opgeschreven.
De koning reikt de krijgsoverste het zwaard met de woorden:
Voortreffelijke wapenknecht! Zorg dat de kinderen omkomen door het zwaard!

19. Op het voortoneel: de kindermoord in Betlehem

110.

Terwijl de moordenaars opkomen, trekt het Lam zich ongemerkt terug. De onschuldige
kinderen kijken Hem na en zingen hun laatste vaarwel.
Gegroet, Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Alleluia! Vaarwel! Gegroet!

111.

De moeders smeken de moordenaars om af te zien van hun gruwelwerk:
Spaart, wij smeken u, het jonge leven van deze pasgeboren kinderen!

112.

De kinderen liggen zieltogend op de grond. Dan spreekt een engel uit de hemel hun moed
in.
Gij, die neerligt in het stof, staat op en laat uw stem horen!

113.

De zieltogende kinderen:
God, onze God, waarom snelt gij niet toe om ons leven te redden?

114.

De engel:
Hebt nog wat geduld en wacht, totdat het getal is aangevuld
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104. Rex, in aeternum vive!
104a.Delusus es, Domine; magi viam redierunt aliam!

105.

106.

107.

108.

Tunc Herodes, quasi corruptus, arrepto gladio, paret se ipsum occidere, sed prohibeatur
tandem a suis et pacificetur, dicens:
Incendium meum ruina restinguam.
Interea innocentes, adhuc gradientes post Agnum, decantent:
Agno sacrato pro nobis mortificato,
splendorem patris, splendorem virginitatis,
offerimus Christo sub signo luminis isto.
Multis ira modis ut quos inquirit Herodis,
Agno salvemur, cum Christo commoriemur.
Armiger suggerat Herodi dicens:
Discerne, Domine, vindicare iram tuam,
et stricto mucrone jube occidi pueros;
forte inter (occisos) occidetur et Christus.

109.

Herodes tradens ei gladium dicens:
Armiger eximie, pueros fac ense perire.

110.

Interim, occisoribus venientibus, subtrahatur Agnus clam, quem abeuntem salutant
innocentes:
Salve, Agnus Dei! Salve, qui tollis peccata mundi, alleluia!

111.

Tunc matres occidentes orent occisos:
Oremus, tenerae natorum parcite vitae!

112.

Postea, jacentibus infantibus, angelus ab excelso ut moneat eos, dicens:
Vos qui in pulvere estis, expergiscimini et clamate!

113.

Infantes jacentes:
Quare non defendis sanguinem nostrum, Deus noster?

114.

Angelus:
Adhuc sustinete modicum tempus, donec impleatur
numerus fratrum vestrorum.
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20. Op het voortoneel: opnieuw de plaats van de kindermoord
Rachel en twee troosteressen treden nu naar voren.
Rachel buigt zich voorover. Wankelend en haast bezwijkend van droefheid beweent zij de
ontzielde kinderen:
115. Ach, lief kroost, kijk, daar ligt ge, bloedig gewond en verminkt!
116.Ach, lieve kleinen, door pure waanzin van het leven beroofd!
117.Ach, bloed van ons eigen bloed, dat geen onschuld en geen jeugd belette te vloeien!
118.Ach, in rouw gedompelde moeders, dat wij dit leed met eigen ogen moeten aanzien!
119.Ach, beklagenswaardige vrouwen, wat moeten wij doen om ons dit lot te
besparen!
120. Ach, geen vreugde kan deze kommer en deze smart verlichten!
121.Want die wij koesterden en liefkoosden, zijn er niet meer!

122.
123.

124.

125.

126.

127.

De troosteressen vangen Rachel op en willen haar troosten:
Nee, nee, Rachel, dierbare maagd en moeder,
om deze moord hoeft gij uw tranen niet te bedwingen.
Maar al hebt gij reden tot treuren, verblijd u in uw smart:
uw kinderen zijn gelukkig in het Koninkrijk boven de sterren!
Rachel zielsbedroefd:
Ach! Ach! Ach!
Hoe zou ik mij kunnen verheugen, nu ik hun dode lichaampjes zie.
Nu ik mij gewond en gebroken voel tot in het diepst van mijn ziel.
Mijn dode kinderen zullen mij altijd bitter doen wenen!
Ondraaglijke smart! Van vaders en moeders keert de vreugde
in ontroostbaar verdriet. Stort stromen van tranen!
De bloem van Juda's jeugd sieren alleen de tranen van smart!
De troosteressen:
Waarom dit geweeklaag, maagd,
moeder Rachel? Ook wenend zijt gij mooi.
Uw schoon gelaat bracht Jacob in verrukking!
Behaagde hem soms de omfloerste blik
van uw onnozele zuster?
Wis de tranen weg, lieve moeder.
U past geen betraand gezicht!
Rachel:
Ach! Ach! Ach! Hoe kunt ge zeggen, dat ik geen reden heb om te treuren!
Beroofd van het kind, de jongen, die voor mij zou zorgen in de dagen van gebrek.
Hij zou niet dulden dat onverlaten het kleine erf bezetten,
dat Jacob voor mij heeft aangekocht.
Voor zijn dwaze broers zou hij tot steun geweest zijn, de vele,
die ik in smart heb voortgebracht.

Theodoricus van Sint-Truiden, Het grote Herodesspel of Driekoningenspel van Munsterbilzen

39

Tunc inducatur Rachel, et duae consolatrices;
et stans super pueros plangat, cadens aliquando,
dicens:
115. Heu! teneri partus, laceros quos cernimus artus!
116.Heu! dulces nati, sola rabie jugulati!
117.Heu! quem nec pietas nec vestra coercuit aetas!
118.

Heu! matres miserae, quae cogimus ista videre!

119.

Heu! quid nunc agimus cur non haec facta subimus!

120. Heu! quia (moerores) nostrosque levare dolores
121.Gaudia non possunt, nam dulcia pignora desunt!

122.
123.

124.

125.

126.

127.

Consolatrices excipientes eam cadentem dicentes:
Noli, virgo Rachel, noli dulcissima mater,
pro nece parvorum fletus retinere dolorum.
Si quae tristaris, exulta quae lacrimaris.
Namque tui nati vivunt super astra beati.
Item Rachel dolens:
Heu! Heu! Heu!
Quomodo gaudebo, dum mortua membra videbo;
dum sic commota fuero per viscera tota?
Me facient vere pueri sine fine dolere.
O dolor! O patrum mutataque gaudia matrum
ad lugubres luctus! Lacrimarum fundite fletus,
Judeae florem patriae lacrimando dolorem!
Item consolatrices:
Quid tu, virgo,
mater Rachel, plorans formosa,
cuius vultus Jacob delectat?
Ceu sororis agniculae
lippitudo eum juvat!
Terge, mater, flentes oculos.
Quam te decent genarum rivuli?
Item Rachel:
Heu, heu, heu! Quid me incusastis fletus incassum fudisse,
cum sim orbata nato, paupertatem meam (qui solus) curaret,
qui non hostibus cederet angustos terminos,
quos mihi Jacob acquisivit,
quique stolidis fratribus, quos multos,
proh dolor, extuli, esset profuturus?
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128.

De troosteressen, terwijl ze de kinderen op de rug leggen:
Moeten wij treuren om het Kind, dat troont en heerst in het Hemelrijk?
Dat door onverpoosd gebed Gods hulp afsmeekt voor zijn ongelukkige lotgenoten?

129.

Rachel werpt zich neer vóór de kinderen:
Mijn geest is ontsteld en geschokt;
mijn hart woelt in mijn binnenste.

130.

De troosteressen leiden Rachel weg.
Intussen verschijnt een engel en zingt de antifoon:
Laat de kleinen tot Mij komen,
want aan hen behoort het Rijk der Hemelen.

21. Op het voortoneel: de gedode kinderen komen weer tot leven

131.

Op het gezang van de engel staan de kinderen uit hun doodsslaap op.
Ze treden de koorruimte binnen, terwijl ze zingen:
O Christus, jeugdige held, toegerust voor de grootste krijgsdaden,
Leraar der volkeren, welk machtig leger hebt Gij voor Uw Vader geworven,
de smart drinkend van zoveel naamloos leed!

22. De troonzaal van Herodes
Tijdens de zang verdwijnt Herodes.
Zijn zoon Archelaus neemt zijn plaats in
en wordt als koning ingehuldigd.

23. Op het voortoneel: Jozef krijgt een boodschap van de engel.

132.

Intussen gaat er een engel naar Jozef in Egypte, het land waarheen hij gevlucht was. Hij
draagt hem op:
Jozef! Jozef! Jozef! Zoon van David!
Keer terug naar het land van Juda.
Die het Kind naar het leven stonden, zijn gestorven.
Met Maria en het Kind keert Jozef terug en vestigt zich in het gebied van Galilea.

24. Slotzang van het koor

133.

(Het koor zingt:)
Maria, Maagd en Moeder, wees blij, verheug U en juich!
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Alle dwalingen hebt Gij overwonnen,
overal in de wereld, Gij alleen! Alleluia!
Einde
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128.

Tunc consolatrices, esupinantes infantes, dicentes:
Numquid flendus est iste, qui regnum possidet caeleste,
Quique prece frequenti miseris fratribus apud Deum auxilietur?

129.

Item Rachel cadens super pueros:
Anxiatus est in me spiritus meus;
in me turbatum est cor meum.

130.

Tunc consolatrices abducant Rachel, et angelus interim de supernis dicat antiphonam:
Sinite parvulos venire ad me,
talium est enim regnum caelorum.

131.

132.

133.

Ad vocem angeli surgentes pueri intrent chorum dicentes:
O Christe, quantum patri exercitum juvenis,
doctus ad bella maxima, populis praedicans,
colligis, umbras suggens cum tantum miseris.
Dum haec fiunt, tollatur Herodes et substituatur in loco eius filius eius, Archelaus, et
exaltetur in regem.
Interim angelus ammoneat Joseph in Egiptum, quo prius secessit, dicens:
Joseph! Joseph! Joseph! Fili David!
Revertere in terram Judam,
defuncti sunt enim qui quaerebant animam pueri.
Tunc Joseph revertatur cum Maria et puero, secedens in partes Galileae.
(Chorus:)
Gaude, gaude, gaude, Maria virgo!
Cunctas haereses sola interemisti
in universo mundo, alleluia!
Sic finit.
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De opeenvolgende scenes:
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1. De stoet van koorjongens schrijdt naar de troon van de Koning.

2. De herders op weg naar Bethlehem.

3. De Wijzen op weg naar Jeruzalem.

4. De Wijzen naderen de stad, ontmoeting met de boodschapper van de Koning.
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5. De boodschapper bericht Herodes; twee andere hofdienaren komen op; de krijgsoverste krijgt het
bevel de Wijzen te halen.

6. De Wijzen bij de poorten van de stad. De krijgsoverste geeft hun het bevel onmiddellijk naar de
Koning te gaan.
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7. De Wijzen betreden de troonzaal van Herodes. Na hun verhaal gehoord te hebben geeft de Koning
het bevel hen achter slot en grendel te zetten.

8. Een straat in Jeruzalem: De hofdienaars ontbieden de schriftverklaarders.

9. Herodes ondervraagt de schriftgeleerden; de Wijzen worden opnieuw voorgeleid. De krijgsoverste
geeft Herodes de raad de Wijzen te laten vertrekken.
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10. De Wijzen op weg naar Bethlehem.

11. De Wijzen ontmoeten de herders.

12. De Wijzen bij de stal; twee vroedvrouwen laten hen binnen; de engel beveelt de Wijzen via een
andere weg terug te gaan naar hun land.
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13. De Wijzen op de terugweg.

14. Een engel verschijnt aan Jozef bij de stal.

15. Jozef vertrekt met Maria, die het Kind draagt, naar Egypte.

16. De krijgsoverste doet Herodes verslag van het gebeurde.
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17. De processie van de onschuldige kinderen.

18. Herodes geeft de krijgsoverste het bevel de kinderen om te brengen.
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19. De kindermoord in Bethlehem.

20. De kindermoord in Bethlehem. Rachel en twee troosteressen treden naar voren. De weeklacht
van Rachel.

21. De gedode kinderen komen weer tot leven.
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22. Tijdens de zang van de kinderen verdwijnt Herodes. De zoon Archelaus neemt zijn plaats in en
wordt als Koning ingehuldigd.

23. De engel draagt Jozef op naar Juda terug te keren.

24. Het koor zingt de hymne tot Maria.
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Wie is de auteur? Wat bewoog hem dit spel te schrijven?
1. De oorsprong van het spel
‘Het spel van Munsterbilzen is uniek in de geschiedenis van de liturgische
zangspelen’. Een dergelijke uitspraak moet worden bewezen. In de volgende
bladzijden zullen we dit trachten te doen.
Als we onze gedachtengang aanvangen met de vaststelling, dat het spel als een
lappendeken in elkaar zit, dan heeft dit niets negatiefs, want hetzelfde kan over
nagenoeg elk spel uit de vroege middeleeuwen worden gezegd. Een lappendeken
kan kunstig in elkaar zijn gezet. En juist dit is hier aan de orde. Het woord
‘lappendeken’ dient hier dus niet om een onsamenhangend geheel te omschrijven,
maar als betiteling voor een uit verschillende ingrediënten kunstig samengesteld
geheel. In die zin is het een goed gekozen omschrijving bij een eerste, historisch
verantwoorde kennismaking met het spel van Munsterbilzen. Toch is een nadere
verklaring noodzakelijk.

