
[side 91] 

 
Elkenien, God en de Dea 
 
 
God 
Lit Ik de wrâld sa gean, noch langer 
yn sa’n lossinnich libben tiere 
‘t minskdom wurdt kweader noch as dieren. 
Dan wurdt de ien fan de oar opfretten. 
 
Boppesteande oanhelling út it begjin fan Elckerlyc, yn it Frysk Elkenien, bringt in 
âlde wierheid, of leaver tendinsje, ûnder wurden: wolfeart bedjert de goeie seden. 
It lijen dêrfoaroer werpt de minske op himsels tebek, en makket him deugdsum, 
lykas de haadpersoan Elkenien him realisearret at er himsels út alle macht mei de 
swipe giselet. Dit is de midsieuske opfetting oer deugd en geniet, dy’t mooglik it 
lijen tefolle idealisearret, mar ek net alhiel sûnder grûn is.  
 
Faaks wiene dit yn de midsieuwen de trije realiteiten fan it libben:  

 Wat minsken ien en mien ha: de minsklike oanstriden en begearten dy't 
elkenien ken lykas honger, genietsucht, besitstwang en sa mear 

 dea: de wrakseling mei de foarstelling fan it ûnfoarstelbere, nammentlik dat 
dyn minskelibben sast dat koest in ein nimme sil 

 God: it writen dwaan en stribje nei in deugdsume fermoedsoening tusken 
alle begearten en oanstriden sadat de dea syn driging ferliest 

 
[side 92] 

 
Oer dizze trije eleminten giet it ferhaal fan Elkenien. It ferhaal fan Elkenien is in 
ferhaal oer la condition humaine, it minsklik bestean dêr't wy allegear oan 
ûnderwurpen binne. Oan it begjin fan it ferhaal jout God de Dea de opdracht en 
warskôgje Elkenien dat er op pylgertocht moat om him yn it spirituele te ûntjaan: 
 
Dea, gean nei Elkenien no fuort 
en sis him daliks, fan myn part, 
dat hy in pylgertocht dwaan moat, 
dêr’t net in minske oan ûntkomt, 
en dat er rekkenskip My prompt 
jaan moat. Dat is myn strang gebod. 
 
De Dea ropt him op ta dy religieuze reis, mar is inkeld mar de boadskipper fan God. 
De persoanen dy't Elkenien oan syn gewoane libbentsje bine, wegerje it en gean 
mei Elkerlyk mei: hy wurdt yn 'e steek litten troch de archetypen Besit, Selskip 
(Goefreon) en Sibskip. Spiritueel waaksdom is in reis dy't men allinnich ûndernimme 
moat. Dêrby lit men besit en materiële wolfeart efter jin, mar ek de famylje en 
freonen dy't jin oan je âlde libben bine. 
 
Syn rie te'n ein siket Elkenien stipe fan Deugd. Deugd bringt him nei har suster ta, 
Berou, dat is, de kennisse fan de eigen ûndeugd. Dy ferwiist him wer nei Bycht, dy't 
tahâldt yn it Hûs fan Sillichheden. It Hûs fan Sillichheden is fansels de tsjerke as 



maatskiplik ynstitút, mar tagelyk ek symboal fan Elkenien syn spirituele groei. As 
Elkenien penitinsje dien hat, wurdt (syn) Deugd wer sûn.  
 
It toanielstik Elkerlyk is oangripend yn syn dramatyk, dy't stal kriget yn 'e smoute 
siswizen fan 'e libbene folkstaal en yn 'e poëtyske strofyske foarm.  
 

[side 93] 
 
De personaazjes binne minsken fan fleis en bloed, dy't abstrakte nammen krigen ha 
om de lêzer te helpen by syn ynterpretaasje fan 'e betsjutting fan oare karakters 
foar de ûntjouwing fan Elkenien.  
 
Elkerlyk wie in bysûnder populêr teaterstik. It wûn de earste priis op in gearkomste 
fan Brabânske rederikerskeamers; sa'n gearkomste waard ek wol in lânjuweel 
neamd. It waard yn oare talen oerbrocht, lykas yn it Ingelsk ûnder de titel 
Everyman, mar ek yn it Dútsk en yn it Latyn. Der hat noch diskusje west oft it 
orizjineel net yn it Ingelsk wie, en it Nederlânsk in oersetting, mar in analyze fan 
rympearen hat oantoand dat it orizjineel foar it neist Nederlânsk wie. De Ingelske 
ferzje hat nammentlik minder rym, en dêrom leit it mear yn 'e reden dat it in wat 
frije oersetting is.  
 
