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WOORD VOORAF 

Onze Beatrijs wordt tegenwoordig tot de Nederlandse Klassieken gerekend, en mag 
alleen alom die reden niet ontbreken in een serie waarin deze teksten worden 
uitgegeven. Toch. zo onomstreden als de Beatrijs thans tot de canon behoort, zo 
onzeker is het êigenlijk of dit gedicht in de middeleeuwen wel zo 'klassiek' was. De 
handschriftelijke overlevering toont in ieder geval geen bewijs voor een wijde ver-
spreiding van het dichtwerk: de Beatrijs is uniek en staat maar in één handschrift. 

Het zal toch niet waar wezen dat in deze eeuw elk jaar weer drommen leerlingen 
op de middelbare scholen de Beatrijs te lezen krijgen, en dat in de middeleeuwen 
zegge en schrijve een handjevol mensen het gedicht gekend heeft uit één en hetzelf-
de manuscript? 

Zo erg zal het inderdaad niet geweest zijn. De overlevering van onze handschriften 
is gewoon gebrekkig. Ongetwijfeld heeft het gedicht in meerdere handschriften ge-
noteerd gestaan. Maar er is ook reden om aan te nemen dat mensen op een andere 
manier met het gedicht in aanraking zijn gekomen. 

De Beatrijs heeft verschillende moderne bewerkingen en herdichtingen beleefd. 
Voor deze uitgave was al spoedig het besluit gevallen om zoveel mogelijk de voor-
beeldige opzet van de editie van De reis van Sint Brandaan van Wilmink en W.P. Gerritsen 
na te volgen. Wederom werd besloten de Middelnederlandse tekst en de moderne 
berijming parallel naast elkaar te plaatsen, voorzien van annotaties en marginale aan-
tekeningen. In de zomer van 1994 legde Willem WÛInink een eerste versie van de 
vertaling voor aan mediëvist Theo Meder. In twee voorspoedige ronden werd de 
vertaling in goede harmonie bijgeschaafd. Meder droeg de zorg voor de vakinhou-
delijke hoofdstukken, terwijl Wilmink een inleiding schreef waarin hij als dichter en 
literatuunninnaar zijn kijk op bepaalde aspecten van de Beatrijs belicht. 

In het vruchtbare mondelinge en schriftelijke overleg dat steeds gevoerd werd, 
viel op hoezeer de wetenschapper en de dichter vanuit hun verschillende disciplines 
veelvuldig dezelfde opvattingen huldigden over de Beatrijs. Waar Meder vanuit een 
wetenschappelijke benadering in geloofde, daarvan was Wilmink vanuit zijn dich-
terlijke intuïtie overtuigd. Bijvoorbeeld dat de Beatrijs het werk is geweest van een 
dichter-voordrager, een professioneel voordrachtskunstenaar. 

Zonder de hulp van collega's en deskundigen heeft Theo Meder het niet altijd 
kunnen stellen. Op deze plaats dient daarom grote dank betuigd te worden aan 
Willem Kuiper, A.M. Duinhoven, Mireille Madou, Ludo Jongen, Martine Meuwese 
en van Oostrom. 

WILLEM WILMINK 

THEO MEDER 

Enschede/Schiedam, september 1994 
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EEN NON GAAT OP STAP 

Er is een nieuwe rage: krasloten. En ik kan me de fascinatie daarvoor goed voor-
stellen, want ik ben al tientallen jaren met net zoiets bezig. Met het vertalen van 
poëzie namelijk, waarbij door veel gekrab (op je hoofd) en gekras zich stukje bij 
beetje een tekst blootgeeft: 

Que ja mes de ceanz n'istrons. 
T oz jorz mes de soie Qverrons, 
Ne ja n'an serailS miauz vestues. 
Toz jorz serailS povres et Dues. 

Met behulp van een prozavertaling in modem Frans kun je hier van maken: 'Dat 
nooit wij vanhier zullen gaan. Alle dagen zullen we zijde maken. Wij zullen daar niet 
te beter om gekleed zijn. Alle dagen zullen wij zijn: arm en naakt.' Dit dan in de 
versvorm van het Franse gedicht: 

Nooit, nooit komen we vrij. 
Dag in dag uit weven we zij, 
maar voor anderen wordt het gemaakt, 
dag in dag uit arm en naakt. 

Dit lijkt poëzie uit de Industriële Revolutie, maar 't is van heel wat vroeger: uit Le 
chevalier au lion, dat Chrétien de Troyes rond I r80 schreef Een kwart eeuw later dicht-
te minnezanger Walther von der Vogelweide: 

Under der linden an der heide, 
da unser zweier bette was, 

'Onder de linden' vertaalde ik, om er pas vele jaren later achter te komen dat er op 
die hei maar één linde staat: 

Onder de linde op de heide 
waar ons liefdesbedje was, 
liggen nog steeds, van toen we vrijden, 
gebroken bloemen in het gras. 
In de bomen langs het dal 

tandaradei 
zong voor ons de nachtegaal. 

Dit of een dergelijk liedje kan de jongen door het hoofd gespeeld hebben voor wie 
Beatrijs haar klooster verliet. En vandaar misschien zijn voorstel aan haar om in de 
vrije natuur 'het beest met de twee ruggen te gaan spelen', zoals men dat in de 
middeleeuwen wel noemde. Maar helaas: 
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'Boerenkinkel,' zei ze, 'wat denk je we]! 
Moet ik vrijen in 't open veld, 
zoals vrouwen het doen, voor geld 
met hun ordinaire lijven? 
Ik zou niet weten waar ik moest blijven 
van schaamte. Nu weet ik. vent, 
dat je een boerenhufter bent.' 

Dat klinkt even anders dan een nachtegaal. En nu had die jongen moeten weten dat 
je als rechtgeaarde middeleeuwer zo'n voorstel gewoonweg niet dóet aan een meis-
je van goede stand, maar Beatrijs' reactie is toch wel ongekend fel. De toehoorders 
van het gedicht (want het werd voorgedragen) komen hier in dezelfde posirie als 
kinderen bij de poppenkast: zij zien de agent al met een knuppel achter Jan Klaassen 
staan, tervvijl de hoofdrolspeler van het drama zich nog van geen gevaar bewust is. 
Het publiek bij de Beatrijs weet al, wat zijzelf en haar geliefde nog niet weten: dat die 
twee, om met de vijftiende-eeuwse dichter Anthonis de Roovere te spreken, 'mis-
houde ter eerster missen' zullen zijn, verkeerd getrouwden a] vanaf de huwelijksmis. 
Er is van het begin af aan iets mis met hun relatie. En de geweldige hoeveelheid 
cadeaus waarmee de jongen komt aanzetten, is daarvan een teken aan de wand: 
daaruit blijkt dat hij diep in zijn hart niet zeker van zijn zaak is en zijn liefde toch ook 
min of meer wil kopen. 

Wij toeschouwers weten wat die twee gelieven nog niet weten, en dat is een 
mooie vertellersvondst, evenals die bewoordingen waarin Beatrijs haar minachting 
uitspreekt voor vrouwen die tegen betaling hun lichaam aanbieden op het vrije veld: 
ze vonnist daarmee haar eigen toekomst, want eens zal ze - en dan komen in het 
gedicht diezelfde woorden terug - zelf dat veldwerk moeten verrichten. 

De vertellersgave van de dichter van de kleine bate blijkt verder uit de manier 
waarop hij een spannende scène opeens onderbreekt, een techniek die wij kennen 
uit politieseries als ratart en Columbo: in plaats van een 'en dan .. .' komt er een 'en 
ondertussen .. .'. 'Van hem latic nu die tale' (regel 191), ik laat hem - en dus ook u, 
geacht publiek - nog maar even in spanning zitten door u een scène te gaan be-
schrijven die elders plaatsvindt. 

Beatrijs is een metamorfoseverhaal: een verhaal over een gedaanteverwisseling van 
Maria. In de klassieke oudheid was dit type verhaal uitertnate populair. Jupiter bij-
voorbeeld had de gewoonte om in vermomming vrouwen te verleiden, nu eens als 
zwaan, dan weer als de echtgenoot zelf van de beetgenomen vrouw. 

Als Jezus in sprookjes en vertellingen weer eens op aarde komt, doet hij dat met 
heel wat nettere bedoelingen en niet in een metamorfose. Toch wordt ook hij 
meestal niet meteen herkend: men laat hem bijvoorbeeld niet toe in de kerk. 