1.1. Historisch verantwoorde kennismaking
Middeleeuwse liturgische zangspelen moet men vanuit een bepaalde, laten we zeggen
een ongewone gezichtshoek bekijken. Hedendaags toneel en opera hebben er niets
mee te maken, want bij liturgische zangspelen ligt de nadruk immers op het liturgische
en minder op het dramatische. Niemand zal hetgeen tijdens een gezongen mis in een
kerkgebouw plaatsvindt toneel of opera noemen. De gedachte aan toneel of opera
staat hier volkomen los van. Daarom dienen we een middeleeuws zangspel vanuit
een geheel ander gezichtspunt te bekijken. Maar welk?
Men zou kunnen zeggen, dat geestelijken die dienst doen tijdens een hoogmis, als
verbindingsofficieren fungeren tussen hemel en aarde. Gedurende de middeleeuwen
kregen liturgische gebeurtenissen in een kerkgebouw dan ook dikwijls een andere
dimensie. Men zag en hoorde dingen zoals ze zich afspeelden in een andere realiteit.
Een voorbeeld kan dit illustreren. In het kerkgebouw was vaak een kapel of een nis,
die Heilig Graf werd genoemd. In de Paasnacht schreden drie geestelijken, in vol
ornaat, zingend naar deze nis. De gelovigen wisten dan: Kijk, er zijn drie vrouwen
op weg naar het Graf om het dode lichaam te balsemen; met andere woorden: de drie
Maria's gaan naar het Heilig Graf. Deze plechtige gang door priesters, gekleed in
liturgische gewaden en Gregoriaanse
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kerkzang zingend, vormde een uitbreiding van de liturgie, en stond dus volkomen
los van wat we nu toneel of opera noemen.

1.2. Een kunstig samengestelde lappendeken
Omdat het in feite toch om een buiten-liturgisch gebeuren ging, waarvoor geen
strenge regels bestonden, kon men alle kanten uit. Men kon, in geval van het boven
aangehaalde Heilig-Grafspel, ook wel Paasspel genoemd, de drie vrouwen
bijvoorbeeld eerst balsem laten halen op de markt; men kon beginnen met een
samenspraak tussen Maria en de tuinier, die zich uiteindelijk bekend maakt als de
gezochte Dode: Christus, enz. Nu eens werd dit toegevoegd, dan weer dat weggelaten.
Er bestond niet één, niet het Paasspel, maar bijna evenzovele paasspelen als er grote
kerkgebouwen, dom- of abdijkerken en religieuze centra waren. Er was uitsluitend
een kern, die overal hetzelfde was, maar wat daaraan voorafging of daarop volgde
was een uit verschillende onderdelen kunstig samengesteld geheel.
Vanuit dit inzicht moet men het Herodesspel van Munsterbilzen bestuderen. Het
is niet het Herodesspel. Neen, er bestond reeds een Driekoningenspel dat als kern
fungeerde. Er bestond ook reeds het - hier eveneens ingelaste - kernspel van de
Herders bij de stal van Betlehem, evenals dat van de Kindermoord te Betlehem en
zelfs een spel over de Vlucht naar Egypte. Vier spelen werden hier tot één groot spel
vervlochten. En dit is nog niet alles. Aan het geheel voegde één persoon zoveel
elementen toe op een zo kunstig-dramatische wijze, dat het spel van aanvang tot slot,
dank zij deze dichter-componist, tot één groot emotioneel drama werd.

1.3. Waarom spreekt men van het ‘Spel van Munsterbilzen’?
Het antwoord op de vraag hoe het spel van Munsterbilzen bewaard bleef, is voor
sommigen misschien teleurstellend. Het is immers in geen enkel handschrift volledig
overgeleverd. In verschillende handschriften treft men kleine of grote tot zeer grote
delen van het spel aan (zie het overzicht hieronder.) Het grootste en belangrijkste
fragment bevindt zich in het evangelieboek of evangeliarium van Munsterbilzen dat
nu te Brussel bewaard wordt in de bibliotheek van de Bollandisten. Een minder goede
bewerking geeft een handschrift van Freising dat nu in de Bayerische Staatsbibliothek
te München (clm 6264a, f. 1r) bewaard wordt.
Overzicht van de handschriften waarin het Herodesspel van Theodoricus van
Sint-Truiden (fragmentarisch) voorkomt:
Brussel, Bibliothèque des Bollandistes 299, f. 179v-180v.*
Einsiedeln, Stiftsbibliothek 366, p. 53.
Laon, Bibliothèque municipale 263, f. 149r-151r.
Londen, British Library add. 23922, f. 8v-llr.
Madrid, Biblioteca nacional 288, f. 168r-170r.
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Madrid, Biblioteca nacional 289, f. 107v-110r.
Montpellier, Bibliothèque de la Faculté de médecine 304, f. 41v-42v.
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München, Bayerische Staatsbibliothek clm 6264, f. 27v.
München, Bayerische Staatsbibliothek clm 6264a, f. 1r.*
München, Bayerische Staatsbibliothek clm 14477, f. 1r.
Orléans, Bibliothèque municipale 201, p. 205-214.
Orléans, Bibliothèque municipale 201, p. 214-220.
Parijs, Bibliothèque Mazarine 1708, f. 81v.
Parijs, Bibliothèque nationale lat. 904, f. 28v-30r.
Parijs, Bibliothèque nationale lat. 1152, separatum.
Parijs, Bibliothèque nationale lat. 9449, f. 17v-18r.
Parijs, Bibliothèque nationale lat. 16819, f. 49r-49v.
Parijs, Bibliothèque nationale nouv. acq. lat. 1235, f. 198r-199v.
Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana pal. lat. 8552, f. 1v.
Afschrift uit onbekend handschrift (12de eeuw) door W. Meyer (K. Young, II,
448).

De twee belangrijkste handschriften in bovenstaande lijst zijn met een asterisk
aangeduid. Het eerste handschrift stamt uit Munsterbilzen en werd in 1130 geschreven.
Een tiental jaren na het ontstaan van het hoofddeel voegde een copiist het grootste
deel van het spel aan het handschrift toe, maar hij voltooide zijn werk niet. Wij komen
hierop nog terug. Het tweede handschrift dat met een asterisk is gemerkt, is in feite
het belangrijkste. Het levert ons de tekst met muziek - in afleesbaar muziekschrift van het laatste deel van het spel.
De lezing met vertaling, die in het tweede deel van deze publicatie geboden wordt,
is echter het resultaat van een lange voorstudie, waarbij de teksten van alle opgesomde
handschriften vergeleken werden. Aan het einde van dit boek vindt men een overzicht
waarin bij ieder zangnummer aangegeven is, in welk(e) handschrift(en) het
desbetreffende deel van de tekst voorkomt.
Het eigenlijke tekstkritisch onderzoek is hier minder belangrijk, omdat vooral het
resultaat van dit onderzoek voor de lezer van belang is. Wel dient erop gewezen te
worden, dat het handschrift van Freising (München, Bayerische Staatsbibliothek clm
6264a, f. 1r) een lezing geeft, die in veel opzichten dicht bij die van Munsterbilzen
staat, maar toch in veel details een minder gelukkige bewerking is. Ondanks deze
gebreken heeft het handschrift van Freising het voordeel, dat het ruim een halve eeuw
ouder is dan het afschrift in het evangeliarium van Munsterbilzen. We gaan hierop
nog uitvoerig in. Men zou overigens een boek kunnen schrijven over de relatie tussen
de handschriften onderling. Het zeer omvangrijke spel kende immers een
buitengewoon rijke overlevering, maar werd, zoals reeds vermeld, in geen handschrift
volledig afgeschreven.
Terugkerend naar de vraag, aan het begin van dit hoofdstuk gesteld, kunnen wij
zeggen, dat men van het spel van Munsterbilzen spreekt, omdat het uitvoerigste en
belangrijkste deel van het spel uitsluitend aanwezig is in een handschrift, dat
oorspronkelijk eigendom was van de vrouwenabdij van Munsterbilzen. De naam van
de deelgemeente: Munster (=monasterium of klooster) van Bilzen wijst ook nu nog
op het historisch belang van deze abdij.
Waarom werd het spel door de copiist plotseling afgebroken op de plaats, waar
de dramatische lijn zich tot een hoogtepunt begint te ontwikkelen? Zoiets is
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tegen de beginselen van de dramatiek en moet dus een oorzaak hebben. De vraag
ligt voor de hand, maar valt niet onmiddellijk te beantwoorden. Men kan slechts
vermoeden dat de copiist zichzelf afvroeg: Zal ik hier nog verder gaan? Zo ja, dan
moet ik hier voor de domicellae (dat waren adellijke vrouwen) van Munsterbilzen
een afschuwelijke gebeurtenis opschrijven, namelijk de moord door de soldaten op
een honderdtal kinderen in Betlehem. Hij zou dit dus uit menselijke beweegredenen
nagelaten kunnen hebben. Maar dit is slechts een vermoeden.

1.4. De muzieknotatie
Als men een afbeelding van het handschrift van Munsterbilzen bekijkt (afb. 1), dan
valt terstond de ongebruikelijke muzieknotatie op. De regieaanwijzingen zijn vaag
leesbaar, maar veel duidelijker is de tekst van het spel zelf met daarboven de
melodietekens. Hierover kan hier voor de leek slechts worden gezegd, dat deze tekens
zeer vaag de melodie weergeven; niet de toonhoogte, niet hoeveel hoger of lager een
toon gezongen moet worden ten opzichte van de voorafgaande toon, niet het muzikale
ritme. Wel of er één, twee, drie of meer tonen op één lettergreep gezongen behoren
te worden, of meer tonen dezelfde hoogte hebben en of de melodie stijgt of daalt.
Zouden we niet over andere bronnen beschikken, waarin deze vage neumen vervangen
zijn door een zogenaamd - naar toonhoogte - afleesbaar muziekschrift, dan kenden
we niets van de muziek die bij dit zangspel hoort.
In de tijd dat het afschrift van Munsterbilzen tot stand kwam, was dit soort
muziekschrift reeds verouderd. Het was toen circa honderd jaar geleden, dat een
Italiaanse zangleraar - misschien wel de belangrijkste aller tijden -, namelijk Guido
van Arezzo (ca. 990-ca. 1050?), een totale ommekeer teweeg bracht in de traditie
van het muziekschrift.
Het bestaande muziekschrift, zoals nog gebruikt in het evangeliarium van
Munsterbilzen, had grote beperkingen. Met de vondst van Guido verdwenen op één
slag alle boven beschreven tekortkomingen. In zijn systeem werden alle toen
gebruikelijke tonen op en tussen horizontale lijnen gefixeerd. Dit is het zogeheten
tertslijnige schrift. Deze vernieuwing had plaats rond 1030.1) Geleidelijk verbreidde
het nieuwe Italiaanse schrift zich over geheel West-Europa. De ene dom- of
abdijschool maakte er vrij snel gebruik van, de andere hield het bij het oude. Zo ook
Munsterbilzen, maar niet, zoals we nog zullen uiteenzetten, Sint-Truiden.
Waarom bleef, wat de ontwikkeling van het muziekschrift betreft, in Munsterbilzen
nog in 1140 alles bij het oude? Munsterbilzen had haar traditionele schrift, en dat
volstond ruimschoots. De koorknapen werden in de kerkzang getraind door een
zangleraar, die kleine stukjes melodie voorzong, welke de knapen moesten nazingen
totdat de gehele melodie in hun geheugen zat. Deze