De kartûzer muonts Petrus Dorlandus (1451-1507) wurdt wol neamd as de skriuwer 
fan it stik, fikaris fan it kleaster fan Diest, by Leuven. Mar ek de namme fan Peter 
van Diest of Petrus Diesthemius, fan itselde kleaster, wurdt wol neamd. It stik 
waard yn 1975 ferfilme troch de regisseur Jos Stelling, nei't er yn 1974 al Mariken 
van Nieumeghen ferfilme hie. Beide films krigen yn it bûtenlân in goede parse.  
 
Elkerlyk hat ek tragikomyske eleminten fan in skelmeroman yn. Dat is benammen it 
gefal as Elkenien syn freonen (Selskip) en famylje (Broer, Neef) freget om him op 
syn lêste reis te beselskipjen. Dy  hiene nammentlik sward dat se him oant yn de 
dea trou wêze soene. At it knypt en weder knypt, dan blike de freonen allegear 
hurde mannen op in weak tsiis te wêzen. Broer reagearret op Elkenien syn fersyk 
mei in reaksje dy't wol in parody op morele ferûntweardiging liket: "Wat? 
Meigean?!" - as die Elkenien in ûnearber útstel.  
 

[side 94] 
 
Neef wol Elkenien syn fersyk om bystân op syn lêste reis mei in grapke ôfdwaan: 
 
Mei nocht stjoer ik ús faam derhinne. 
Dy is sljocht op feest. 
 
Ja, ja, hy sil syn faam wol stjoere want dy hâldt wol fan in feestje; it is fansels in 
absurde en lytsachtsjende - men soe hast sizze postmoderne - omkearing of grap 
om de reis nei de dea en nei God as in feestje te betiteljen. It iene ûnoprjochte 
antwurd jaget it oare lykas wannear't Broer seit, yn wurden dy’t it juridyske 
parodiearje: 
 
Ik nim útstel yn berie 
yn de termyn oant riper tiid. 



 
De lêzer hat al lang troch dat it fersyk ta útstel fan dizze biisfeinten folslein 
ûnoprjocht is. Tagelyk binne dizze skelmske antwurden te’n koste fan Elkenien 
tragysk. Elkenien sjocht  by einsluten de hurde wierheid ûnder eagen: 
 
Har mûle praat steil, mar wannear 
‘t om dieden giet, is ‘t leech gebear. 
 
Elkenien wurdt earst troch in tal relaasjes bûten him ferlitten, lykas troch freonen 
mar ek troch syn besit. Sterker noch, Besit blykt in dûbelhertige ferrieder te 
wêzen.  
 
Fierderop yn it stik krije wy nochris sa'n sêne, mar dan wurdt Elkenien yn ‘e steek 
litten  troch in tal relaasjes binnen yn him, troch eigenskippen fan himsels. Dan 
litte Kreazens, Krêft, Fiif Sinnen en Wiisheid him yn 'e steek, nei't se al in part fan 
it paad nei God mei him ôflein ha. Allinne Berou (Selskennis) en Deugd bliuwe by 
him. Berou (Selskennis) bliuwt by him oant syn dea, mar syn Deugd beselskippet 
him sels nei syn dea.  
 

[side 95] 
 
Elkenien 
Deugd bliuwst? 
Deugd  
  Ik sil dy nea ferlitte 
om libben, dea, tormint noch brân. 
Elkenien 
Dêr kin men trouwe freonen oan. 
Och, allegear dy’t my ûntrinne 
hie ik ek leaf, net Deugd allinne. 
Berou, seist my ek farwol? 
Berou 
Ja, oan de ein fan it libben al. 
Net earder, om gefaar noch wea. 
 
Alsa wurdt de siele op it foarste plak mei de minske syn Deugd ferbûn, op it twadde 
plak pas mei syn selskennis, de basis foar Berou.  
 
In weromkommend motyf yn it stik is de metafoar fan de rekken. Foar't Elkenien 
stjert, dat wol sizze: foar God ferskynt, moat er earst syn rekken opmeitsje en 
ophelderje. It opmeitsjen fan de rekken hâldt yn dat er troch lijen en selsynsjoch 
syn deugd fersterket. It selsynsjoch is de earste oarsaak fan syn lijen, as er 
ynsjocht hoe't de dingen dêr't er op betroude him yn 'e steek litte: Besit, Freonen, 
Krêft en sa mear. Mar hy lijt ek troch de selskastijing dy't er himsels oandocht yn in 
sêne dy't de ûnkristlike minske faaks sado-masogistysk oandocht: 
 

[side 96] 
 
(ELKENIEN SLACHT HIMSELS.) 
  Nim oan, myn lea 



omdatst sa dryst wiest my yn ‘t kwea 
te bringen op wei nei ‘t ferdjerren 
dêr’t giselslaggen grif by hearre. 
‘k Ha wier fertsjinne dizze roede. 
Bruorren, doch strang en heilsum boete, 
as jim op pylgertocht gean moatte. 
 