Maria verscheen als zichzelf, in Lourdes en in de Rijnstraat in Amsterdam-Zuid. En 
als ze voor Beatrijs een uitzondering maakt, dan doet zich een probleem voor, waar 
Theo Meder me op wees. De weduwe die vlak bij het klooster woont en aan het eind 
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van het verhaal zo gastvrij is voor Beatrijs, moet toch Maria in haar gedaante van 
Beatrijs regelmatig zijn tegengekomen, maar ze geeft geen enkel blijk van herken-
ning als ze de echte Beatrijs ziet. Misschien is er deze verklaring: Maria is in haar 
metamorfose als Beatrijs veertien jaar ouder geworden in de vredigheid van het 
klooster, terwijl die jaren voor de echte Beatrijs veertien 'tropenjaren' waren, waarbij 
ze maar al te letterlijk door het leven getekend werd. 

Maar dat verplaatst het probleem, want waarom hebben de nonnen dan niets in 
de gaten, zodra Maria plaatsrnaakt voor de echte, door de aardse hel gegane Beatrijs? 

Wat deed Maria eigenlijk voor Beatrijs? Maria's metamorfose was voor het ziele-
heil van de non niet noodzakelijk: bidden, berouwen biecht hadden haar ook zon-
der dat wonder in de hemel kunnen brengen. De gedaanteverwisseling diende in 
eerste instantie een aards doel, maakte dat Beatrijs gevrijwaard werd voor achterklap, 
dat ze zich geen zorgen hoefde te maken over wat de buren er wel van zouden 
zeggen, dat ze bovendien haar vroegere werk weer kon gaan doen, waar men im-
mers zonder Maria's tussenkomst allang een ander voor zou hebben ingezet. Maria 
bewees Beatrijs met dat al een grote dienst, maar toch bedankt die haar niet zozeer 
voor de dienst zelf als wel voor iets veel belangrijkers, namelijk voor Maria's grote 
liefde, haar solidariteit met de mensheid, waar die dienst een blijk van was: 

Men kan U genade vragen 
tot in de allerlaatste dagen. 
Uw hulp is geweldig groot. 
Ik had verdriet en was in nood, 
maar U hebt het zo omgekeerd 
dat me verblijdt wat me heeft bezeerd. 
U te dienen is mijn verlangen. 

Dit komt op hetzelfde neer als wat Gerrit Achterberg schreef in wat ik het meest 
aangrijpende religieuze gedicht van onze tijd vind. Hetzelfde, met dit verschil: de 
dichter kwam uit een zwartekousenkerk-milieu waarin, zoals in alle protestantse 
godsdiensten, de rol van Maria door Jezus werd overgenomen. Achterberg had van-
wege een ingewikkelde liefdesgeschiedenis zijn hospita doodgeschoten en haar 
dochter zwaar verwond. Hij werd ter beschikking van de regering gesteld en kwam 
in een inrichting terecht waar hij eens een preek hoorde naar aanleiding van Open-
baring 7: '( ... ) en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange 
klederen wit gemaakt in het bloed des Lams. ( ... ) Want het Lam, Dat in het midden 
des troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der 
wateren; en God zalalle tranen van hun ogen afWissen.' Toen schreefAchterberg dat 
gedicht: 
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BEKERING 

Gij hebt het hoog geheim doorbroken, Here Jezus, 
tussen ons en den Vader, naar Uw Woord 
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mogen wij zonder zonde zijn en nieuwe wezens, 
wat er ook in ons leven is gebeurd. 

Ik deed, van alles wat gedaan kan worden, 
het meest misdadige - en was verdoemd. 
Maar Gij hebt God een witte naam genoemd, 
met die van mij. Nu is het stil geworden, 
zoals een zomer om de dorpen bloeit. 

En moeten ook de bloemen weer verdorren: 
mijn lenden zijn omgord, mijn voeten staan geschoeid. 
Uit Uwe Hand ten tweeden maal geboren, 
schrijd ik U uit het donker tegemoet. 

Het doorbroken geheim zal dat van de Dag des Oordeels zijn, als moet blijken wie 
verdoemd is en wie niet. De protestant heeft danjezus tot steun, de katholiek Maria, 
zoals uit de slotregels van de Beatrijs blijkt: 

dat het Maria moge behagen 
onze voorspraak te zijn in het zoete dal 
waar God de wereld oordelen zal. 

Zoals Achterberg door Jezus, zo werd Beatrijs door Maria tot een van die 'nieuwe 
wezens'. Ook zij werd 'ten tweeden maal geboren' en kwam 'uit het donker'. En 
daardoor was ze wellicht weer zozeer de Beatrijs van vroeger geworden, dat geen 
van de nonnen het verschil merkte, toen ze Maria had afgelost. 

Dan is er nog die man in het wit (regel 934) met het dode kindje op de arm, dat hij 
probeert te amuseren. De negentiende-eeuwse kunstcriticus Busken Huet vond dit 
fragment het hoogtepunt van de Beatrijs. De man in het wit, een engel wellicht en 
tevens een vlees geworden glasharde parabel, drukt Beatrijs met de neus op de feiten: 
als je niet biecht, blijft je berouw net zozeer voor God verborgen als mijn spel voor 
dit kindje. 

Beatrijs' biecht is niet alleen voor haar zieleheil nodig, maar ook voor het verhaal, 
dat zonder die biecht niet waarheidsgetrouw had kunnen zijn, want hoe had iemand 
ooit van Maria's metamorfose kunnen weten als Beatrijs haar mond had gehouden? 
De biechtvader zegt dat hij het prachtige verhaal door zal vertellen en er daarbij - als 
een Carmiggelt avant la lettre - voor zal zorgen dat haar identiteit voor iedereen 
verborgen blijft. Waarop dan in regel 1029 in verband met haar beide kinderen op-
eens haar naam wordt genoemd: 

Haer moeder hiet Beatrijs. 

Is het dan tóch uitgelekt, net zoals sommige dingen bij Carmiggelt? Ofheette Beatrijs 
geen Beatrijs? 
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De middeleeuwen zijn sinds mijn studententijd veranderd. Wij werden opgevoed 
met "s Levens felheid' van Huizinga's Herfsttij en met de romantische zwervers in 
Enklaars Varende luyden. Voor ons waren de dichters van die verre eeuwen identiek 
met het uitschot dat ze beschreven, de 'aartsdichter' uit de Carmina Burana voorop, 

. plan het was 'in taberna mori'. Vrij vertaald: 

In Het Bolwerk bij de markt 
wil ik overlijden, 

met een Duvel van het schap 
voordat ik moet scheiden. 

Engelenkoren zullen ons 
met gezang verblij den: 

'Heer, wil deze dronkelap 
tot uw schapen leiden.' 

Tegenwoordig ziet men die dichters meer als mensen die waarschuwden, die aan-
gaven hoe het nu juist niet moest: sinds het proefschrift van Herman Pleij, Het gilde van 
de Blauwe Schuit, zijn de middeleeuwen een heel stuk burgerlijker geworden. 

Ondertussen zijn er twee generaties mediëvisten opgegroeid onder de leiding van 
de Utrechtse hoogleraar Wim Gerritsen. Een van zijn leerlingen, F.P. van Oostrom, 
werd hoogleraar in Leiden en leidde daar Theo Meder op. Aan die geestelijke klein-
zoon van Gerritsen dank ik heel wat correcties in mijn Beatrijs-vertaling. Om een paar 
voorbeelden te noemen: in regel 469 moet je 'las' in 'las alle daghe' niet met 'las' 
vertalen, maar met 'bad', in regel 605 is 'onghesont' niet 'ongezond', maar 'onge-
steld'. Theo heeft van mij voor al zijn hulp wat goede glazen abdijbier tegoed, ge-
brouwen naar een onvergankelijk middeleeuws recept. 

WILLEM WILMINK 
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MARIA REDT EEN HOOFSE NON 

In essentie wordt in de Beatrijs verhaald hoe Maria de reputatie en, in het verlengde 
daarvan, het zieleheil redt van een non die een ernstige misstap begaat. Deze redding 
geschiedt op wonderbaarlijke wijze, en daarom wordt de BealIijs wel getypeerd als 
een Maria-mirakel of een Maria-legende. 