1) J. SMITS VAN WAESBERGHE, De musico-paedagogico et theoretico Guidone Aretino
eiusque vita et moribus, Florentiae, 1953, blz. 9-37.
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methode werd al eeuwenlang toegepast. Men zou dit systeem geheugenzang kunnen
noemen. Met deze geheugenzang werden de koorknapen goed gedrild en werd het
doel bereikt. De strafroede lag immers binnen handbereik van de zangleraar!
We hebben de naam van Guido van Arezzo genoemd in verband met een nieuw
muziekschrift. Hij schafte de geheugenzang af. Voortaan moesten de koorknapen
een nieuwe melodie leren zingen niet door na- en nog eens nazingen, ‘zoals een
papegaai’, zegt Guido. Nu moesten ze hun verstand gebruiken en goed kijken.
Voorheen ging het er om goed te luisteren. Nu werd het goed kijken op welke lijn
of tussen welke lijnen een noot stond. Het was een langdurig en moeilijk leerproces
voor men zover was, dat men uitsluitend door te kijken en zijn verstand te gebruiken
een ongekende melodie zo maar ‘van het blad’ kon zingen. Dat was iets nieuws, iets
ongehoords.
Maar er waren traditionalisten - zoals in Munsterbilzen - die zeiden: Het is met
onze luistermethode bij onze koorjongens toch jaar in jaar uit goed gegaan? En
daarbij: wie kan hen volgens de nieuwe methode trainen? Zo bleef het rond 1140 in
Munsterbilzen nog bij het oude, terwijl men in Sint-Truiden reeds eerr dertigtal jaren
het nieuwe schrift gebruikte.
Men kan zich afvragen hoe het mogelijk was dat de ontwikkeling van de
muzieknotatie in twee naburige steden zo volkomen anders verliep. Om dit te kunnen
verklaren moet men een stuk teruggaan in de geschiedenis van de abdij van
Sint-Truiden. In 1086 werd Sint-Truiden in één dag - 16 juli - door de inwoners van
Brustem platgebrand. De houten huizen van destijds waren een gemakkelijke prooi
voor de vlammen. Alleen de toren van de abdij en enkele zuilen en delen van het
gewelf van de abdijkerk bleven overeind. Volgens de kroniekschrijver Rodulphus
(†1138), die later ook abt werd2), bleef in de hele stad geen enkele schoorsteen
overeind! De monniken die de plaats van onheil niet al eerder waren ontvlucht onder hen bevond zich hoogstwaarschijnlijk ook een zekere Theodoricus - raakten
verspreid. Wij komen hierop nog terug.
In 1099 werd deze Theodoricus, die, zoals wij zullen aantonen, de auteur is van het
spel van Munsterbilzen, overigens zeer tegen zijn wil aangesteld als abt van
Sint-Truiden. Hij moest de wederopbouw ter hand nemen, zorgen dat er weer jonge
monniken kwamen en de oude opnieuw verzamelen... Stenen aandragen en metselen
was de eerste opdracht. Het leek voor hem haast onbegonnen werk. Of het inderdaad
onbegonnen werk was, zou de toekomst uitwijzen.
In die tijd vroeg Rodulphus, een vreemde kloosterling, die tot zijn achttiende jaar
aan de domschool te Luik had gestudeerd, om toegelaten te worden tot de
Sint-Truidense communauteit. Theodoricus nam hem onmiddellijk op, want iemand
die aan de Luikse domschool had gestudeerd, zou ongetwijfeld nuttig
2) De historici die de geschiedenis van de abdij van Sint-Truiden bestuderen, maken meestal
uitvoerig gebruik van de Gesta abbatum Trudonensium van Rodulphus. Deze werden
uitgegeven door C. DE BORMAN, Chronique de l'abbaye de Saint-Trond, Liège 1877 (2
delen). Voor deze periode verwijzen wij nog naar het werk van G. BOES, L'abbaye de
Saint-Trond des origines jusqu'à 1155, Tongres 1970. Hierin wordt Rodulphus als één van
de belangrijkste abten van de Sint-Truidense abdij gekwalificeerd (blz. 171). Zie ook: P.
PIEYNS-RIGO, L'abbaye de Saint-Trond, in: Monasticon belge, VI, Liège 1976, blz. 13-68.
Een vertaling van de kroniek van de Sint-Truidense abdij is op dit ogenblik in voorbereiding.
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werk kunnen verrichten voor de nieuwe school te Sint-Truiden. Hij kon de jeugd het
onmisbare Latijn aanleren; daarenboven bleek, dat hij een goed zangleraar was, ja,
een muziekgeleerde; hij zou dus de kerkzang in ere kunnen herstellen. Met deze
kloosterling kwam in Sint-Truiden een eind aan het gebruik van niet-afleesbare
muziektekens, die in Munsterbilzen nog wel in zwang bleven. Rodulphus voerde,
tot grote verbazing van de monniken van Sint-Truiden, het Guidonische lijnenschrift
in. Hijzelf beschrijft dit in bijzonder kernachtig Latijn als volgt: stupentibusque
senioribus faciebat illos solo visu subito cantare tacita arte magistra, quod nunquam
auditu didicerant: de ouderen zagen tot hun stomme verbazing, dat de koorknapen
van het blad zongen, op het zien alleen, dus zonder dat de dirigent de mond opendeed.
Dat wil dus zeggen, dat ze niet leerden zingen volgens de traditionele methode van
voor- en nazingen, maar uitsluitend door te kijken naar de noten. Een mogelijkheid,
waarvan men aldaar voordien nog nooit had gehoord.3)
Als we ons afvragen, hoe het mogelijk was dat de ontwikkeling in de naburige
plaatsen Sint-Truiden en Munsterbilzen zo geheel anders verliep, dan kunnen we het
volgende stellen. Na de verwoesting van Sint-Truiden in 1086 stichtte Theodoricus
in 1099 een in wezen nieuwe communauteit. De oude tradities waren verdwenen met
als gevolg, dat men openstond voor vernieuwing; dit in tegenstelling tot
Munsterbilzen, dat het wrede lot van Sint-Truiden niet behoefde te delen, zodat daar
de traditie gehandhaafd bleef.
Tot slot dient nog te worden opgemerkt, dat Rodulphus vanaf zijn komst, kort na
1099 niet slechts leider van de leer- en zangschool van de abdij was, maar tevens
kroniekschrijver van de abdij.4) Juist hierdoor zijn we volledig op de hoogte van de
ontwikkeling van het muziekschrift, het muziekonderwijs en de vernieuwing van de
kerkzang in Sint-Truiden. In 1103 werd hij plaatsvervangend leider - prior - van de
abdij. Na de dood van Theodoricus in 1107 volgde hij hem (in 1108) op als abt. In
1132 raakte hij ten gevolge van een beroerte verlamd; in 1138 overleed hij.

1.5. Hoe bewijst men wie de auteur van dit spel is?
Het spel dat we hier reconstrueren is om vele redenen bewonderenswaardig. Er is
een tragiek, zoals die in geen enkel ander liturgisch spel uit die periode wordt
aangetroffen. Er is een grote mate van oorspronkelijkheid en er werd grote aandacht
geschonken aan de enscenering.
In welk spel vindt men regieaanwijzingen, in hexameters gesteld? Waar vindt men
zulk een gedurfde ouverture van een tragisch spel? Waar een dergelijk woordgebruik,
en waar wordt de voornaamste van de drie Wijzen uit het Oosten Zoroaster genoemd?
Dit zijn slechts enkele van vele vragen, die beantwoord moeten worden. Bij al deze
originaliteit en deze speltragiek gaat het ons echter
3) Meer hierover bij R. STEGLICH, Die Quaestiones in musica; ein Choraltraktat des zentralen
Mittelalters und ihr mutmaßlicher Verfasser Rudolf von St. Trond (1070-1138), Leipzig
1911, blz. 8-9 en 179-180. Ik wil hierbij opmerken dat ik aanwijzingen gevonden heb waaruit
blijkt, dat het woord mutmaßlicher in de titel kan worden geschrapt.
4) Voor een beknopte maar recente biografie van de auteur van het eerste deel van de Gesta
abbatum Trudonensium zie P. PIEYNS-RIGO, op. cit., blz. 40-43.
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om één hoofdvraag: wie is de auteur? Nergens in de omvangrijke literatuur over dit
spel is deze vraag behandeld. De oorzaak laat zich gemakkelijk raden.
De reconstructie van het spel van Munsterbilzen is immers van vrij recente datum5)
en er zijn bovendien belangrijke moderne auteurs geweest, die over het destijds
onvolledige spel een negatief oordeel velden. Enkele voorbeelden uit het werk van
K. Young, auteur van het standaardwerk The drama of the medieval church, illustreren
treffend deze opvatting. Als de boden van koning Herodes de Wijzen ontmoeten en
vernemen dat die vreemdelingen uit het Oosten de ‘Koning der koningen’ zoeken,
komen ze vervolgens aan bij het hof van hun vorst. Daar herhalen ze driemaal de
kreet - telkens op één toon gezongen in een dalende reeks - ‘Rex!’ Dit originele
fragment, dat alleen hier voorkomt, wordt door Young afgedaan als a touch of unusual
animation, and possibly of humour.6) En neem nu de dramatiek in de persoon van
koning Herodes. Deze wordt hier raak getypeerd en levendig uitgebeeld als
koning-mens. Young doet deze benadering af als: Herod's impetuosity and gestures
of anger, his lofty language (...) all aid in advancing this personage substantially
nearer to the comic type.7)
Dergelijke uitspraken zijn natuurlijk geen stimulans om tijd te besteden aan het
probleem van de identificatie van de auteur van dit spel. Als we de opvattingen van
Young voorlopig terzijde laten, kunnen we de vraag stellen: Komen in dit spel
passages of woorden voor, waarvan kan worden gezegd en bewezen, dat ze uitsluitend
gebruikt werden door één en dezelfde, uit de cultuurgeschiedenis bekende persoon?
Zo ja, dan hebben we belangrijke gegevens in handen om de historische auteur van
het spel van Munsterbilzen te identificeren.
Bij het opsporen van een persoon uit de tweede helft van de 11de eeuw, dus de
eventuele auteur van dit spel, dient men eerst te bepalen, welke methode men gaat
toepassen om deze figuur te ontdekken. We hebben hier de volgende
opsporingscriteria gehanteerd:
1. Verzamelen van alle elementen die in dit spel afwijken van de traditie van de
liturgische zangspelen uit dezelfde periode. Dit betekent: het bijeenplaatsen van
al het oorspronkelijke.
2. Uitgaande van de vaststelling, dat dit spel in een uitzonderlijke, dichterlijke stijl
is geschreven, onderzoeken waar men in de tweede helft van de 11de eeuw een
soortgelijke karakteristieke stijl aantreft.
3. Indien 1. en 2. hebben geleid tot een voorlopige identificatie van de auteur, dan
moeten vragen gesteld worden als: Komen er in het oeuvre van die auteur
passages voor, die afwijkingen vertonen van de stijlkenmerken van dit spel? Zo
ja, dan roept dit ernstige twijfels op over de juistheid van de identificatie van
de auteur. Indien echter geen afwijkingen worden aangetroffen, dan ondersteunt
dit de juistheid van de geformuleerde hypothese.
Wij zullen deze drie punten nu stuk voor stuk behandelen. Om te beginnen
5) Zie N. KING, Mittelalterliche Dreikönigsspiele; eine Grundlagenarbeit zu den lateinischen,
deutschen und französischen Dreikönigsspielen und -spielszenen bis zum Ende des 16.
Jahrhunderts, Freiburg 1979 (Germanistica Friburgensia 3)
6) K. YOUNG, The drama of the medieval church, Oxford 1951 (reprint), II, blz. 82.
7) K. YOUNG, op. cit., II, blz. 84.
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hebben we alles verzameld wat in dit spel als oorspronkelijk naar voren komt. Dit
heeft geleid tot drie opvallende indicia over de auteur:
a. Belezenheid in de klassieke en vroeg-christelijke literatuur. Tegen de traditie
in van de liturgische spelen van deze periode krijgt dit spel een literair karakter
door citaten uit klassieke en vroeg-christelijke schrijvers. De auteur citeert uit
Sallustius8), Virgilius9), Sedulius10) en Isidorus van Sevilla11).
b. Opvallend talent om gebeurtenissen dramatisch voor te stellen. Met betrekking
tot het dramatisch talent van de auteur menen we te mogen volstaan met een
verwijzing naar de in deel 1 (blz. 13) geciteerde passage uit het spel, waarin het
verhoor van de Wijzen door Herodes vergeleken wordt met de oorspronkelijke
evangelietekst.
c. Eigen stijl ten aanzien van het toepassen van de leoninische hexameter, dit ook
in de regie-aanwijzigingen. De opvallende dichttrant van de auteur is nog niet
diepgaand behandeld. We kunnen hier dus niet volstaan met verwijzingen en
citaten.
Het is aantoonbaar dat de poëzie van de auteur van het spel van Munsterbilzen de
kenmerken heeft van de poëzie en het proza van de zogenaamde Luikse school; een
onderwerp waarover zelden geschreven is.12) Laten we echter dadelijk vooropstellen
dat de stijl van de Luikse school niet beperkt bleef tot de stad of zelfs het bisdom
Luik. De invloed strekte zich ook uit tot de plaatsen waar studenten die te Luik
studeerden, deze stijl toepasten.
Wat verstaan we onder de stijl van de Luikse school?
De meest typerende eigenschap van het Luikse proza is een opvallende voorliefde
voor rijm: klinkerrijm, medeklinkerrijm, één- of meer syllabenrijm, zelfs herhaling
van woorden of delen ervan (traductio). In het klassieke repertoire treft men dit
verschijnsel slechts bij uitzondering aan; in de Luikse school is het de gebruikelijke
stijl, ook in latijnse poëzie.
Als men het literaire werk van Theodoricus van Sint-Truiden overziet en men zich
hierbij laat leiden door deskundigen zoals M. Manitius13), dan komt als eerste gedachte
naar voren: Theodoricus is een veeldichter, met een voorkeur voor hexameters, met
name hexameters in de stijl van de 11de eeuw. Dit zijn de zogenaamde leoninische
hexameters. Een voorbeeld kan dit duidelijk illustreren. Zang 58 luidt: Tarsensis
regio me rege nitet Zoroastro. De auteur speelt hier niet alleen met de klinkers e en
o, maar ook met de medeklinkers z, s en t. Hij maakt daarenboven gebruik van
8) K. YOUNG, op. cit., II, blz. 68.
9) K. YOUNG, op. cit., II, blz. 82-83.
10) In de tekst van het spel (zang 102-103) stamt de hymne Hostis Herodes van Sedulius (rond
450); zie K. YOUNG, op. cit., II, blz. 447.
11) ISIDORUS HISPALENSIS, Originum sive etymologiarum, VIII, 9.
12) Op de stijl van de Luikse School vestigde ik uitvoerig de aandacht in Adalboldi episcopi
Ultraiectensis epistola cum tractatu de musica instrumentali humanaque ac mundana, Buren
1981 (DMA. A. II). Deze Adalbold was bisschop van Utrecht (1010-1026) en kreeg zijn
opleiding aan de Luikse domschool. In het derde hoofdstuk: Die Kunstprosa Adalbolds und
ihr Vortrag, blz. 81-109, wordt uitvoerig ingegaan op de bijzondere stijl van de Luikse
School.
13) M. MANITIUS, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, III, München 1931,
blz. 708-713.
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smaak. De Luikse prozaïsten en dichters maakten hiervan regelmatig gebruik14). Laten
we nu het dramatisch aspect van het spel van Munsterbilzen onder ogen nemen en
wel uitsluitend die delen, welke niet uit andere spelen of uit bestaande liturgische
gezangen zijn overgenomen. Dan valt onmiddellijk op, dat in geen enkel ander
vroeg-middeleeuws spel zoveel menselijke dramatiek en emotie voorkomt. Denk
daarbij onder meer aan de merkwaardige tekst van zang 44, waar de koning zijn
zwaard grijpt en de drie Wijzen dreigend toeschreeuwt: Zeg op! Gelooft ge werkelijk
dat deze koning leeft en heerst? Hierbij roept de auteur, in zijn functie als regisseur,
als het ware van achter de schermen de personages toe: De Christo rege noli mendacia
loqui! (Als het om Christus de Koning gaat, moogt ge niet liegen). Wat brengen deze
en zoveel andere, door Young en collega's niet begrepen passages anders tot
uitdrukking dan een uniek emotioneel meeleven in het drama? Wij komen hierop
nog terug, wanneer we nader ingaan op de levensloop van Theodoricus. Maar nu
reeds kunnen we zeggen dat men ook in de rest van het oeuvre van Theodoricus deze
dramatische eigenschappen kan terugvinden.
We zullen tenslotte de citaten in het spel van onder meer vroeg-christelijke auteurs
zoals bijvoorbeeld uit de Etymologiae van Isidorus van Sevilla († 636) meer in detail
onderzoeken. Hoofdstuk 9 van het 8ste boek van de Etymologiae heeft als titel: De
magis. Het vangt aan met magorum primus Zoroaster.15) Isidorus verklaart dat magi
beoefenaars zijn van de medicina disciplina, maar ook dat er magi als malefici in de
wereldgeschiedenis bekend zijn geworden. Eerst aan het einde van dit vrij lange
hoofdstuk noemt hij de magi ook interpretatores stellarum, waartoe ook de Wijzen
uit het Oosten behoren.
De uitspraak magorum primus Zoroaster heeft klaarblijkelijk op de auteur van het
spel van Munsterbilzen grote indruk gemaakt, want hij - en hij alleen - kent aan