Berou seit tsjin Elkenien dat syn Deugd troch de selskastijing wer sûn wurdt, en 
Elkenien is sa bliid dat “no slaan ‘k my hurder as mei stien.” 
 
Oan de rasjonele kant is der dus sprake fan it berou en it selsynsjoch: fan ynsjoch 
yn syn rekken, yn hoe't it stiet mei syn Deugd, en ynsjoch yn wat werklik wichtich 
is yn it libben. Oan de oare kant giet der fan lijen en pine sawisa in betterjende 
wurking út, wylst geniet de deugd ferswakket. It motyf fan de rekken en it 
selsynsjoch is in erfenis fan 'e klassike filosofy. Seneca hâldt ek as in administrateur 
de rekken fan himsels by, fan syn dissipline en stribjen nei it goede. Dat lijen op 
himsels sûnder mear goed en heilsum is, is in wearde-oardiel dat foaral út 'e 
kristlike tradysje wei komt.  
 
Dat geniet en konsumpsjetwang maklik de goede sede bedjerre is in oardiel dat 
sawol by de Romeinen as by de Kristenen útsprutsen is. Oan it begjint fan Elkerlyk 
sprekt God dy seldichste gedachte út as Er it effekt fan wolfeart op it folk sjocht: 
 
Wat mear ik harren sparje, ‘k sjoch 
‘t wurdt alle jierren slimmer noch. 
 

[side 97] 
 
Yndie, Elkenien syn freonen blike smjunten te wêzen dy’t foar in misdie net tebek 
skrilje. Sa’t ien fan harren, Broer, seit: 
 
  Ja, daliks, man. 
Ta dyn foldwaan foar ider plan. 
Al woeste immen slaan ta krommels, 
wy helpe dy. 
 
Sa sprekke de lju út it fermidden fan Elkerlyk. Dêroan kin men sjen dat er moreel 
besjoen  al aardich oan leger wâl rekke is. Dat Elkenien ferkeard libbet, wurdt ek 
troch de Dea útholden: 
 
en ik gean sûnder opûnthâld 
nei Elkenien; hy libbet beestich 
 
Elkerlyk syn libbenswize is symptomatysk foar de maatskippij as gehiel, dêr't 
ûnberonge konkurrinsje en merkwurking op ûnminsklikheden útdraaie: 
 
Lit Ik de wrâld sa gean, noch langer 
yn sa’n lossinnich libben tiere 
‘t minskdom wurdt kweader noch as dieren. 
Dan wurdt de ien fan de oar opfretten. 



 
Alsa relativearret Elkerlyk it primaat fan de konsumpsjetwang dy’t op 
ûnminsklikheid útdraait en dy’t ek yn ús tiid foar morele master opslaan wol. De 
poëtyske foarm resultearret yn mannich sitearbere oneliner of twoliner, wylst de 
morele problematyk bytiden dramatysk bytiden skelmsk en humoristysk foar it 
ljocht set wurdt. Elkerlyk heft de lêzer efkes boppe de waan fan syn eigen tiid út. 
 

[side 98] 
 
Ta beslút mei noch opmurken wurde dat Trinus Riemersma in eigen bewurking fan 
it Elkerlyk-motyf makke hat mei as titel Elkenientsje (Gau 1970). Elkenientsje is in 
stripster dy’t op stjerren leit yn in tehûs. Yn it stik fan Riemersma leit de klam op 
‘e dea, wylst God en deugd ôfwêzich binne. Dêrmei ferlike hat de midsieuske 
ferzje in wat minder swarte ynslach. Mooglik past de midsieuske ferzje ek better 
by ús tiid as it stik fan Riemersma, dat karakteristyk is foar de jierren sechtich fan 
de foarige ieu.  
 
De midsieuske Elkerlyk is oan de iene kant typysk katolyk troch de oanwêzichheid 
fan in karakter as Bycht. Alsa jout it stik útsicht op in oare manier fan yn-de-wrâld-
stean as dat wy sels wend binne. Oan de oare kant hat it stik universele wearde 
troch de emosjonele útbylding fan de eangst foar de dea en troch de rasjonele 
útbylding fan ‘e sinjouwing dy’t  de dea kriget troch it middel fan it neitinken oer 
de eigen deugd.   
 
Wy winskje de lêzer in protte lêswille ta.  
 
(Eric Hoekstra) 

 
 