Een heiligenlegende is het verhaal zeker niet: alhoewel de non Beatrijs uiteindelijk 
weer op het rechte pad terecht komt, is zij geen heilige geworden. Zij doorstaat de 
vergelijking niet met de heilige vrouwen die in onze middeleeuwse letterkunde 
worden beschreven, zoals Lutgart, Gertrude en Lidwina. Eerder is Beatrijs vergelijk-
baar met onze Mariken van Nieumeghen, eveneens een tijdig bekeerde zondares. 

De samenvatting van de essentie van de Beatrijs in één zin doet aan de finesses van 
de vertelling natuurlijk geen recht. Daarom volgt nu meer tekst en uitleg. Wie nog 
niet wil weten hoe het verhaal afloopt, kan beter eerst het gedicht gaan lezen. 

IN HET KLOOSTER 

Ons gedicht gaat over ene Beatrijs die rond haar twaalfde jaar in een klooster voor 
adellijke nonnen treedt. Er wordt niet verteld waarom zij in het klooster gaat, maar in 
de middeleeuwen waren er een paar voor de hand liggende redenen. 

Het kon bijvoorbeeld gebeuren dat een jong meisje het haar roeping achtte om 
God te dienen als non. Twaalfjarigen werden al in verschillende opzichten hande-
lingsbekwaam geacht: ze mochten biechten, ze konden huwen, de gefortuneerden 
konden gaan studeren of een opleiding tot ridder volgen ... als hun ouders en familie 
er toestemming voor gaven. Het is dus niet ondenkbaar dat een meisje als Beatrijs-
met toestemming - uit vrije keuze non is geworden. 

Een minder fraaie reden om een kind in het klooster te laten treden, was een 
geestelijk oflichamelijk gebrek. Niet zelden werden gehandicapten uit adellijke fa-
milies in het klooster gestopt om van ze af te zijn, en de zorg aan de nonnen of 
monniken over te laten. Dit zal echter bij Beatrijs niet het geval zijn geweest: zij blijkt 
fraai van lijf en leden te zijn, en bij haar volle verstand. 

In de meeste gevallen zal het echter zo zijn gegaan: bij ieder kind dat de puberleef-
tijd naderde, stond de aristocratische vader voor de vraag ofhet op een huwelijk, het 
klooster of de vrijgezelle ridderschap moest uitdraaien. De keuze voor huwelijken 
had zo zijn consequenties. Hoeveel zonen wilde hij in de erfenis laten delen? Voor 
hoeveel dochters had hij een bruidsschat over? In het Boec van Seden, een etiquette-
boekje uit de veertiende eeuw, krijgt de vader het volgende advies: 

IS 

Vrient, oflu dochtren hubaer heves, 
Ic rade dattuse te manne gheves, 
Of dattuse ieweren pijns te doene 
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Met nonnen in religioene. 
Die ripe pere valt also verde 
In die linghine als up die scone erde. 

Vriend, als je dochters in de huwbare leeftijd hebt, dan raad ik je aan 
om ze uit te huwelijken aan een man, of om te proberen ze ergens in 
een nonnenklooster onder te brengen. Een rijpe peer valt namelijk 
even gemakkelijk in de modder als op de schone aarde. 

Met de beeldspraak zal bedoeld worden: wees er snel bij, want voor je het weet is je 
dochter met jongens de hort op, met alle mogelijke vleselijke gevolgen van dien. De 
rijpe peer kan maar beter in goede aarde vallen: het huwelijk ofhet klooster. In het 
geval van Beatrijs is het dus het klooster geworden. En haar vader was geen moment 
te laat, want Beatrijs -zo zal blijken - had inmiddels al een vriendje. Deze jeugdliefde 
kreeg niet de kans om tot volle bloei te komen. Voordat het tweetal de gelegenheid 
kreeg om in elkaars armen te vertoeven, vertrok Beatrijs naar het klooster. 

Dankzij haar toewijding (en hoge koma!?) schopt Beatrijs het in het klooster na 
verloop van tijd tot kosteres. Elke dag als in het koor de getijden gezongen moeten 
worden, ontsteekt zij de olielampen en kaarsen, legt zij de gebedenboeken klaar en 
luidt zij de kerkklok. Verder beheert zij verschillende sleutels van het klooster. Dit 
laatste komt haar spoedig op een bijzondere manier van pas: niet om iemand binnen 
te laten, maar om zelf weg te kunnen vluchten. 

Wat is het geval? Alhoewel Beatrijs op het eerste gezicht prima lijkt te aarden in het 
kloosterlijke milieu, is ergens in haar hart het vuur van haar jeugdliefde blijven slui-
meren. Beatrijs is opgegroeid in het volle aristocratische leven. Aan haar edele af-
komst heeft ze niet alleen haar knappe uiterlijk en haar beschaafd-hoofse manieren 
te danken, ook is ze in aanraking geweest met de geneugten van het luxe bestaan en 
de kracht van de hoofse liefde. 

Haar liefde begint langzaamaan uit te groeien tot een ware obsessie. En natuurlijk 
laat de duivel niet na om Beatrijs een handje te helpen in haar amoureuze dwangge-
dachten. Eigenlijk lijken Beatrijs' verlangens eerder natuurlijk en mooi dan zondig. 
Zij verlangt naar iets waar zovele jonkvrouwen naar verlangen, en niemand zal ont-
kennen dat de macht van Venus en de hoofse minne groot is. Maar de liefde waar 
Beatrijs naar verlangt, behoort in principe buiten het bereik van een non te blijven. 
Een non is een bruid van Christus en zij dient haar liefde louter op Hem te richten. Bij 
haar intrede heeft zij een gelofte van kuisheid afgelegd. 

Beatrijs is zich terdege bewust van haar plichten. Ze vecht tegen haar gevoelens 
van wereldse liefde door te vasten en zich te kastijden. Ze bidt intens tot God, maar 
de gewenste verlossing uit haar lij den blijft uit, en ze voelt dat ze het kloosterkleed zal 
gaan afleggen. Ze besluit een bode naar haar geliefde te smren met een brief, waarin 
zij de jongeling naar het klooster ontbiedt. 

Zo snel hij kan, rijdt de minnaar naar het klooster en wordt er toegelaten tot het 
spreekvenstertje in het bezoekersvertrek. Spoedig verschijnt Beatrijs aan de andere 
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kant van het raampje met de tralies. Het komt er voor haar nu op aan: als de jongeling 
de juiste woorden tot haar spreekt, zal zij besluiten voor hem het klooster te ver-
laten. Zoals een beschaafde jonkVIouw betaamt, spreekt zij in hoofse beeldspraak 
over haar minnepijn, in de hoop daarmee de juiste reactie aan de minnaar te ont-
lokken. De jongeling bevestigt dat de liefde nog steeds wederzijds is, en oppert nu uit 
zichzelf dat hij Beatrijs wil helpen om het klooster te ontvluchten. Hij belooft be-
staanszekerheid in materieel opzicht, en hij zweert zijn trouw aan haar. 

Dat is precies wat Beatrijs allemaal wilde horen. Haar besluit staat vast: ze zal vluch-
ten om in den vreemde een werelds bestaan op te bouwen. Een week na hun ont-
moeting moet de jongeling 's nachts met alle benodigdheden terugkeren om haar 
als het ware te schaken. Vervolgens gaat de jongeman in de stad inkopen doen. 
Kosten noch moeite spaart hij om zijn vriendin van een uitzet te voorzien die een 
adellijke dame waardig is. Enerzijds lijken de dure kado's zuchten van bewondering 
bij de toehoorders te moeten losmaken: hoor eens wat die jongeling allemaal voor 
zijn geliefde over heeft. Anderzijds typeert deze weelde de materialistische manier 
waarop een man soms meent zijn affectie te moeten tonen. Zijn paard zwaar bepakt 
met kostbaarheden en geld keert hij een week later terug naar het klooster. In het 
nachtelijk duister wacht hij op zijn VIiendin onder de eglantier, de wilde rozenstruik 
die het zinnebeeld van de liefde is. 