14) Als voorbeeld van de rijmtechniek in het proza van Theodoricus citeer ik hier het begin van
zijn preek gehouden naar aanleiding van de overbrenging van de relieken van de heilige
Trudo en de heilige Eucherius naar de abdijkerk van Sint-Truiden:
Gloriosum est, hodierna die, tractare de margaritis sanctorum:
et delectat intueri duas confessorum gemmas de thesauris caelorum.
Quorum preciosa corporum translatio:
animarum nostrarum facta est consolatio.
Quia delectat filios patrum: participari beneficio.
Ipsi enim:
ex vitae merito nobis a Deo patres constituti,
nos ab eis filii per gratiam adoptati.
Has autem margaritas de milibus electas,
et precio proprii sanguinis comparatas,
omnipotens Imperator diademati suo inseruit:
sibi ad congruum honorem: nobis ad perpetuam salutem.
Het verwondert niet dat de twee beginregels (Gloroisum... caelorum) de tekst werden van
een responsorium (vespers). Het bijbehorende vers werd als antwoord gezongen op de
eveneens hierboven geciteerde tekst: Ipsi enim ex vitae merito...; aldus in codex 12 van de
universiteitsbibliotheek te Luik.
15) Ook de auteur van dit spel wil klaarblijkelijk de rangorde van de drie magi onderling duidelijk
laten uitkomen. In die zin zou dan met primo (als eerste dus) de meest vooraanstaande bedoeld
zijn. Herodes richt zich tot de primus rex en zegt: Tu mihi responde stans primus in ordine,
fare! Tu, ergo, unde es? (zang 56-57).
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Zoroaster de eer toe de magorum primus, dus de eerste, de voornaamste van de drie
magi in Betlehem te zijn.16) Bij de ondervraging door Herodes bekent

16) Isidorus van Sevilla heeft het wel over Zoroaster als: Magorum primus Zoroastres rex
Bactriariorum en beschouwt hem dus niet als koning van Tarsis zoals Theodoricus (zie zang
58). Wellicht liet deze laatste zich beïnvloeden door Isidorus om te schrijven dat: reges sumus
ex Arabitis (zang 39). Indien het laatste woord van deze passage tenminste geen verschrijving
is, betekent dit dat de magi uit de streek van de Arabitae, een volk in Gedrosië kwamen.
Deze streek ligt langs de Aziatische zijde van de Golf en mag niet verward worden met het
Arabische schiereiland (Arabicus).
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hij primus magus Zoroaster te zijn en tegelijk koning van Tarsis: Tarsensis regio me
rege nitet Zoroastro (zang 58). Dit is voor een historicus een hoogst merkwaardige
regel.17) De keuze van Zoroaster als voornaamste onder de magi is ongebruikelijk.
Zoroaster is echter geen onbekende.18) Hij is Zarathustra, een Perzisch profeet, die
waarschijnlijk in de 6de eeuw v. Chr. leefde. Verder zullen we zien, hoe juist de
keuze van Zoroaster als voornaamste Wijze ons zal helpen de hypothese te
ondersteunen dat Theodoricus de auteur van het spel van Munsterbilzen is.
Wanneer we zang 58, die we boven citeerden, nader onderzoeken, rijst echter een
probleem: er blijkt uit dat de auteur hoogstwaarschijnlijk Grieks verstond. Want
Zoroaster betekent in het Grieks ‘gloeiende ster’, en juist hieraan wordt in zang 58
gerefereerd door het werkwoord nitere, dat glanzen, gloeien, schitteren betekent.
Eén van de kenmerken van de Luikse school was echter juist de onkunde op het
gebied van de Griekse taal. Dit gebrek aan kennis blijkt onder meer wanneer in de
Luikse school aan het Grieks ontleende vaktermen, zoals diapason, diapente en
diatessaron, geschreven of vertaald moeten worden: dia-of dya? tessaron of tesseron?
pente of penthe? Men weet het niet! Ik heb hierover elders uitvoerig gepubliceerd.19)
Welnu, betekent deze onkunde in de Luikse school op het gebied van het Grieks
en de kennis van deze taal bij de auteur van het spel, dat ons onderzoek vergeefs is
geweest? Neen! Ons doel was immers de auteur van het spel van Munsterbilzen te
identificeren. Maar wanneer ons onderzoek leidt naar een dichter die de Luikse stijl
hanteert en die, bij wijze van uitzondering, het Grieks blijkt te beheersen, dan kan
juist het samengaan van deze beide kenmerken ons naar één bepaald persoon voeren.
Daarom is hier de vraag aan de orde: Welke dichter in de Luikse school kende in de
periode, waarmee wij ons bezighouden, wèl Grieks?
Laat ons nogmaals de bevindingen van ons onderzoek bijeenplaatsen.
1. De dichter hanteert de Luikse stijl, maar kent desondanks Grieks.
2. De dichter is belezen zowel op het gebied van de klassieke als van de
vroegchristelijke literatuur.
3. De dichter heeft een opvallend dramatisch talent.
17) Het is wellicht interessant hier er op te wijzen dat Theodoricus misschien geïnspireerd werd
door Psalm 72 vers 10 toen hij Zoroaster koning van Tarsis noemde. Psalm 72 handelt over
de Messias-Koning en vers 10 luidt als volgt: De koningen van Tarsis en zijn kusten zullen
Hem geschenken brengen. Het is immers weinig waarschijnlijk dat Theodoricus de moderne
identificatie Tarsis = Spanje reeds maakte.
18) Er bestaat een zeer uitgebreide literatuur over Zoroaster of Zarathustra; een overzicht van
verschillende opinies vindt men bij B. SCHLERATH (ed.), Zarathustra, Darmstadt 1970
(Wege der Forschung CLXIX). Over de magi uit het Oosten en hun rol in de liturgische
zangspelen schreef K. YOUNG, op. cit., II, blz. 30-32.
J. DUCHESNE-GUILLEMIN behandelde meermaals uitvoerig het probleem van de Wijzen
uit het oosten en hun relatie tot Zoroaster, zonder echter het spel van Munsterbilzen te kennen;
zo onder meer zijn Die drei Weisen aus dem Morgenlande und die Anbetung der Zeit, in,
Antaios 7, 1965, blz. 234-252; Jesus' trimorphism and the differentiation of the Magi, in:
Brandon Memorial Volume, Manchester 1973, blz. 91-98 en Die Magier in Bethlehem und
Mithras als Erlöser? in: Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft 111, 1961,
blz. 469-475. Zie ook het artikel Zoroastres in PAULY'S Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft.
19) Zie J. SMITS VAN WAESBERGHE, Muziekgeschiedenis der middeleeuwen, Tilburg
1936-1942, deel I, blz. 212, 218-224; IDEM, Die Interpretation von ‘diapason’ in den
mittelalterlichen Traktaten, in: Dia-pason; de omnibus, ausgewählte Aufsätze von Joseph
Smits van Waesberghe; Festgabe zu seinem 75. Geburtsdag, Buren 1976, blz. 41-47.
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bewijsvoering respecteren: in het oeuvre van de voorgestelde auteur dienen we ernstig
na te gaan, of daarin geen woord, geen zin voorkomt, die tot een tegengestelde
conclusie aanleiding geeft. Een dergelijk onderzoek van de argumenten ‘voor’ en
‘tegen’ hebben we ingesteld: een tegenargument hebben wij niet kunnen vaststellen.
Wel kunnen wij nu reeds zeggen, dat het inderdaad mogelijk is, een bepaalde
dichter/schrijver uit de tweede helft van de 11de eeuw te identificeren als auteur van
het spel van Munsterbilzen. We hebben zijn naam reeds genoemd. Het is een zekere
Theodoricus20), die zijn leven eindigde als abt van Sint-Truiden gedurende de jaren
1099-1107. Voordien leefde hij vele jaren als banneling - diu exulavit - in de
Sint-Pietersabdij te Gent. Waarom beantwoordt hij aan onze uitgangspunten voor
identificatie? Zijn levensloop maakt het duidelijk.

2. De levensloop van Theodoricus van Sint-Truiden
Nu we het Spel van Munsterbilzen volledig gereconstrueerd hebben en de auteur
ervan geïdentificeerd is, ligt het voor de hand enige biografische bijzonderheden
over hem mee te delen.
Het leven van Theodoricus van Sint-Truiden laat zich gemakkelijk indelen in drie
tijdvakken. Zijn geboortejaar is, zoals dat van de meeste auteurs uit de vroege
middeleeuwen, onbekend. We schatten dit op rond het jaar 1040. Hiervan uitgaand
kunnen we zijn leven rangschikken in de volgende perioden:
Periode I:

Intrede in de abdij van Sint-Truiden,
opleiding in de abdijschool, vooral in het
Latijn van de klassieke schrijvers.
Aanvang van zijn oeuvre: Latijnse
werken in proza en hexameter-poëzie met
‘profane’ strekking.

Periode II:

De decennia der tegenslagen (ca.
1070-1099); als gevolg van de verslapte
kloostergeest, slecht kloosterbestuur en
de moeilijkheden die de Investituurstrijd
met zich meebrengt voor de abdij, verlaat
Theodoricus rond 1083 zijn klooster en
leeft als ‘balling’ in de Sint-Pietersabdij
te Gent; aldaar schrijft hij zowel proza
als poëzie, maar van religieuze
strekking.21)

Periode III:

In 1099 verheffing tot abt van de abdij
van Sint-Truiden; wederopbouw van het
klooster en inrichting van de

20) Theodoricus is in de literatuur ook bekend onder de namen: Theoderik, Diederik, Dietrich,
Thierry.
21) Zie hierover onder meer M. MANITIUS, op. cit., III, blz. 708 en 711-714.
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kloosterschool. Theodoricus overlijdt in
1107 en wordt opgevolgd door zijn naaste
medewerker Rodulphus.
Wanneer we deze samenvatting overzien, dan is duidelijk dat we in verband met
ons spel vooral aandacht dienen te schenken aan de tweede periode.
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2.1. De abdij van Sint-Truiden in de periode der tegenslagen (ca.
1070-1099)
Voor deze tegenslagen zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Wij zullen ze samen
met de gevolgen voor de abdij kort bespreken.
Een eerste oorzaak is gelegen in het kloosterleven zelf in de abdij. In die tijd hadden
vele kloosters in Vlaanderen en Noord-Frankrijk zich hervormd door de kloosterregel
van Cluny over te nemen. Sint-Truiden deed dit echter niet. Toch was het ook daar
dringend nodig. Want veel leden van een monnikensamenleving - ook in Sint-Truiden
was dit het geval - waren in die tijd geen geleerden of hadden niet gestudeerd. Velen
waren zelfs geen priester of diaken. De meesten waren wat men nu zou noemen
‘kloosterbroeders’ (‘fratres’). En als dan in een dergelijke mannengemeenschap de
discipline, die moet uitgaan van de abt, verslapt, ontwikkelen zich gemakkelijk
wereldlijke tendensen. De abdijkerk van Sint-Truiden veranderde in een soort
markthal, waar bronwater in de naam van de heilige Trudo verhandeld werd. En dat
was nog niet alles. De monniken wisten dat het vele geld dat naar hun gemeenschap
vloeide, niet altijd even goed beheerd werd door de abt. De geschiedschrijver De
Moreau schrijft over de situatie onder Adelard, dat de abt ongetwijfeld verdiensten
had, maar dat hij ondanks de grote inkomsten van de abdij steeds in geldnood
verkeerde.22)
We hebben reeds opgemerkt, dat de abdijkerk van huis des gebeds tot markthal
werd. Een niet gering aantal monachi, die volgens de regels niets mochten bezitten,
wist zich te verrijken.23) Het gevolg van dit alles is een eerste belangrijke ommekeer,
die het verval inleidt.
Een aantal ouderen, die het ernstig menen met het kloosterleven, besluit weg te
gaan. Deze monniken doen trouwens ook hun beklag bij de bisschoppen van Metz
en Luik over de toestand te Sint-Truiden. Ze stellen voor om het hele gezelschap van
inwonende monniken te laten vertrekken en de abdij met een nieuwe communauteit
te bevolken. Dit gebeurt echter niet. Wel wordt Adelard ter verantwoording geroepen.
Zo vaak zelfs, dat De Moreau beweert, dat ‘le malheureux Adélard en gagna des
cheveux blancs’.24) Hoe de houding van Theodoricus in deze moeilijke tijd was, weten
we niet. Heeft hij toen reeds het klooster verlaten? Zeker is, dat hij niet vrijwillig uit
Sint-Truiden vertrekt. In Gent noemt hij zich later immers exulatus: banneling.

2.2. De eerste fase in het literaire oeuvre van Theodoricus
In de eerste fase van het leven van Theodoricus ontstonden zijn eerste literaire werken.
Zo kwam onder meer de omzetting in poëzie tot stand van de Collectanea rerum
memorabilium van Solinus (midden 3de eeuw na Chr.). Theodoricus werkte het proza
22) Il ne manquait pas de mérites, mais, malgré les ressources pécuniaires considérables de son
monastère, il était sans cesse à court d'argent, E. DE MOREAU, Histoire de l'église en
Belgique; des origines aux débuts du XIIe siècle, II, Bruxelles 1940, blz. 113.
23) Hierover uitvoerig onder meer G. BOES, op. cit., blz. 110-112 en P. PIEYNS-RIGO, op.
cit., blz. 34-35.
24) E. DE MOREAU, loc. cit.
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van Solinus om tot 1216 leoninische hexameters.25) Dit werk bezit twee opvallende
eigenschappen:

25) T. MOMMSEN (ed.), C. Iulii Solini Collectanea rerum memorabilium, Berolino 1895, met
op blz. 18, de passage over de lachende Zoroaster: Itaque unum novimus eadem hora risisse
qua erat natus, scilicet Zoroastren... Vergelijk ook J. PREAUX, Thierry de Saint-Trond,
auteur du poème pseudo-ovidien ‘De mirabilibus mundi’, in: Latomus 6, 1947, blz. 353-366.
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1. Solinus verhaalt dat Zoroaster, als ‘wonderwerk der natuur’, bij zijn geboorte
in lachen uitbarstte! In zijn commentaar voegt Theodoricus er echter aan toe:
Zoroaster is - voor mij - niet de uit de geschiedenis bekende Zoroaster, van wie
men vertelt dat hij bij zijn geboorte in de lach schoot, want dát was de grote
Sokrates. Mijn Zoroaster is een ander. Daarenboven was Theodoricus, zoals uit
zijn geschriften blijkt, goed op de hoogte van de Etymologiae of Boeken der
Woordafleidingen van Isidorus van Sevilla (†636). Deze vermeldt, zoals we
boven reeds opmerkten, in boek VIII hoofdstuk 9, dat Zoroaster in feite één van
de voornaamste wijzen - primus magorum - was. Gaf dit rechtstreeks aanleiding
voor Theodoricus, om dezelfde Zoroaster te laten optreden als eerste, dus
voornaamste wijze bij de kribbe te Betlehem?26)
2. Uit het commentaar op Solinus blijkt duidelijk, dat Theodoricus, in tegenstelling
tot de meeste andere vertegenwoordigers van de Luikse School, inderdaad het
Grieks beheerste.
Tot de profane poëzie uit de eerste periode van Theodoricus' leven behoort onder
meer een lijkdicht van 72 versregels, distichen. Deze verzen zijn gewijd aan de dood
van zijn dierbaar hondje Pitulus. In dit grafdicht komt zijn talent voor dramatiek
zichtbaar en hoorbaar tot uiting.
De meester-kenner van de vroeg-middeleeuwse Latijnse literatuur, Manitius, merkt
terecht op: ‘... das kleine Tier ersteht in seinem Außeren und im Wesen leibhaft vor
den Augen des Lesers.’27) Een kort citaat van het begin van het gedicht overtuigt ook
de hedendaagse lezer van de nauwe band die Theodoricus ongetwijfeld met Pitulus
had. Diep bedroefd over de dood van zijn hondje spreekt hij diens soortgenoten als
volgt toe:
(Theodoricus:)

Flete canes, si flere vacat, si flere valetis.
Flete canes: Catulus mortuus est Pitulus.

(De honden:)

Mortuus est Pitulus, Pitulus quis?

(Theodoricus:)
(De honden:)

Plus cane
dignus.
Quis Pitulus?

(Theodoricus:)

Domini cura dolorque sui...

(Theodoricus:)

Honden huilt! Huilt, als jullie tijd hebben, en als jullie
kunnen huilen! Honden, huilt: mijn hondje Pitulus is
dood.

(De honden:)

Wat? Is Pitulus dood? Maar wie was deze Pitulus?

26) Magorum primus Zoroastres rex Bactriariorum, aldus Isidorus; zie ook noot 16.
27) M. MANITIUS, op. cit., III, blz. 710: Das ganze Gedicht besitzt einen scherzhaften Ton, der
namentlich aus der künstlich aufgebauschten Bedeutung des Hundes sowie aus den mit
großer Gelehrsamkeit gebrachten Beispielen des Altertums herausklingt. Besonders hübsch
ist in der ersten Hälfte die Schilderung des Hundes gelungen das kleine Tier... Het citaat is
uit: M. MANITIUS, Zur poetischen Literatur aus Bruxell. 10615-729, in: Neues Archiv der
Gesellschaft für ältere deutsche Gechichtskunde, 39, 1914, blz. 155-175.
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(Theodoricus:)

Pitulus was een waardige hond.

(De honden:)

Maar wie was toch die Pitulus?

(Theodoricus:)

Pitulus was de toewijding van zijn meester, nu zijn
smart...
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2.3. De bijzondere situatie van Sint-Truiden
Voordat we de tweede fase in het leven van Theodoricus bestuderen, moeten we ons
eerst afvragen in hoeverre de historische gegevens over de geschiedenis van de abdij
van Sint-Truiden voor de periode die ons hier bezighoudt, betrouwbaar zijn. Gelukkig
kunnen we een beroep doen op een reeds eerder genoemde bron, die door een
betrouwbaar historicus kort na de feiten geschreven werd. Het gaat om de Gesta
Abbatum Trudonensium, of de geschiedenis van de abten van Sint-Truiden, geschreven
door Rodulphus van Sint-Truiden.28) Deze was eerst docent, vervolgens prior en
volgde tenslotte Theodoricus op als abt. Zijn werk werd na zijn overlijden door
anderen voortgezet en geldt nu nog steeds als betrouwbaar. Het is belangrijk om over
een goede historische bron voor de geschiedenis van de abdij van Sint-Truiden te
kunnen beschikken, omdat de bestuurlijke toestand van de abdij bijzonder ongewoon
was. De abdij, haar monniken en bezittingen stonden onder een tweeledig bestuur.
Twee bisschoppen hadden er toezicht en inspraak.
De bisschop van Luik bezat alle rechten en de macht over het geestelijk leven in
de abdij. Concreet wil dit zeggen: hij benoemde en wijdde de nieuwe abt, hij wijdde
de priesters, diakenen enz. Daarnaast stond de abdij onder het gezag van een tweede
bisschop, namelijk die van Metz. Hij beheerde het materiële: de inkomsten van de
landerijen en de kerk. Uiteindelijk besliste ook hij mee over de aankoop en verkoop
van onroerende goederen. Men begrijpt, dat, wanneer abt Adelard niet voldoende
gelden afdroeg, hij zich verantwoorden moest bij bisschop Herman (1071-1090) van
Metz. En als de ernstige monniken te klagen hadden over de verslapping van de
kloostergeest, dan zonden ze deze klachten naar bisschop Hendrik (1075-1091) van
Luik. De abt van Sint-Truiden stond dus dikwijls tussen twee vuren.

2.3.1. De Investituurstrijd
In deze periode woedt bovendien de Investituurstrijd. De krachtmeting in deze
machtsstrijd tussen keizer en paus is ongetwijfeld voldoende gekend en behoeft hier
niet nogmaals te worden behandeld. Voor de ondergang van Sint-Truiden heeft deze
strijd toch onverwachte gevolgen gehad. We zullen daarom beknopt de weerslag van
de Investituurstrijd op Luik en omgeving, tussen 1050 en 1100, bespreken.
In de vroege middeleeuwen was de christelijke maatschappij strikt geordend. De
geestelijke macht berustte bij paus en bisschoppen, terwijl het wereldlijk gezag
toebehoorde aan vorsten, hertogen, graven enz. Dit is in theorie een gemakkelijk
evenwicht. Maar het bleek moeilijk dit in de praktijk te verwezenlijken! In de 11de
eeuw ontstond een breuk, die een climax bereikte tijdens de regering van keizer
Hendrik IV (1056-1105) van Duitsland en paus Gregorius VII (1073-

28) Een korte evaluatie in E. DE MOREAU, op. cit., IV, blz. 102, evenals in P. PIEYNS-RIGO,
op. cit., blz 13; de kroniek werd uitgegeven door C. DE BORMAN, Chronique de l'abbaye
de Saint-Trond, Liège 1877.
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1085). Het is niet meer de paus, maar wel de vorst, die de bisschoppen en abten gaat
benoemen en ‘inkleden’ of investire, vandaar de naam Investituurstrijd. Maar de
paus weet, dat er nog bisschoppen aan zijn zijde staan. Naast deze pausgezinde
bisschoppen regeren echter ook koningsgezinde of keizersgezinde bisschoppen, die,
als de vorst dat beveelt, mijter en staf verwisselen voor helm en zwaard: de zetelende
bisschop wordt dan op bevel een cavalerist!
Is dit van belang voor Sint-Truiden? In die tijd hebben we te maken met een Luikse
bisschop, die keizersgezind is, terwijl de bisschop van Metz pausgezind is. Beiden
hebben elk op hun wijze gezag over de Sint-Truidense aangelegenheden. Bovendien
komt het wel eens voor, dat een keizersgezinde bisschop, zoals bijvoorbeeld Otbert
(1092-1119) van Luik, zich ‘bekeert’ en naar de partij van de paus overstapt. Dit
heeft onder meer tot gevolg, dat op een bepaald ogenblik een pausgezinde, zoals
Theodoricus, door Otbert benoemd kan worden tot abt van Sint-Truiden.
Ook kwam het voor, dat een pausgezinde bisschop, zoals die van Metz, zich
misdroeg en zich aan de tweede ketterij van die tijd bezondigde, namelijk simonie,
waardoor hij zich voor geld liet omkopen om een bepaalde kandidaat tot abt van
Sint-Truiden te benoemen. Het is goed zich van deze moeilijke situatie bewust te
zijn. Want als het nodig is, beschikken bisschoppen en abten op dat ogenblik over
een leger en ruiterij om hun opvattingen kracht bij te zetten.