Ondertussen luidt Beatrijs die nacht de klok nog voor het getijde van de metten, 
maar als de zusters na afloop weer naar bed gaan, knielt Beatrijs voor het hoofdaltaar. 
Daar bidt ze tot Christus en Maria om vergeving voor de zonde die zij zal begaan. Al 
haar vrome inspanningen ten spijt, moet zij toegeven aan de lokkende roep van de 
aardse minne. Ze moet de 'werelt dienen' en 'in swaren sonden sneven'. De kans op 
een 'opwekking' van de zondige ziel, zoals bij Lazarus, lijkt voorlopig verkeken. Dan 
loopt zij naar het Maria-beeld en bekent nogmaals dat zij het habijt niet langer om 
haar lichaam kan verduren. Haar habijt, sluier en sandalen legt zij op het Maria-altaar, 
haar sleutels hangt zij aan het beeld, zodat men ze de volgende ochtend gemakkelijk 
zal vinden bij het begroeten van Maria. 

Slechts gekleed in een hemd loopt Beatrijs de boomgaard in, naar haar vriend toe. 
Niet zozeer als preutse non, maar vooral als fiere jonkvrouw schaamt zij zich tegen-
over de jongeman dat ze aldus in haar hemd staat. Wie zich blootshoofds, barrevoets 
en in zijn hemd aandient, komt zich volgens de middeleeuwse rechtsopvattingen als 
misdadiger boetvaardig vernederen tegenover zijn superieur. De jongeman voelt 
haarfijn aan hoe pijnlijk deze situatie voor Beatrijs moet zijn, en hij biedt haar tactvol 
eerst de gelegenheid om zich te kleden zoals het een jonkVIouw betaamt. Beatrijs 
kleedt zich in de kleuren van Maria, waardoor zij de banden met de Moeder van 
Barmhartigheid niet definitief doorsnijdt. 

Haar relatie met Maria zal zij in de komende jaren blijven koesteren. Gebeden 
richten tot God ofJezus zal zij de eerstvolgende tijd nauwelijks nog durven - haar 
'huwelijkscontract' met Christus heeft zij verbroken - maar tot Maria blijft Beatrijs 
ook in de meest barre tijden onbeVIeesd bidden. Want ook als God Zich uiteindelijk 
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afkeert van de zondige mens, kan men altijd nog blijven rekenen op Maria's bijstand. 
Zij was ooit zelf sterveling en heeft als moeder pijn geleden om de mensen te ver-
lossen. Zij heeft begrip voor de menselijke zwakheden, en is altijd bereid om te 
bemiddelen tussen de zondaar en Christus. 

IN DE WERELD 

Zodra Beatrijs de kleren draagt die bij haar rtieuwverworven status behoren, kust de 
jongeling haar op de mond. Te paard vluchten ze door de nacht, en tegen de och-
tend stellen ze opgelucht vast dat ze niet op de hielen worden gezeten door achter-
volgers. Hoe romantisch en idyllisch de vlucht van de geliefden ook lijkt, de kloos-
tervlucht was moreel en juridisch gezien een emstigvergrijp. Beatrijs heeft bindende 
geloften, waaronder die van gehoorzaamheid, geschonden. Afgezien van lijf- of ge-
vangenisstraf, kon haar ook excommunicatie boven het hoofd hangen, dat wil zeg-
gen: uitstoting uit de geloofsgemeenschap en ontzegging van de kerkelijke genade-
middelen. 

De ochtend van hun vlucht reeds gloort er een moment van twijfel bij Beatrijs. 
Heeft zij geen enorme vergissing begaan? Het wereldse leven zit immers vol valkui-
len. Willem Wilmink vertaalt haar woorden aldus: 

Mijn reis zal mij misschien berouwen, 
de wereld is zo slecht te vertrouwen 
en ik krijg mijn deel daarvan. 
De wereld lijkt op een handelsman 
die waardeloze kermisdingen 
aan de man brengt als gouden ringen. 

De jongeling hoort haar dit zeggen en voelt zich persoonlijk aangesproken. Ertigs-
zins gepikeerd verzekert hij Beatrijs nogmaals van zijn eeuwige trouw. En financieel 
hoeft ze zich ook al geen zorgen te maken. Ze hebben zoveel geld: dat krijgen ze in 
geen zeven jaar op. Een aandachtig toehorend publiek mag nu reeds vermoeden hoe 
bedrogen Beatrijs nog zal uitkomen. 

Een tweede signaal volgt meteen. Als het jonge paar door een lieflijk woud rijdt, 
raakt de jongeman bevangen door gevoelens van lust. Hij stelt Beatrijs voor bloemen 
te plukken en - wat op hetzelfde neerkomt - in het gras de liefde te bedrijven. 

De plek in het bos heeft veel kenmerken van de zogenaamde locus amoenus (lieflijke 
plaats) die met zijn bloemen, lover, vogeltjes en lekker weer traditioneel uitnodigt 
tot minnekozen. Maar het is toch meer een plek waar overspel gepleegd kon wor-
den, of waar een ridder zich waagt aan een vluggertje met een herderinnetje of een 
prostituée. Als er door edelen in de natuur werd gevreeën, dan gebeurde dat veel 
vaker in een meer besloten geciviliseerd liefdesdomein als de hortus conelusu, (be-
sloten tuin). 

Niet geheel zonder reden windt Beatrijs zich er over op dat de jongeling uitgere-
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kend hier het 'huwelijk' wil consumeren. Zij is niet preuts, maar eist een meer geciVi-
liseerde omgeving voor het eerste seksuele contact: in de slaapkamer op een goed 
opgemaakt bed. Beatrij.s geeft te kennen dat zij zich dood zou schamen wanneer zij, 
gelijk een hoer, in het vrije veld de liefde zou moeten bedrijven. 

Als zij de jongeman verontwaardigd uitmaakt voor een 'dorper fel' (lompe boer), 
bedoelt ze daarmee dat !tij zich onhoofs gedraagt. Een van de allerbelangrijkste hoof-
se eigenschappen is: zelfbeheersing. Ook in de middeleeuwen gold al dat een be-
schaafd mens zijn primaire driften in toom kon houden. Bij de lieflijke plek in het 
bos ontbreekt het de jongeling dUidelijk aan geduld en weet hij zijn hormonen niet 
te bedwingen. Vergelijk de hele situatie maar hiermee: als een pasgetrouwd stel naar 
de bruidssuite van het Holiday Inn rijdt, vraagt een nette jongen onderweg ook niet 
om een wip op de achterbank van zijn Fiat Panda. 

Vlug verontschuldigt de minnaar zich voor zijn onbeheerste voorstel. en Beatrijs 
vergeeft hem liefdevol. Maar zoals Willem Wilmink in zijn inleiding ook al heeft 
vastgesteld: de toehoorders moeten onderhand al beseft hebben dat het niet goed 
kon gaan tussen die twee. En toch stelt de dichter zelf zich tamelijk neutraal op: hij 
lijdt niet aan de kwaal van sommige middeleeuwse vertellers om vooraf al omstandig 
te verklappen hoe het allemaal gaat aflopen. Het mag tot de verdiensten van de 
dichter gerekend worden dat hij de spanning erin houdt. 

Beatrijs en haar vriend vestigen zich in een stad. Nergens in de tekst staat dat ze 
trouwden, en dat zal ook wel niet het geval geweest zijn. Een officieel huwelijk zou 
een latere terugkeer naar het klooster in de weg hebben gestaan: zoals men geen 
twee heren kan dienen, kan men ook geen twee heren huwen. De twee gelieven 
gaan dus samenwonen. Volgens de precieze leer van de kerk was dit een zonde, 
maar een meer rekkelijke kerkopvatting was dat er na lichamelijk verkeer althans 
sprake was van een officieus huwelijk. En het seksuele contact kwam er natuurlijk. 
alsmede het tastbare bewijs daarvan. Het paar krijgt twee zoontjes, die vanzelfspre-
kend hun knappe voorkomen erven van hun aristocratische ouders. 