2.3.2. De ondergang van Sint-Truiden in 1086
In 1082 is de abt van Sint-Truiden, de intussen dement geworden Adelard II,
overleden. Beide bisschoppen, die van Luik en die van Metz, die elkaars aartsvijanden
zijn, beraden zich over de opvolging. Intussen blijft de groep van weldenkende
monniken te Sint-Truiden niet passief: zij verkiezen een medemonnik, Gerardus, een
vriend van Theodoricus, tot abt. Maar zowel de bisschop van Luik als die van Metz
zijn hier tegen. Beiden zijn tegen de benoeming van een monnik uit Sint-Truiden,
want hoe zou een abt die door één partij gekozen is, de in tweedracht levende
monniken kunnen besturen? Wat gebeurt er dan: elk van beide bisschoppen benoemt
een eigen abt! Daar de bisschop van Metz te Sint-Truiden geen nieuwe abt mag
wijden, verplaatst hij zijn eigen abt Lanzo (1083-1086) van het toen beroemde
Sint-Vincentiusklooster te Metz naar Sint-Truiden om aldaar de functie van abt te
vervullen. Even later benoemt de bisschop van Luik ‘zijn’ abt te Sint-Truiden,
namelijk Lupo (1085-1093 of 1095).
Abt Lanzo uit Metz is een hoogstaand man, maar hij maakt zich al spoedig gehaat,
zowel bij de monniken als bij de inwoners van Sint-Truiden. De monniken hebben
bezwaren omdat hij koste wat kost de kloostergeest wil verbeteren en dit doet door
de communauteit te infiltreren met monniken uit Metz. Hij verbant bovendien de
monniken die het niet met hem eens zijn, uit Sint-Truiden naar andere kloosters zoals
de Sint-Jacobs- en de Sint-Laurentiusabdij te Luik. Nog erger: de bisschop beveelt,
dat iedereen die deze monniken tijdens hun reis naar het verbanningsoord tegenkomt,
het recht heeft hen te beroven van alles wat ze bij zich hebben. Toch blijven er slechts
weinig in Sint-Truiden. De nieuwe abt was dus wel een integer man, maar hard en
streng ‘om Gods wil
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door te voeren’ en daarom gehaat in Sint-Truiden, ook bij de bevolking, die zich heel
wat profijtjes zag ontglippen.
De pijnlijke situatie in de abdij wordt hierdoor niet tot een oplossing gebracht.
Vooral niet als de tegenstander van Metz, de keizersgezinde bisschop van Luik,
ingaat op het verzoek van een uit Sint-Truiden verbannen monnik, die als balling in
het Sint-Laurentiusklooster te Luik verblijft. Deze vraagt aan de bisschop van Luik
om tot abt te worden benoemd. De bisschop stemt toe en zo wordt Lupo tegenabt.
Bijgevolg: twee elkaar bestrijdende bisschoppen hebben elk een eigen abt benoemd
voor één en hetzelfde klooster! Lanzo van Metz is hard maar rechtvaardig; de ander,
Lupo - nomen est omen - is de geschiedenis ingegaan als ‘een verscheurende wolf’.29)
Hier begint het drama dat zal uitgroeien tot een heuse kloosteroorlog. Als men de
kroniek van Rodulphus erop naslaat, vindt men alle schrikwekkende details. Zo
schrijft Rodulphus dat, wanneer Lanzo 's nachts de abdijkerk binnengaat om te bidden,
hij dit moet doen omringd door soldaten. Het komt in feite tot een regelrechte oorlog
tussen de twee abten en hun aanhangers. Deze toestand vormt de achtergrond voor
de verbanning van Theodoricus naar Gent. Uiteindelijk wordt op 7 juli 1086 de stad
Sint-Truiden belegerd door de twee elkaar bevechtende legers. Op de avond van die
dag gebeurt het ergste.
Sint-Truiden had in die tijd geen wallen en was dus gemakkelijk in te nemen. De
inwoners van de stad hadden toen één doodsvijand, namelijk de bevolking van
Brustem. Tussen beide bevolkingen bestond een tot haat opgezweepte naijver. De
Brustemnaren bestormden Sint-Truiden met fakkels in de hand. Ze zagen de kans
schoon om voorgoed met hun vijand af te rekenen. Binnen de tijdsspanne van één
dag was de stad met haar houten huizen platgebrand. Slechts een ruïne bleef
nasmeulen.
De kroniekschrijver Rodulphus verhaalt, dat geen schoorsteen overeind bleef.
Ongetwijfeld zinspeelt hij hierop bij de aanvang van zijn tweede boek: ‘Na de dood
van Adelardus II troffen de allerhevigste smarten, als van een barende, onze abdij
zó ernstig, dat zoiets nergens ter wereld zal zijn waargenomen sinds de verwoesting
van Jeruzalem onder Vespasianus en Titus.’30)
Abt Lanzo heeft de slag om de stad verloren. In het geheim verdwijnt hij naar het
Heilig Land. Zijn naam treft men nergens meer aan. Maar Sint-Truiden en de abdij
overleven uiteindelijk, ondanks alles, de ramp.
Intussen is de pausgezinde bisschop van Metz vervangen door de keizersgezinde
bisschop Bruno (1085-1088). Bruno wil de vir fidelis, Gerardus, wel tot abt van
Sint-Truiden benoemen. Dit lijkt een goede keuze, want Gerardus behoort tot de
oudere generatie van Sint-Truiden, die respect geniet. Theodoricus zelf is ook bevriend
met Gerardus. Na rijp beraad weigert deze zich echter door een keizersgezinde
bisschop te laten benoemen. Bisschop Bruno heeft geen echte be-

29) Aldus E. DÜMMLER, Zur Geschichte des Investiturstreites im Bisthum Lüttich, in, Neues
Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, 11, 1886, blz. 176.
30) Gesta abbatum Trudonensium, II, 1; zie ook J. GESSLER en J.F. NIERMEYER (ed.),
Florilegium chronicorum Neerlandicorum, 's-Gravenhage 1948, blz. 94.
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zwaren, want op die manier kan hij de gehele abdij met alle bijbehorende bezittingen
aan een zekere Herman verkopen. Herman, door zijn omgeving veelzeggend homo
idiota genoemd, verkrijgt voor veel geld de abtswaardigheid uit handen van Bruno.
Het verval van de abdij voltrekt zich. Zolang de keizersgezinde Herman in
Sint-Truiden verblijft, is daarenboven de ban uitgesproken over abdij en stad door
de verontwaardigde Luikse bisschop. Volgens Rodulphus luidde geen kerkklok meer
en werd er geen kerkelijk gezang gehoord. De toestand blijft voortduren totdat de
eens keizersgezinde, maar nu pausgezinde Luikse bisschop Otbert in 1099 besluit
om Theodoricus tot abt te benoemen.
Theodoricus verblijft op dat moment nog steeds als balling in de Sint-Pietersabdij
te Gent. Hij weigert aanvankelijk, maar als Otbert samen met vooraanstaanden uit
Luik blijft aandringen, geeft hij zich gewonnen. Nog datzelfde jaar wordt hij tot
priester gewijd en geïnstalleerd als abt van de verwoeste abdij. Theodoricus kan met
de wederopbouw beginnen.31)

2.4. De tweede fase in het literaire oeuvre van Theodoricus
Wij weten nu wat de oorzaak was van de verbanning van Theodoricus en andere
monniken naar Gent en elders. We begrijpen ook dit: was zijn werk in de eerste
periode van profane inhoud geweest, van nu af schrijft hij geestelijke werken. Het
leven van de heilige Trudo draagt hij op aan zijn vriend Gerardus van Sint-Truiden.32)
Dat deze levensbeschrijving inderdaad te Gent ontstond lijdt geen twijfel. De balling
- exulatus - vermeldt dit immers in het werk zelf.33) De levensbeschrijvingen van de
heiligen Landrada, stichteres van Munsterbilzen, en Amalberga, haar leerlinge (het
leven van deze laatste wordt door de meeste historici eveneens aan Theodoricus
toegeschreven), waren bedoeld voor de domicellae, de adellijke vrouwen van
Munsterbilzen. De levens van de heilige Bavo en de heilige Rumoldus waren bestemd
voor de monniken die hem gastvrijheid verleenden in de Sint-Bavoabdij te Gent.
Het is hier niet de plaats om in te gaan op de specifieke rijmstijl van het proza dat
Theodoricus in deze periode schreef. Het werd geschreven in de hem eigen literaire

31) Over de relatie tussen Sint-Truiden en Brustem zie onder meer het bijzondere nummer van
Het Oude Land van Loon 30, 1975, dat volledig aan de geschiedenis van Brustem gewijd is
en het werk van J. CHARLES, La ville de Saint-Trond au moyen-âge, Paris 1965, onder
meer blz. 409. Mijn dank aan de heer F. Duchateau, stadsarchivaris te Sint-Truiden, die
bovenstaande gegevens bevestigde.
32) Gerardo suus Theodoricus salutem. Exigis a me...; vergelijk ook M. MANITIUS, op. cit.,
III, blz. 711.
33) Aldus in het Auctuarium op de Gesta abbatum Trudonensium uitgegeven in de Monumentas
Germaniae Historica Scriptaes X, blz. 387, zie ook M. MANITIUS, op. cit., III, blz. 711.
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stijl, namelijk die van de Luikse School.34) Zijn opvolger abt Rodulphus schrijft over
hem: Praecipuus erat in prosarum, ritmorum et metrorum dictamine.35)

34) Onbekendheid met het ritme van ritmisch proza en onbegrip voor dit proza, heeft haar sporen
nagelaten in de overigens voortreffelijke uitgaven van de Acta Sanctorum der Bollandisten
en van de Analecta hymnica, zie J. SMITS VAN WAESBERGHE, Studiën über das Lesen
(pronuntiare), das Zitieren und über die Herausgabe lateinischer musiktheoretischer Traktate
(9.-16. Jh.), in: Archiv für Musikwissenschaft, 29 1972, blz. 66.
35) Auctuarium, loc. cit.
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2.5. Waar en wanneer heeft Theodoricus het Herodesspel geschreven?
Wanneer we de drie periodes in het leven van Theodoricus overzien, begrijpen we
dat zijn werk uit de eerste periode een profane inhoud kon hebben, maar ook dat zijn
oeuvre van de tweede periode anders is. Dan schrijft hij vooral geestelijke werken,
zoals de bovengenoemde heiligenlevens.
Het is duidelijk, dat het Spel van Munsterbilzen niet tot stand kwam tijdens de
eerste levensperiode van Theodoricus. Maar ook de laatste periode, toen hij abt was
te Sint-Truiden, komt niet in aanmerking. Immers, de wederopbouw van de abdij
vergde al zijn energie. Rodulphus heeft dit beschreven in zijn In memoriam voor
Theodoricus van 86 versregels.36) In zijn achtjarige abtsperiode nam Theodoricus
actief deel aan de restauratie van de Sint-Truidense communauteit.37) Hij trachtte niet
alleen de verspreid wonende monniken weer te verzamelen38), maar bovendien jonge
kandidaten te werven voor het kloosterleven en hen op te leiden.
Blijft dus de tweede periode. Hetgeen inhoudt, dat Theodoricus het zangspel
schreef tijdens zijn ballingschap te Gent. In welk jaar? Dit valt moeilijk te zeggen,
omdat we niet nauwkeurig weten, wanneer Theodoricus naar Gent kwam. Was dat
nog tijdens de laatste levensjaren van abt Adelardus II, toen de sfeer onder de
monniken geleidelijk onhoudbaar werd, dus vóór 1082? Of gebeurde dit rond de
jaren 1082-1086? Wat er ook van zij, het werk van Theodoricus weerspiegelt duidelijk
zijn ballingschap. Naast dichter is hij hier vooral schrijver van kunstproza en poëzie.
Hij behandelt niet meer onderwerpen van profane aard, zoals voorheen te
Sint-Truiden; nu vragen levens van heiligen zijn aandacht. Na al wat hij heeft
ondervonden als gevolg van de Investituurstrijd is hij een ander mens geworden.
Blijkbaar heeft hij, zoals anderen, op een bepaald moment moeten kiezen: vóór of
tegen de keizerlijke macht, tussen collaboratie of ballingschap. Hij koos de
laatstgenoemde uitweg met het bekende gevolg... Mogen wij hetgeen Theodoricus
ondervond in verband brengen met de dramatiek in zijn spel, met bijvoorbeeld de
harde ondervraging van de drie Wijzen door koning Herodes? Heeft hij misschien
zelf voor een dergelijke situatie gestaan: Wil je mij, en dus de keizer gehoorzamen,
of de paus? Ja of neen? Ja is: hier blijven; neen betekent: het klooster uit! Theodoricus
koos het laatste.
In deze samenhang kunnen we dan ook begrip opbrengen voor de harde confrontatie
in het spel: ‘Zeg op! Gelooft ge werkelijk dat deze koning leeft en heerst?’ (zang
44), waarbij de auteur - als het ware vanuit de coulissen - de spelers die de Wijzen
vertolken, toeroept: ‘Als het om Christus de Koning gaat, moogt ge niet liegen’, zelfs
als dit betekent dat ge in de gevangenis terecht komt en van alles wordt beroofd.
36) Het gedicht is gepubliceerd in K. HAMPE, Reise nach England vom Juli 1895 bis Februar
1896, in: Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, 22, 1897, blz.
382-384; zie ook G. SIMENON en J. PAQUAY, Recueil des épitaphes de l'ancienne abbaye
bénédictine de Saint-Trond, in: Bulletin de la Société d'art et d'histoire du diocèse de Liège,
16, 1907, blz. 262-264.
37) Vidi, quod crebro lapides ne ligna ferebat...
... Artificium quod opus operans dabat accelerandum...
... Inter et artifices quasi quedam stella micibat.
38) Dispersosque pie fratres revocare studebat;
Exhortabatur hos vivere religiose,
Ostendens vite causas irreligiose...
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Wij komen tot deze conclusie: Wat is dit spel anders dan een tragedie, ontstaan vanuit
de behoefte aan zielsontlading of katharsis?