Dankzij de meegebrachte rijkdommen leidt het gezin aanvankelijk een luxe le-
ventje, maar na zeven jaar - hoe wáár blijkt nu de genoemde termijn van de jonge-
ling! - is het geld op en moeten de bezittingen in rap tempo worden verkocht. Tot 
overmaat van ramp breekt er in het land een tijd van schaarste aan, waardoor voedsel 
en drank extra duur worden. Het gezin komt in grote problemen. Geen van de 
ouders heeft ooit een vak geleerd om de kost mee te verdienen: arbeid adelt wel-
iswaar, maar de adel arbeidt niet! Het is hun eer te na om te gaan bedelen, en spoedig 
drijft de armoede een wig tussen de geliefden. Het is de man die zijn dure eden van 
trouw breekt en met de noorderzon vertrekt. Daannee is gebeurd, waar Beatrijs 
steeds al voor vreesde: ze staat er alleen voor. Zij verlangde als vrouw romantisch 
naar een wanne, standvastige relatie. De jongeling legde in hun relatie als man van 
meet af aan een voorkeur aan de dag voor weelde en snelle seks. 

Na zeven vette jaren breken voor Beatrijs zeven magere jaren aan. Zij bidt Maria 
om hulp, opdat haar kindertjes niet van de honger omkomen. Zoals gezegd: een 
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ambacht heeft Beatrijs nooit geleerd, want normaal gesproken leeft de aristocratie 
van wat wij belastinginkomsten zouden noemen. En wat voor de adel geldt, geldt in 
principe ook voor veel kloosterlingen: voor hen wórdt gewerkt. Derhalve kan Bea-
trijs zelfs geen draad van een spinrokken (de voorloper van het spinnewiel) af spin-
nen. In haar optiek staan er maar twee wegen open om zichzelf eil haar kinderen in 
leven te houden: bedelarij of prostitutie. Zeven jaar eerder heeft zij er met haar 
vriend nog flink ruzie over gemaakt, maar nu ziet Beatrijs zich gedwongen om zich te 
verlagen tot bermprostitutie. 

De vraag is waarom bedelarij kennelijk nog erger is dan prostitutie. Sinds Beatrijs 
het klooster is ontvlucht, valt zij bij voorkeur terug op haar oude aristocratische 
mentaliteit. Religieuze noties als deugd en zonde hebben plaats gemaakt voor het 
wereldse waardensysteem van eer en schande. Van groot belang daarbij is, hoe de 
naaste omgeving erover denkt. Hoererij is naast een zonde weliswaar ook een schan-
de, maar die kan men trachten zoveel mogelijk verborgen te houden. Vergeleken 
met prostitutie is bedelarij voor een edelvrouwe een grotere schande, omdat die 
voor de naaste omgeving veel dUidelijker in het oog loopt. Vandaar dat Beatrijs niet 
in een stadsbordeel gaat, maar haar werk buiten de stadsmuren verricht. Beatrijs is te 
trots om aan haar armoede toe te geven, en ze schaamt zich ervoor om zich met 
bedelarij openlijk te vernederen. Wat blijkbaar ook in haar keuze meeweegt is een 
behoud van onafhankelijkheid: een bedelares is volkomen overgeleverd aan de vrij-
gevigheid van haar medemensen, maar als hoer heeft zij haar lot nog in eigen hand 
en is ze in staat de armoede actief het hoofd te bieden. Laten we echter ook niet 
vergeten dat we met fictie te maken hebben, en dat een auteur graag naar een maxi-
mum aan tragiek toewerkt. Bovenstaande rationalisaties mogen niet verhullen dat 
het de dichter erom te doen is geweest een zo groot mogelijk contrast te creëren. 
Immers: hoe diep kan een mens zinken? Dit verhaal toont hoe een non een hoer 
moet worden, hoe een bruid van Christus vervalt tot 'bruid' van Jan en Alleman. 

Ook in die barre zeven jaren vergeet Beatrijs niet om de weesgegroetjes en de 
zeven getijden van Maria te bidden. Tevens koestert zij de hoop met Maria's hulp 
weer op het rechte pad te komen. Nadat ze veertien jaar in de wereld heeft geleefd, 
zendt God haar dan berouw van haar zonden in het hart. Vanaf dat moment sterft ze 
liever, dan dat ze haar lichaam nog langer verkoopt. Nu reeds beseft Beatrijs dat 
berouwen boetedoening niet voldoende zullen zijn om weer bij God in de gratie te 
komen. Zij zal haar zonden moeten opbiechten, maar deze stap durft zij vooralsnog 
niet te zetten. Wel roept ze alvast de bijstand van Maria als middelares in, want zelfs 
voor de zwaarste zonden moet vergeving mogelijk zijn. Theophilus, die nota bene 
zijn ziel aan de duivel verkocht had, kreeg dankzij Maria toch ook vergiffenis? 

Beatrijs legt haar adellijke trots en schaamtegevoelens af en omhelst de hogere 
religieuze waarden. De hoofse Beatrijs verkoos prostitutie boven bedelarij, maar de 
godvruchtige Beatrijs het omgekeerde. Ze komt tot het inzicht dat ze beter gezichts-
verlies kan lijden dan het eeuwige leven verspelen: ze neemt haar kinderen bij de 
hand en gaat als bedelares door het land zwerven. Bedelen is immers geen zonde, en 
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vanuit religieus, perspectief ook geen schande. Bedelorden als de franciscanen en 
dominicanen (waartoe Beatrijs overigens niet behoord heeft) brachten het 'bidden 
om brood' al geruime tijd in praktijk. 

Op een avond belandt Beatrijs in de buurt van haar oude klooster. In de nabijheid 
krijgt zij met haar kinderen onderdak bij een weduwe, die de gelijkenis tussen de 
sjofele bedelares en de kosteres Beatrijs niet opmerkt. Als Beatrijs zinspeelt op een 
gerucht dat de kosteres veertien jaar geleden het nabijgelegen adellijke non-
nenklooster is ontvlucht, wekt dit de woede van de weduwe. De vrome kosteres 
heeft altijd stipt haar diensten vervuld, behalve wanneer zij haar werk aan een ander 
moest overlaten als ze ongesteld was - in hun periode van onreinheid mochten 
nonnen niet in aanraking komen met het liturgische vaatwerk en het altaar. Deze 
mededeling gaat Beatrijs' verstand te boven. Heeft de weduwe het wel over kosteres 
Beatrijs? Ja, over haar heeft ze het! 

Voor het slapen gaan bidt Beatrijs, geknield voor haar bed, tot Maria en (voor het 
eerst weer) tot Christus. Ze belijdt haar berouw, en beseft dat er altijd genade moge-
lijk is, ook op het allerlaatste moment. Zelfs Gisemast, de goede moordenaar aan het 
kruis, ontving van Christus op de laatste nipper nog genade. Om haar zieleheil veilig 
te stellen, wendt Beatrijs zich toch weer tot Maria. Volgens de kerkleer kan Maria zelf 
geen genade schenken; dat kan alleen Christus of God. Maar Maria is een onfeilbaar 
pleitbezorgster bij haar Zoon. Christus kan Zijn moeder namelijk niets weigeren, al 
was het maar omdat zij Hem ooit zoogde. 

Tijdens het gebed valt Beatrijs in slaap, en in een visioen klinkt er een hemelse 
stem. Maria heeft erbarmen gehad met Beatrijs, zo luidt de verklaring: zij heeft veer-
tien jaar lang de taak van kosteres in het klooster waargenomen, in Beatrijs' gedaante. 
Niemand in de abdij heeft Beatrijs ooit gemist, en zij kan derhalve veilig terugkeren. 
Haar habijt, sluier en sandalen zal ze terugvinden op het Maria-altaar, haar sleutels 
hangen weer aan het Maria-beeld. Als Beatrijs uit haar visioen ontwaakt, vreest zij 
door de sluwe duivel in de maling te zijn genomen. 

In al haar nuchterheid verwacht Beatrijs bij terugkeer niet anders dan opgepakt te 
worden als wegloopster ofinbreekster. Indien de stem echt van godswege tot haar is 
gekomen. wil zij daarvoor een bewijs zien: het visioen moet zich driemaal manifeste-
ren, want drie is het goddelijke getal. De duivel heeft slechts de macht tot twee-
voudige herhaling. Dit is een bekend motief Als koning Karel de Grote in Karel ende 
Elegast van een engel de curieuze opdracht knjgt om 's nachts uit stelen te gaan, 
meent hij de eerste twee keren dat een duivelse geest hem voor de gek houdt. Pas bij 
de derde aansporing gelooft Karel in een goddelijke opdracht. 

Wanneer Beatrijs de tweede nacht in haar slaap weer opgeroepen wordt om naar 
het klooster terug te keren, vertrouwt zij de zaak nog steeds niet. Probeert een dui-
velse geest haar met een waanbeeld in het ongeluk te storten? De derde nacht is 
Beatrijs wakker, en nu gaat de stem gepaard met een verblindend licht. Ditmaal is zij 
ervan overtuigd dat zij veilig naar het klooster kan terugkeren. Ze legt haar wereldse 
kledij af en.dekt er zachtjes haar kinderen mee toe. Met bloedend hart laat zij hen in 
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de hoede van de weduwe achter en sluipt in haar hemd het klooster binnen; de 
deuren zijn niet op slot. 

TERUG IN HET KLOOSTER 

Op het Maria-altaar vindt zij inderdaad habijt, sluier en sandalen terug, die zij aan-
doet. Ze neemt de sleutels weer van het Maria-beeld, en dankt Maria en God voor 
hun erbarmen. Vervolgens loopt zij naar het koor, waar in alle hoeken olielampen 
(of kaarsen?) een helder licht verspreiden. Al staat het er niet in de tekst, de Uit-
bundige verlichting kan voor de toehoorders een signaal zijn dat Beatrijs Op een 
bijzondere Maria-feestdag in het klooster is teruggekeerd; wellicht met Maria Licht-
mis (2 februari), maar toepasselijker nog zou Maria Hemelvaart zijn (IS augustus). 
Plichtsgetrouw hervat Beatrijs haar werk: ze legt de getijdenboeken klaar, en als het 
kleine raderuurwerk middernacht slaat, gaat ze de grote klok luiden voor de metten. 
Geen van de nonnen merkt dat Beatrijs de plaats van Maria weer heeft ingenomen. 

Het lijkt haast of de verteller hier zijn verhaal wil afronden, als hij zegt: 

Dus was die sonderse bekeert 
Marta te love, die men eert, 
Der maghet van hemelrike, 
Die altoes ghetrouwelike 
Haren vrient staet in staden. 
Alsi in node sijn verladen. (vs.8S9-864) 

Er is wel betoogd dat het verhaal hier oorspronkelijk eindigde, en dat al wat nog volgt 
een latere toevoeging moet zijn. Naar de moderne smaak zou het verhaal hier ook 
afgelopen kunnen zijn: na een louterende escapade in de boze buitenwereld keert 
de bekeerde zondares terug in het klooster, niemand kent haar vergrijpen en dankzij 
de solidaire daad van Maria hoeft zij niet gestraft te worden voor haar ongehoor-
zaamheid. Voor een middeleeuws publiek was de kous hiermee echter beslist niet 
af: er moesten nog enkele losse verhaaldraden worden afgehecht. 

In de eerste plaats blijft het publiek natuurlijk zitten met de vraag hoe het nu 
verder gaat met Beatrijs' kinderen. Maar waar de toehoorders met name over ingeze-
ten zullen hebben, is haar zieleheil. De dichter kan nu wel zeggen: 'Dus was die 
sonderse bekeert,' maar dit is slechts ten dele waar. Ja, Beatrijs is berouwvol terug-
gekeerd waar ze thuis hoort. Maar Maria's metamorfose zal toch niet louter de be-
doeling hebben gehad om Beatrijs' wereldse reputatie te redden? Maria's aardse 
dienstjaren moeten uiteindelijk toch ook een hoger doel gediend hebben? Ondanks 
haar berouw is Beatrijs namelijk nog steeds een zondares: haar aardse straf ontloopt 
ze, maar haar hemelse straf niet. Het lijfelijke avontuur zit erop, maar de geestelijke 
'pelgrimage' nog niet. Het is volgens de kerkleer absoluut noodzakelijk dat zij gaat 
biechten om vergiffenis te ontvangen. Beatrijs bleek dit eerder in haar leven al don-
ders goed te weten (vs. SO I -S07). Alleen via de biecht ook kan het 'huwelijkscontract' 

22 

met Christus hersteld worden. Verder vereist het verhaal- Willem Wilmink zei het al 
- dat het mirakel wordt geopenbaard, en daar is evenzeer een confessie voor nodig. 
AI in de oudste Latijnse Beatrix-Iegenden (waarover straks meer) is het verhaal niet 
afgelopen voordat er gebiecht is. 

Met Beatrijs' terugkeer staan we dus niet aan het oorspronkelijke slot van het ver-
haal. Er is slechts een kort rustpunt in de vertelling bereikt. De dichter vervolgt: 
Beatrijs is weer non als tevoren, maar nu is nog niet verteld wat er met de kinderen 
gebeurde. De twee jongetjes zijn ontroostbaar als ze merken dat hun moeder ver-
dwenen is. Kordaat kleedt de weduwe ze aan en neemt ze mee naar de abdis. Deze 
beslist dat de weduwe zolang de zorg voor de kinderen op zich moet nemen, dan zal 
vanuit het klooster voor eten en drinken gezorgd worden. Beatrijs is opgelucht als ze 
verneemt dat haar zoons in goede handen zijn. Ondertussen heeft ze nog steeds met 
geen woord durven spreken over de zonden die ze begaan heeft. 

Eens per jaar komt de abt in het klooster op bezoek om te zien hoe het met de 
kloostertucht staat, en om als biechtvader op te treden. Deze visitatie van de abt zou 
een uitstekende gelegenheid voor Beatrijs vormen om haar ziel van smetten te reini-
gen. In hevige tweestrijd ligt zij te bidden in het koor. Ten tweeden male doet de 
duivel zijn uiterste best om haar van een juiste beslissing afte houden: hij wakkert 
haar oude aristocratische schaamtegevoelens aan, die haar van de biecht kunnen 
weerhouden. Hemels ingrijpen blijkt nogmaals noodzakelijk. Er verschijnt een en-
gel, een in het wit geklede jongeling. Op zijn arm draagt hij een dood kindje. Tever-
geefs tracht de engel het kindje te amuseren door een rode appel omhoog te gooien 
en weer op te vangen. Vol verbazing aanschouwt Beatrijs het tafereel. Dan zegt ze tot 
de engel dat het spelen met de appel zinloos is omdat het kindje dood is. Op deze 
vaststelling staat de engel te wachten, want nu kan hij reageren met een analogie. Het 
opgooien van de appel is vergeefs omdat het kind (zinnebeeld van de ziel) dood is. 
Beatrijs' inspanningen zijn echter even zinledig: zij kan bidden en boete doen tot ze 
een ons weegt, zolang zij niet biecht, is haar ziel voor God dood. 

Ghi sijt in sonden soe versmoert, 
Dat God u beden niet en hoert 
Boven in sijn rike. 

Beatrijs heeft het begrepen. Na deze verschijning begeeft zij zich onverwijld naar de 
abt en biecht in oprecht berouw heel haar zondige levensloop op. Als een wijze 
vader hoort de abt haar verhaal aan, en verleent haar na afloop zonder mankeren 
absolutie. Zo eenvoudig wordt Beatrijs de genade weer deelachtig. Het verhaal ver-
meldt niet dat de abt haar nog een penitentie (boetedoening) oplegt. De achterlig-
gende gedachte zal zijn dat Beatrijs zich reeds boetvaardig genoeg heeft opgesteld, 
en dat zij in de rest van haar kloosterlijk leven nog voldoende te bidden en te vasten 
zal hebben. 

Wonderen zijn er om geopenbaard te worden, want zij leggen getuigenis af van 
Gods almacht. De abt wil het Maria-mirakel daarom in een preek openbaren, maar 
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belooft zijn verhaal zo in te kleden dat Beatrijs er geen hinder van hoeft te onder-
vinden. Er bestond immers zoiets als het biechtgeheim. Maar het wonder moet we-
reldkundigworden, opdat men er Maria des te meer om zal eren, en opdat zondaars 
zich zullen bekeren. De abt slaagt er inderdaad in het mirakel te vertellen zonder dat 
de nonnen Beatrijs verdenken. Vervolgens neemt de abt Beatrijs' zoons mee naar 
zijn klooster, waar ze vrome monniken worden in dezelfde orde als hun moeder. 