2.6. Het ongewone einde van het spel
We komen nog eenmaal terug op de relatie tussen Theodoricus enerzijds en de abdijen
van Sint-Truiden en Munsterbilzen anderzijds. Want tegen de traditie in eindigt dit
spel van Munsterbilzen niet met een Te Deum laudamus, maar geheel onverwacht
in zang 133 met een blijde huldezang aan Maria. Dit is zo ongewoon, dat men wel
veronderstellen moet dat Theodoricus dit zeer wel bewust heeft gedaan. Waarom?
De voor de hand liggende oorzaak is de tijdgeest, en dit wil zeggen:
1. Het drama in zijn totaliteit is de verwerking van de gevolgen van de twee
voornaamste ketterijen uit die tijd, namelijk de Investituurstrijd en de simonie,
het verkrijgen van kerkelijke ambten voor geld.
2. De bijzondere aanroeping van Maria is verklaarbaar zowel voor de abdij van
Sint-Truiden39) waar zij vereerd werd naast de heilige Trudo40), als voor de
abdijkerk van Munsterbilzen. Ook deze abdij was tot omstreeks 1040 aan Maria
toegewijd. In die periode ontvingen de domicellae het gebeente van de heilige
Amor uit Maastricht en voor hem werd vervolgens een nieuwe abdijkerk
gebouwd.41) Maar de oude kerk bleef toegewijd aan Maria.
Wanneer men nu deze beide elementen bijeenplaatst: genoemde ketterijen en de
verering van Maria als patrones, dan wordt het op het eerste gezicht zo ongewone
einde van het drama begrijpelijk: een Maria-apotheose in plaats van het traditionele
Te Deum. Dan ook wordt begrijpelijk, waarom hier, na het slot van het drama,
driemaal hulde wordt gebracht aan Maria: ‘Maria, Maagd en Moeder, wees blij,
verheug u en juich! Alle dwalingen (haereses) hebt gij overwonnen, overal in de
wereld. Gaude, gaude, gaude!’ Dit klinkt, na het geladen drama, als paasklokken,
die het verdriet van de vastenoverweging uitluiden en de paasvreugde aankondigen.
Tenslotte nog een persoonlijke opmerking: deze tekst met het driewerf ‘Gaude’
trof ik opvallend zelden aan in handschriften met deze melodie. Zijn dus tekst én
melodie van Theodoricus? Dit valt nader te onderzoeken.42)
39) De geschiedenis van de abdijkerk van Sint-Truiden in deze periode wordt beschreven door
G. BOES, op. cit., blz. 204-206; men vergete niet dat de parochiale kerk van Sint-Truiden
was toegewijd aan Maria.
40) Vergelijk hiervoor onder meer met G. SIMENON, Notes pour servir à l'histoire des paroisses
qui dépendaient de l'abbaye de Saint-Trond, in: Bulletin de la Société d'art et d'histoire du
diocèse de Liège, 17, 1908, blz. 171.
41) R. VANHEUSDEN, Abbaye de Munsterbilzen, in: Monasticon belge, VI, Liège 1976, blz.
103-129.
42) In de overlevering van de Rachel- of kindermoordscène van Fleury (Orléans, Bibliothèque
municipale 201, blz. 220), waarin slechts het slotdeel van het spel gecopieerd werd, doet
zich een merkwaardige apothese voor: na de terugkeer van Jozef, Maria en het Kind zingen
allen Maria toe: Jubel! Jubel! Jubel! waarna de voorzanger inzet met de slotzang Te Deum.
Dit is een typerend voorbeeld van later toegevoegd maakwerk in de liturgische spelen. In dit
handschrift wordt ook gebruik gemaakt van de lijnennotatie van Guido van Arezzo. Dit in
tegenstelling met het niet interpreteerbaar muziekschrift van de handschriften van
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Munsterbilzen en Freising. Opvallend is ook het ontbreken van de regieaanwijzingen. Deze
zijn vervangen door dicentes, cantans en dergelijke algemeenheden; zie hiervoor ook U.
MEHLER, Dicere und cantare; zur musikalischen Terminologie und Aufführungspraxis des
mittelalterlichen geistlichen Dramas in Deutschland, Regenburg 1981.
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2.7. Was het mogelijk dit zangspel op te voeren in de tijd van Theodoricus?
Deze vraag doet bij de eerste aanblik vreemd aan, want als Theodoricus zoveel tijd
en inspanning besteedde aan de regieaanwijzigingen in hexameters en aan de vele
melodieën die hij bij zijn eigen teksten componeerde, dan lijkt het niet onredelijk te
veronderstellen, dat door hem tijdens het dichten en componeren wel aan een
opvoering werd gedacht.
Een opvoering in de abdijkerk van de domicellae van Munsterbilzen? Is dat niet
hoogst onwaarschijnlijk? Want daar vond men niet zoveel mannelijke solisten, nodig
voor de uitvoering, en daarbij nog één, of misschien zelfs meer dan één jongenskoor.
Wat we van de abdij van Munsterbilzen uit die tijd weten, is dat het aantal priesters
en diakenen er zeer beperkt was. Ook koorknapen zullen er voor dit spel niet
voldoende zijn geweest. Men kan echter evenmin aan het Sint-Truiden van die tijd
denken; misschien wel aan het Sint-Truiden van de toekomst. Was dus alles een
toekomstdroom van Theodoricus? Of dacht hij aan één van de twee abdijen van
Gent? Men kan zeker niet beweren, dat een uitvoering daar niet te realiseren zou zijn
geweest. Maar wel of niet realiseerbaar43), deze kwestie brengt ons tot een vraag met
een andere strekking: indien in de toneelliteratuur sprake is van een drama, ontstaan
door een psycho-katharsis - dit wil zeggen, dat een auteur zijn onderdrukte gevoelens
afreageert door middel van het schrijven van een drama -, moeten wij dan niet in dit
zuiveringsproces de diepste oorzaak zoeken en vinden voor het ontstaan van het
grote Herodes-drama van Theodoricus? Van dit spel, dat zoveel was als zijn innerlijk
ondervonden drama? En als we deze laatste vraag stellen, komt dan niet de in de titel
van deze paragraaf gestelde vraag op het tweede plan?

2.8. De Investituurstrijd als achtergrond; de mening van anderen en de
handschriften

43) T. STEMMLER, Liturgische Feiern und geistliche Spiele; Studien zu Erscheinungsformen
des Dramatischen im Mittelalter, Tübingen 1970 (Buchreihe der Anglia; Zeitschrift für
englische Philologie 15) houdt zich uitvoerig bezig met het probleem van de relatie tussen
de ‘liturgische spelen’ en de plaats van hun ontstaan: de liturgie. Maar ten aanzien van de
Herodesspelen (en met name bij wat we noemen: het Grote Herodesspel van Munsterbilzen)
valt hem het losse verband op tussen enerzijds liturgie en bijbeltekst en anderzijds de
persoonlijke, zelfstandige uitwerking ervan. Is dit spel niet allereerst een letterkundig
geschrift? Daarop kan de vorm van de regieaanwijzingen, die in hexameters zijn gesteld,
wijzen: Damit erlangen die ursprünglich als Hilfen... konzipierten Hinweise literarische
Selbständigkeit. Auch hier tritt der Dienst an der Liturgie in den Hintergrund. (blz. 86).
Hierna citeert Stemmler de tekst van de openingszang (nr. 1-8). In dit verband wijst hij elders
(blz. 145) op deze moeilijk te begrijpen versregels, moeilijk voorzover men zich afvraagt
(vgl. K. Young, op. cit., II, bl. 98) of ze betrekking hebben op Christus, respectievelijk de
liturgie (zang 1-5) of op Herodes (zang 6 en 7). Hier is een mengeling van gedachten, uigaande
van de Koning der Koningen, Christus, volgens overgaande naar de aardse koning der Joden,
Herodes: Die Texte - aldus TH. STEMMLER, op. cit. S. 145 - beziehen sich nicht mehr auf
Christus, sondern auf dessen Gegen-Typ Herodes, der zich anmaßt, Herrscher der Welt zu
sein... Deze breuk tussen liturgisch spel en ‘moderne’ zangspel-opvoering is Young en
anderen blijkbaar ontgaan.
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De eerste die op de samenhang tussen dit spel en de Investituurstrijd heeft gewezen,
was Walther Lipphardt. Hij deed dit reeds in de jaren 1960-1963.44) Jammer genoeg
heeft hij destijds voor dit oorzakelijk verband geen bewijsvoering naar voren gebracht.
Hij beperkte zich slechts tot het formuleren van een opinie: ‘... nachdem das große
Spiel (namelijk dat van Munsterbilzen, Sm. v. W.) der kirchlichen Opposition gegen
die Politik Kaiser Heinrichs IV im Investitur-

44) W. LIPPHARDT, Das Herodesspiel von Le Mans nach den Handschriften Madrid, Bibl.
Nac. 288 und 289 (11. und 12. Jh.), in: Organicae voces; Festschrift Joseph Smits van
Waesberghe angeboten anlässlich seines 60. Geburtstages, Amsterdam 1963, blz. 107-122.
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streit seine Aktualität eingebüßt hatte...’ Dit ‘eingebüßt hatte’ slaat op: ‘Die Feier
von Rouen (13de eeuw, Sm. v. W.), die man gewöhnlich an den Anfang stellt, ist
nichts als eine späte liturgische Reduktion...’45)
Dezelfde gedachte, echter weer zonder bewijsvoering, herhaalt Lipphardt aan het
einde van de boven geciteerde bijdrage: ‘Das ändert nichts an der Wirkung des Spiels,
dem damals im Kampfe Gregors VII gegen Heinrich IV eine große Bedeutung, zumal
bei den Bundesgenossen Gregors, den Normannen auf Sizilien, zukam’.46)
Bij (de inmiddels overleden) Lipphardt ontbreekt dus zoals gezegd iedere poging
tot bewijsvoering in zijn belangrijke verwijzing naar de ontstaansoorzaak van het
spel. Dit lokte reacties uit, zoals bijvoorbeeld weinige jaren later van de kant van
Norbert King, die verzuchtte:’ Auf welche historischen Zeugnisse stützt sich eine
solche enorme Behauptung? Und worin soll denn eigentlich die ‘Wirkung des Spiels,
dem damals im Kampfe... zukam’ konkret bestanden haben?47) Hierbij valt te
betreuren, dat King geen gelukkige keuze deed uit de mogelijke argumenten, die
tegen het standpunt van Lipphardt in te brengen zijn. Hij beroept zich namelijk op
de datering van de handschriften, waarin onderdelen van het spel van Munsterbilzen
voorkomen. Maar is dit wel een goede maatstaf om de stelling van Lipphardt te
ondergraven? Dit ware slechts een goed argument in de discussie, indien het steunde
op handschriften met tekstfragmenten die het oorspronkelijk werk van Theodoricus
zijn, maar een goede maatstaf heeft King niet, als hij oudere fragmenten van andere
auteurs, namelijk van de zogenaamde kernspelen, erbij betrekt.
Het is echter niet noodzakelijk hier uitvoerig op dit probleem in te gaan. In de
eerste plaats niet, omdat zowel Lipphardt als King uitsluitend uitgaan van een
onvolledige versie van het spel, zoals wij die aantreffen in het evangeliarium van
Munsterbilzen. In de tweede plaats niet - en dit betreft alleen King - omdat een onjuist
uitgangspunt als maatstaf werd gehanteerd. Maar hiermee willen we toch niet de
schijn wekken het betoog van King in een handomdraai te willen afdoen. Hij beroept
zich namelijk op een lezing van het Herodesspel van Munsterbilzen, zoals die
voorkomt in een handschrift dat dateert uit het einde van de 11de eeuw, en dat van
Freising afkomstig is (München, Bayerische Staatsbibliothek clm 6264a, f. 1r).
De lezing van Freising bevat een sterk ingekorte versie - het woord bewerking is
hier zelfs beter op zijn plaats - van het grote Herodesspel van Munsterbilzen. Wat
die inkorting betreft wijzen wij erop, dat het originele en typische openingskoor
(zang 1 tot en met 8) ontbreekt. Dit is op een onbegrijpelijke wijze, als een soort
aanhangsel, toegevoegd aan het einde van het spel. Het zeer omvangrijke laatste deel
over de kindermoord te Betlehem en de klaagzang van Rachel, en wat er verder op
volgt, ontbreken eveneens. Ook dat wat het grote Herodesspel van Theodoricus zo
uniek maakt: de vele regieaanwijzigingen, uitgewerkt in