'Hun moeder heette Beatrijs' (vs. 1029). Helemaal aan het eind van het gedicht 
maakt de verteller pas haar naam bekend (in het middeleeuwse handschrift draagt de 
tekst ook niet de titel Beanijs; die is er pas in de negentiende eeuw bij verzonnen). Dat 
lijkt vreemd, maar was niet geheel ongebruikelijk in de middeleeuwse vertelkunst. 
Regehnatig moeten in ridderromans onbekende ridders eerst bewijzen wat ze 
waard zijn in beproevende avonturen, vooraleer zij een naam krijgen. Ook voor ons 
gedicht geldt dat de non na voltooiing van haar avonturen pas een naam mag heb-
ben. Temeer daar de Middelnederlandse naam Beatrijs, afgeleid van de Latijnse 
naam Beatrix, zoveel betekent als 'gelukbrengster' of'zaligmaakster'. Een dergelijke 
naam wordt pas echt functioneel aan het einde van de hele geschiedenis. Dat met het 
noemen van de naam Beatrijs het biechtgeheim is geschonden, lijkt niet aanneme-
lijk. De naam is verzonnen met het oog op de privacy van de betrokkene, zou er 
vandaag de dag in de krant hebben gestaan ... 

De dichter-voordrager richt zich vervolgens tot zijn publiek met de opmerking: 
prijs Maria voor het mirakel dat zij getoond heeft. 

Nu bidden wi alle, cleine ende groet, 
Die dese mirade horen lesen, 
Dat Maria moet wesen 
Ons vorsprake int soete dal 
Daer God die werelt doemen sal. (vs. 1034-1038) 

In het gedicht had Beatrijs de bijstand van Maria hard nodig. Maar het publiek moet 
ervan doordrongen zijn dat ooit iedereen Maria's voorspraak bitter nodig zal heb-
ben. Wanneer precies weet niemand, maar eens breekt voor iedereen het Laatste 
Oordeel aan. De bijbel leert dat dan de doden uit hun graven zullen herrijzen. Chris-
tus zal op aarde weerkeren om in het Dal van Josafat een definitief oordeel te vellen 
over de levenden en de herrezenen. De gelukzaligheid of doem die men dan toebe-
deeld krijgt, is voor eeuwig. Wie op de Dag des Oordeels Maria als advocate aan zijn 
zijde vindt, mag zich dus gelukkig prijzen! En met een hartgrondig 'Amen' sluit het 
gedicht dan af 

DE MORAAL VAN HET VERHAAL 

De voor de hand liggende moraal van het verhaal is dat Maria-verering het eigen 
welzijn en zieleheil alleen maar ten goede kan komen. Ook het belang van berouw 
en biecht krijgt een zwaar accent. Niet alleen moet duidelijk worden dat zelfs voor de 

schandelijkste zonden vergeving mogelijk is als men maar berouw heeft. Bovenal 
ook moet het publiek doordrongen worden van het feit dat de genade alleen te 
verkrijgen valt via het kerkelijke sacrament van de biecht. 

Staan wij nog even kort stil bij de zonden die Beatrijs begaan heeft. Toen zij als non 
in het klooster ging, heeft zij bindende geloften van gehoorzaamheid, kuisheid en 
armoede afgelegd. Zodra zij het klooster verlaat, schendt zij alle drie de geloften 
ernstig. De vlucht zelf was een ontoelaatbare daad van ongehoorzaamheid. Veertien 
jaar lang heeft zij zich, zowel in haar samenleving met de minnaar als in haar prostitu-
tie, schuldig gemaakt aan de doodzonde van de onkuisheid. In de eerste zeven jaren 
van weelde heeft zij zich tevens overgegeven aan de zonde van de onmatigheid, en 
zelfs na die tijd heeft zij zich geschaamd voor de armoede die zij ooit beloofde te 
zullen onderhouden. Verder lijkt Beatrijs zich te hebben schuldig gemaakt aan de 
zonde van de hoogmoed: eigenzinnig ruilt zij haar hemelse bruidegom in voor een 
aardse, in de veronderstelling met de laatste beter af te zijn. En de vrijwillige ver-
nedering van de bedelarij wijst zij aanvankelijk ook trots van de hand. Haar redding 
is geweest dat zij nooit het contact met Maria heeft verbroken. En Beatrijs is ook 
nooit in de ultieme doodzonde van de wanhoop vervallen. Op een gegeven ogen-
blik zegt zij (ik citeer de vertaling van Willem Wilmink): 

Heer, U vindt wanhoop uit den boze, 
daarom ben ik geen radeloze. 
Hoop op genade heb ik altijd. (vs.63 1-633) 

Wanhoop wordt beschouwd als een zonde tegen de Heilige Geest. Wie geen hoop 
op genade meer kent, is reddeloos verloren. Volgens de geloofsleer zou zelfs Judas, 
de verrader van Christus, nog genade hebben gekregen als hij er berouwvol om had 
gevraagd. Judas echter viel ten prooi aan wanhoop, knoopte zichzelf op en kwam 
aldus in de hel terecht. 

Op een dieper niveau zien wij in het verhaal zich een strijd afspelen tussen hoofs-
heid en devotie, tussen adellijke normen en religieuze waarden, tussen aarde en 
hemel. Die strijd vindt deels plaats in de dualiteit van Beatrijs' karakter. Behendig 
heeft de dichter in het begin van het verhaal zijn toehoorders meegevoerd in de 
illusie van de hoofse romance en de betoverende weelde, om vervolgens te demon-
streren dat aardse liefde, trouwen bezittingen vergankelijk zijn, en dat alleen de 
hemelse liefde en trouw beklijven. Beatrijs is uiteindelijk toch beter af als bruid van 
Christus, dan als bruid van enig sterveling. Geraffineerd heeft de dichter het contrast 
uitgewerkt tussen de op Uiterlijkheden gefixeerde moraal van eer en schande, en de 
op de eeuwigheid gerichte christelijke normen en waarden. Beatrijs, de adellijke 
non, wordt heen en weer geslingerd tussen de hoofse en de devote kant van haar 
persoonlijkheid, maar uiteindelijk triomfeert het geloof 
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DE BEATRI]S EN DE VOORDRACHTSKUNST 

De Beatrijs heeft kenmerken van een voordrachtstekst. Zo is de tekst kort genoeg om 
in pakweg drie kwartier voorgedragen te worden. En de regehnatig terugkerende 
opmerkingen als 'luister nu' en 'hoor hoe het verder ging' suggereren dat het gedicht 
oorspronkelijk bedoeld was om naar te luisteren. Zo heel opmerkelijk is dit ove-
rigens niet, want veel middeleeuwse rijmteksten waren bestemd voor een luisterend 
publiek, en niet voor een leespubliek. 

Boeiend zijn in dit verband toch de befaamde openingsverzen van de Beatrijs: 

Van dichten comt mi deine bate. 
Die liede raden mi dat ict late 
Ende roinen sin niet en vertare. 
Maer om die doghet van hare, 
Die moeder ende maghet es bleven, 
Hebbic een scone mieracle op heven, 
Die God sonder twivel toghede 
Marien teren, diene soghede. (vs. 1-8) 

Willem Wilmink heeft ze aldus vertaald: 

Het dichten brengt me weinig voordeel. 
De meeste mensen zijn van oordeel 
dat ik een ander vak moet leren. 
En toch, om haar te eren 
die als moeder maagd kon blijven, 
wil ik een wonder gaan beschrijven 
waarmee de Here God beoogde 
Maria te loven, die Hem zoogde. 