45) W. LIPPHARDT, op. cit., blz. 120.
46) W. LIPPHARDT, op. cit., blz. 122.
47) N. KING, op. cit., blz. 27.
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hexameters, is hier niet aanwezig. Kortom: de lezing van Freising is niet meer en
niet minder dan een onvolledige, ‘wilde’ bewerking van het spel dat Theodoricus
schreef. Wij zullen hier een voorbeeld geven van wat we bedoelen met ‘wilde’
bewerking. Zoals men weet worden in de gehele middeleeuwse literatuur van
Driekoningenspelen uitsluitend in dit spel van Munsterbilzen de namen van de drie
Wijzen genoemd, namelijk in de volgorde van: 1. Zoroaster van Tarsis; 2. De
Arabieren-koning; 3. de Chaldeeën-koning. Het handschrift van Freising heeft als
enige deze naam overgenomen, maar hoe? De volgorde is hier: 1. de
Chaldeeën-koning; 2. de Tarsenser Zoroaster; 3. de Arabieren-koning.
Daarbij moet nog worden opgemerkt, dat beide versies aanvangen met de vraag
van koning Herodes: ‘Jij die voorop staat, geef antwoord.’ (zang 56). Hier hebben
wij een aanwijzing dat de maker van de lezing van Freising de grondtekst opzettelijk
heeft gewijzigd. Deze ‘spelbreker’ heeft op zijn manier het mooie spel van
Munsterbilzen geïnterpreteerd.48)
Maar er is nog een andere reden, waarom hier met nadruk de aandacht op de lezing
van Freising wordt gevestigd. Het spel van Theodoricus moet, zoals wij boven menen
bewezen te hebben, tot stand gekomen zijn na de komst van de auteur in Gent, en
dat was tussen de jaren 1070-1086. Het handschrift van Freising dateert van het einde
van de 11de eeuw. Hoe kan men nu verklaren, dat het in Gent voltooide spel weinige
jaren later reeds een ingrijpende omwerking ondergaat in Freising?
Freising en Gent of Sint-Truiden liggen op behoorlijke afstand van elkaar, zeker
destijds, toen het snelverkeer nog met paarden geschiedde. Dat wat betreft de
geografische afstand. Maar naast deze concrete afstand moeten we ook rekening
houden met het verschijnsel ‘culturele relatie’. De afstand tussen Gent, Munsterbilzen,
Sint-Truiden en Luik (met name de domschool) was in dit opzicht gering, evenals
de afstand tussen Luik en Freising - laten we zeggen: Beieren -, en wel gedurende
de gehele 11de eeuw. Reeds keizer Hendrik II (1002-1024) verlangde voor de door
hem gestichte kloosterschool te Bamberg de ‘wetenschappelijke standaard’ van Luik.
En Wazo, eerst scholaster, later bisschop van Luik (†1048), genoot als
wetenschapsman internationale bekendheid. De geschiedschrijving vertelt over hem,
dat de studenten van heinde en verre, ook uit het buitenland, toestroomden naar zijn
domschool.
Over Thietwinus, die hem in 1048 opvolgde en die uit Beieren stamde, werd gezegd
dat de scholieren/studenten, zowel geestelijken als leken, ‘ad nos venire solent’,
bleven toestromen, zowel uit Beieren als uit het prinsbisdom Luik.
Frutolf van de abdij Michelsberg nabij Bamberg, historicus en muziekgeleerde,
schreef in zijn wereldkroniek, dat de studie in de letteren te Luik een naam had boven
die van de andere scholen: ‘prae caeteris adprime famosa’.49) Wat meer speciaal de
muziekwetenschap betreft: als we hierboven een tekst aanhaalden
48) M. Manitius heeft de twee lezingen, namelijk deze van Freising en die van Munsterbilzen
blijkbaar niet met elkaar vergeleken. Hij kent die van Freising en schrijft over de
Herodesspelen, voor zover overgeleverd: Das in mehreren Stücken erhaltene kompilatorische
Spiel - waaronder Munsterbilzen -... ist wohl in Deutschland, und zwar viellicht in Freising
entstanden (op. cit., III, blz. 1044). In noot 3, die bij de geciteerde passage hoort, heeft hij
het over het spel van Kloster Bilsen.
49) De bewijsvoering hiervoor, evenals voor de voorafgaande gegevens over de domschool van
Luik, vindt men in: J. SMITS VAN WAESBERGHE, Muziekgeschiedenis der middeleeuwen,
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waarin sprake is van het toestromen van leken en geestelijken naar de Luikse
domschool, dan willen wij niet nalaten te vermelden, dat één van deze adellijke leken
in de jaren 1068-1078 Aribo van Freising was. Zijn muziektraktaat, geschreven aan
de domschool van Luik, is tekstkritisch met begeleidend commentaar uitgegeven.50)
Bewijzen voor het belang van de culturele banden tussen de domschool van Luik en
Freising zijn er bijgevolg genoeg.
Samenvattend willen wij dit deel van ons betoog besluiten met het citeren van een
passage van één der belangrijkste historici over Luik, Godefroid Kurth. Deze schreef
reeds aan het begin van deze eeuw: ‘Les écoles de Liège... étaient alors ce que devaient
devenir un siècle plus tard les universités. On y accourait de loin. Liège fournissait
des maîtres à l'étranger. Ses professeurs avaient un renom qui franchissait les frontières
de leur étroite patrie.’51)

3. Een nawoord of een voorwoord?
In het Voorwoord werd vermeld op wie een beroep mocht worden gedaan bij de
totstandkoming van dit boek. Maar nu ik het boek beëindig, vraag ik mij af: Hoort
dat wat nu volgt thuis in een voorwoord of in een nawoord? Het betreft namelijk de
vraag, of er in de bestudeerde literatuur geen aanwijzingen besloten lagen, waardoor
de auteur van het grote Herodesspel van Munsterbilzen kon worden ontdekt. Mijn
antwoord op deze vraag luidt: In zekere zin, ja! Met ‘in zekere zin’ bedoel ik niet
een vermelding van de naam van Theodoricus, maar wel een indirecte aanduiding
die bij nader onderzoek leidde tot het ontdekken van de gezochte persoon. Deze
indirecte aanduiding vond ik bij iemand wiens naam in de literatuur over de
middeleeuwse liturgische spelen zelden vermeld wordt: de grote literatuurhistoricus
van de middeleeuwen Manitius, en met name in diens driedelige Geschichte der
lateinischen Literatur des Mittelalters.52) In het derde deel geeft hij van blz. 1041 tot
1056 een overzicht van ‘das geistliche Drama’ en meer in het bijzonder gaat hij in
op het spel dat ons hier bezighoudt (blz. 1043-1044), zij het dan dat hij de lezing van
Munsterbilzen niet heeft gezien; daarentegen wel de bewerking in het handschrift
van Freising.
Maar dit was voor hem voldoende om zijn scherpzinnige en verantwoorde
opmerking te maken, namelijk dat deze uitgebreide Herodesspelen uit de 11de eeuw
iets geheel anders laten zien dan de overige liturgische spelen uit dezelfde tijd. Zij
vertegenwoordigen een van de toen gangbare opvattingen volstrekt afwijkend inzicht
in wat een liturgisch spel behoort te zijn.
Het unieke van deze grote Herodesspelen is, aldus Manitius, dat de personen uit
het Bijbelverhaal niet optreden als ‘neutrale’ figuren, maar als personificaties van
I: De Luiksche Muziekschool als centrum van het muziektheoretisch onderricht in de
middeleeuwen, blz. 423-429.
50) J. SMITS VAN WAESBERGHE (ed.), Aribonis De musica, Roma 1951 (Corpus Scriptorum
de Musica 2).
51) G. KURTH, La cité de liège au moyen-âge, Bruxelles 1909, deel I, blz. 50.
52) Uitgegeven in München; deel I in 1911, deel II in 1923 en deel III in 1931.
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hartstocht en hebzucht.53) Dit brengt een samenspel teweeg, niet tussen
gepersonifieerde bijbelse figuren, maar tussen karakters van levende bijbelfigu-

53) Wij verwijzen hier nogmaals naar de mening van Theo Stemmler, die we in noot 43 hebben
weergegeven.
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ren: ‘Den Anlaß zu großen szenischen Veränderungen gab aber die ins Spiel
hereinbezogene Person des Herodes, der, als Vertreter des bösen Prinzips, eigentlich
erst das echte dramatische Leben (curs. Sm. v. W.) im Spiel hervorruft. Das
Herodesspiel weist zuerst den tragischen Konflikt auf, Herodes selbst ist der erste
Charakter (curs. Sm. v. W.) auf der mittelalterlichen Bühne, während die Magier
nur Typen waren.’54)
Toen ik mij eenmaal had ingeleefd in dit drama en in de stof thuis was, herinnerde
ik mij de bijdrage van Lipphardt in het mij in 1961 aangeboden huldeboek Organicae
voces.55) In zijn artikel verwijst Lipphardt naar de Investituurstrijd - zie uitvoerig
hierover paragraaf 2.8. Toen kwam de gedachte bij mij op: Wie was ten gevolge van
de Investituurstrijd in staat het liturgisch spel zó te vernieuwen, dat hij van de bijbelse
Herodes een dramatische mens-Herodes kon maken, daartoe gedreven door zelf
ervaren leed?56) Bovendien bleek de auteur een handig hexameterdichter te zijn,
volgens de smaak van zijn tijd. Zo vond ik de weg naar Theodoricus, en zo begreep
ik ook te doen te hebben met een hoogst uitzonderlijke spelvernieuwing in de
middeleeuwen. Daarom is de titel: Het grote Herodesspel van Munsterbilzen, terecht
gegeven. Het spel is uniek in de middeleeuwse zangspelliteratuur.

54) M. MANITIUS, op. cit., III, blz. 1044.
55) Organicae voces; Festschrift Joseph Smits van Waesberghe, angeboten anlässlich seines
60. Geburtstages; Amsterdam 1963.
56) Boven wezen wij er reeds op, dat bij K. YOUNG, op. cit., de gedachte dat de auteur al
schrijvend eigen leed verwerkte, niet opkomt. Dit had tot gevolg dat Young voor vele passages
geen oplossing weet. Wij herinneren aan a touch of unusual animation and possibly of humour
(op. cit., II, blz. 82) en a personal fancy of the writer of this play (op. cit., II, blz. 83). Oordelen
en veroordelen is gemakkelijker dan trachten te begrijpen!
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Bijlage: kritisch apparaat
CODE

MANUSCRIPT

TEKST BIJ
YOUNG
Y 92

MUZIEKNOTATIE

Fr1)

Freising (I) clm.
6264a

C

Compiègne Paris
B.N. lat. 16819

Y 53

Metz zonder lijnen

C'

Compiègne Paris
B.N. lat. 1152

Y443

Noordfrans zonder
lijnen

N1)

Nevers Paris B.
Maz. ms. 1708

Y 50

Noordfrans zonder
lijnen

N2)

Nevers Paris B.N. Y 443
lat. 9449

Noordfrans zonder
lijnen

Ma

Malmédy Rom. B. Y 443
Vat. ms. lat. 8552

Metz zonder lijnen
veel onleesbaar

LM

Le Mans Madrid
B.N. ms. 288

Noordfrans
diastematisch
zonder lijnen

P

Palermo Madrid
B.N. ms. 289

N3)

Nevers Paris B.N. Y 440
n.a. lat. 1235

Noordfrans op 4
lijnen (gekleurd)

S

Strassbourg
Y 64
London B.L. Add.
23922

Duits zonder lijnen

1)
1)
2)
3)

Y 59

Duits zonder lijnen

Normandië niet
ingegrifte lijn

habes
habes
insonti
quod
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Mo

Montpellier B. Fac. Y 428
d. Méd. ms. 304

geen

Bi

Munsterbilzen
Brussel Boll. ms.
299

Y 75

Metz adiastematisch
zonder lijnen

Mü

München
Staatsbibl. clm.
14477

Y 445

Duits zonder lijnen

Mr

Afschrift
nalatenschap W.
Meyer

Y 447

Duits zonder lijnen

E

Einsiedeln
Y 447
Stiftsbibl. ms. 366

vroege Duitse
lijnennotatie

Fl1)

Blois; St. Lhomer Y 84
(Fleury I) Orléans
201

(Couss. 143) Frans
op 4 lijnen

R

Rouen Paris B.N.
ms. lat. 904

Y 436

(Couss. 242) Franse
kwadraatnot. op 4
lijnen

L

Laon B.d. la Ville
ms. 263

Y 103

Noordfrans op 4
lijnen

Fl2)

Orléans (Fleury II) Y 110
B.d. la Ville ms.
201

(Couss. 166) Frans
op 4 lijnen

Fr2)

Freising (II)
Y 117
München
Staatsbibl. ms. lat.
6264

Duits zonder lijnen

1) habes
2) insonti
2) insonti
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Fr1)
•

1.

Eia
dicamus!
Regias

2.

Hoc lux •
ista edit

3.

At(t)ulit •
et vere

4.

Et
regnum
regi,
pacem

5.

Nobis
•
divicias,
decus

6.

Eia
•
dicamus!

7.

Hunc
regnare
decet

•

8.

Regis
nomen
amat,

•

9.

Super
solium
David,

10a.

Pastores,
annuntio

11.

quia
natus est
nobis

12.

Gloria in •
excelsis

13.

Transeamus
Bethleem

14.

Stella
fulgore

C

C'

N1)

N2)

Ma

•

•

•

•

•

•

•

2) insonti
1) habes
1) habes
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Que
regem
regum

•

•

•

•

•

•

16.

Quem
•
venturum
olim

•

•

•

•

•

17.

Hac
ducente,
pergamus

18.

Regia
vos
mandata
N3)
AB

S

Mo

Bi

Mü

LM

P

1.

•

2.

•

3.

•

4.

•

5.

•

6.

•

7.

•

8.

•

9.

•

10a.

•

11.

•

12.

•

13.

•

14.

•

•

•

•

•

•

•

15.

•

•

•

•

•

•

•

16.

•

•

•

•

•

•

•

17.

•

18.

•
Mr

E

•
Fl1)

R

•
L

Fl2)

Fr2)

1.
2.
3)
2)
2)
1)

quod
insonti
insonti
habes
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10a.
11.
12.

•

13.

•

14.

•

15.
16.

•

•

•

•

•

•

•

17.
18.
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Fr1)
19.

Qui rex
sic per te

20.

Rex est
qui
totum

21.

Et nos
cernemus
quis

22.

Vivas
eternus
Rex,
semper

23.

Quid
maioris
opus?
mea

23a.

(25)
Quid
rumoris

24.

Nuncia
dura satis

25.

Que sunt
presagia

26.

Adsunt •
nobis,
Domine

27.

Rex,
Rex,
Rex!

28.

Rex,
regem
natum
constat

29.

Constat
per
lumen

2)
1)
1)
1)

C

C'

N1)

N2)

Ma

•+1)

insonti
habes
habes
habes
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30.

En magi •
veniunt

•

•

31.

Et regem •
regum
natum

•

•

32.

Portant
infanti

33.

Ante
venire
iube

•

•

•

34.

Qui sint, •
cur
veniant

•

•

35.

Regia
•
vos
mandata

•

36.

Salve,
•
princeps
Judeorum

•

37.

Que sit
causa
vie,

•6)

38.

Dirite
nobis

•-

LM

P

19.

N3)
AB

S

Mo

Bi
•

20.

•

21.

•

22.

•

23.

•

23a.

•

•1)

24.

•

25.

•

26.

Mü

•

•

•

27.

•

28.

•

29.

•

6) aut
3) quod
1) habes
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De tekst van het spel, zoals voorkomt in het handschrift 299 (f. 179v-180v) van de
Bibliotheek der Bollandisten te Brussel. (Copyright: Bollandisten, Brussel)
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