Wat bezielt een dichter om zijn verhaal te beginnen met een klacht over het feit dat 
hij met zijn dichtarbeid zo weinig verdient? De naam van de (waarschijnlijk Brabant-
se) dichter is ons onbekend gebleven. Ofschoon we dus niet weten wie hij was, 
hebben we door de openingsregels wel een vermoeden wát hij was. Een beroeps-
dichter namelijk; iemand die met het maken en voordragen van zijn gedichten zijn 
brood moest verdienen. In de dertiende eeuw heetten zulke brooddichters vaak 
minstreel, in de veertiende eeuw sprookspreker. Zij schreven niet achter hun schrijf-
tafel af en toe een boek, dat zij hun opdrachtgevers presenteerden, of dat zij de 
wereld in stuurden om te laten kopiëren voor geïnteresseerde kopers. Zij compo-
neerden korte vertellingen-op-rijm waarmee zij als voordragers door de Lage Lan-
den trokken, op zoek naar publiek. Met hun repertoire in een bundel genoteerd of 
uit het hoofd geleerd, dienden zij zich aan bij de kapitaalkrachtige elite in de kastelen 
en de steden. Vaak 's avonds, tijdens ofna de maaltijd, traden ze op aan tafel. Ze 
vertelden hun berijmde verhalen en werden na afloop beloond door de gastheer. De 
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hoogte van hun gage hing uiteraard vaak samen met de kwaliteit van het gebodene. 
De Hollandse sprookspreker Willem van Hildegaersberch (ca. 1350-1408) stak 

ook niet onder stoelen ofbanken dat hij dichtte en voordroeg omwille van 'gunst' en 
'ghewin'. In zijn gedicht Hoernen voer die eere gaet schulen legt hij zijn publiek met zoveel 
woorden uit dat men de rondreizende dichter behoorlijk moet belonen: 

Ende als die dichters willen voert, voert: verder 
Soe sehnen hem een luttic gheven, luto,: zakcentje 
Daer si voort op moghen leven 
Twisschen tyden, al daer si wanderen 
Vanden enen totten anderen. (vs.88-92) 

Het openingsvers van de Beatrijs, 'Van dichten comt mi deine bate', heeft veel weg 
van de gebruikelijke sprooksprekers-retoriek. Graag benadrnkt de spreker in pro-
loog of epiloog zijn armlastigheid om zodoende bij de toehoorders te werven naar 
een goede beloning. Treffend is de overeenkomst met de onmiskenbare sproke Dat 
scamelheit thoechste poem es van minnen uit de veertiende eeuw. Deze sproke - over de 
noodzaak van schandebesefin een overspelige liefdesrelatie - begint de anonieme 
spreker met de volgende woorden: 

Met dichtene ie mi deine genere, 
mine sinne ie daer amme vertere, 
anders soe cornet mi deine te baten; 
nochtan en canicx niet gelaten, 
want ledicheit en es niet goet. 

Deze sprookspreker blijkt eveneens een volhouder te zijn: ook al kan hij met zijn 
voordrachtskunst maar nauwelijks in zijn levensonderhoud voorzien, en moet hij 
zijn stinkende best doen om iets moois te verzinnen dat geld oplevert, hij kan het 
dichten niet laten. 

Resumerend lijken voor de Beatrijs de volgende conclusies gerechtvaardigd: het ge-
dicht was bedoeld als voordrachtstekst; de dichter was tevens de eerste voordrager; 
en deze dichter zal een professioneel spreker geweest zijn, die de Beotrijs op zijn 
repertoire had. Daarmee vallen ooit gesuggereerde auteurs als Diederic van Assene-
de en Jacob van Maerlant zeker af Niet alleen omdat dit dertiende-eeuwse VlamIn-
gen (en geen veertiende-eeuwse Brabanders) waren, maar ook omdat dichten niet 
hun broodwinning was. Zij waren clerk en koster van beroep. 

Hoe kwam een voordrachtskunstenaar gewoonlijk aan stof om een gedicht van te 
maken? Van sprooksprekers is bekend dat zij hun dichtstof overal en nergens van-
daan haalden. Een deel van hun verhalen verzonnen ze gewoon zelf, of ontleenden 
ze aan voorvallen uit het dagelijkse leven. Soms kregen ze, als ze ergens op bezoek 
waren, een boek onder ogen, waar ze wat aan ontleenden. Maar vaak haalden ze hun 
verhaalstofuit het mondelinge circuit waarin ze zelf volop verkeerden. Veel stof 
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kenden de sprekers dus van-horen-zeggen: een sproke die ze een collega hoorden 
vertellen, de preek over een bijbelpassage, een lied dat gezongen werd, een sterk 
verhaal dat ze in de kroeg hoorden, een lokale sage, een mop, een exempel van een 
volksprecliker en ga zo maar door. Vooral exempelen waren goed te gebruiken voor 
voordragers, omdat zulke 'voorbeeldige verhalen' altijd kort waren en een uitge-
sproken moraal hadden. Soms gingen sprekers bewust te rade bij gezaghebbende 
zegslieden. bijvoorbeeld bij geestelijken wanneer ze iets uit Latijnse boeken ver-
klaard wilden hebben. Wûlem van Hildegaersberch was zelfbijvoorbeeld het Latijn 
niet machtig, en geeft toe regelmatig geestelijken te hebben opgezocht, die hem dan 
uit Latijnse boeken bepaalde passages voorlegden die hij in zijn sproken kon ge-
bruiken. De sprekers waren vervolgens meesters in adaptatie. Dat wil zeggen: ze 
vertelden de verhalen nooit klakkeloos weer na, maar bewerkten ze naar gelang de 
situatie en het publiek het vereiste. Er werd wat bij verzonnen, er werd iets weg-
gelaten ... 

Deze algemene schets van hoe sprekers aan hun stof kwamen en deze daarna 
aanpasten, lijkt ook uitstekend van toepassing op de dichter van de Beatrijs. Waarom 
zouden wij hem niet op zijn woord geloven als hij zegt het Maria-mirakel van een 
geestelijke gehoord te hebben? Hij wil de legende vertellen 

Volcomelijc na der waerheide 
Als mi broeder Ghijsbrecht seide, 
Een begheven Willemijn. 
Hi vant in die boeke sijn. 
Hi was een out ghedaghet man. (VS.I3-17) 

Een zekere broeder Gijsbrecht, behorend tot de kluizenaarsorde der wilhelmieten, 
heeft de dichter het mirakel uit de doeken gedaan. Dat deze Gijsbrecht een bejaard 
man was, kon in de middeleeuwen niet anders dan een aanbeveling zijn. De oude 
monnik Gijsbrecht was een belezen en wijze autoriteit. En dan staat er: hij vond het 
Maria-mirakel in zijn boeken. Bedoeld kan zijn: in één van zijn boeken. Maar het 
meervoud zou ook kunnen duiden op meerdere boeken, ten minste twee. 

Dit laatste lijkt curieus, maar hoeft niet onwaar te zijn. De Beatrijs-Iegende is ooit 
begonnen als een kort Latijns exempel in proza. Voor zover we weten was het de 
cisterciënzer monnik Caesarius van Heisterbach die het exempel voor het eerst op-
tekende. Er worden echter twéé versies van het exempel aan Caesanus toegeschre-
ven! In 1223 noteerde hij een korte versie van de legende in zijn boek DiaIogusmiracuIa-
rum (dialoog over mirakelen). In I227 schreefCaesarius zijn Libri acta miracuJorum (acht 
boeken met mirakelen), waarin een langere versie van de legende terecht is geko-
men. Deze Latijnse boeken waren voornamelijk bedoeld voor intern kloosterlijk 
gebruik. Er kon in de refter uit voorgelezen worden tijdens het eten. Verder kon 
men uit de boeken stof putten ten behoeve van de preek. 

Het is heel goed mogelijk dat de zegsman van de Beatrijs-dichter, broeder Gijs-
brecht, zowel over de Dialogus miraculorum als over de Libri acta miraculorum beschikt 
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heeft. Mogelijk heeft Gijsbrecht de beide versies - en misschien zelfs nog meer dan 
deze twee - van het Maria-mirakel in gecontamineerde vorm doorverteld aan onze 
dichter. Op dit mondelinge basismateriaal heeft de Beatrijs-dichter vervolgens zijn 
eigen dichterlijke creativiteit losgelaten, en heeft hij zijn eigen, unieke berijmde ver-
sie gecreëerd. Een versie die ongetwijfeld ook bestemd is geweest voor een ander 
slag publiek. 

LATIJNSE BRON EN MIDDELNEDERLANDSE 
BEWERKING 

Caesarius' mirakel uit de Dialogus miracularum draagt als titel 'De Beatrice custode' 
(Over de kosteres Beatrix). Deze korte versie is waarschijnlijk minder van invloed 
geweest op onze Middelnederlandse Beatrijs. Hieraan ontleend zijn vooral de naam 
van de non en het gegeven van haar uiterlijke schoonheid ('Erat enim corpore spe-
ciosa'; zij was mooi van lichaam). 

Veel meer details lijken ontleend te zijn aan de lange verste uit de Libri acta miracula-
IWTI. Hierin blijft de non anoniem, en draagt de legende als opschrift: 'De puella, pro 
qua beata virgo Maria quindecim annos servivit in custodia sui conventus' , wat zo-
veel betekent als: over een non, voorwie de heilige maagd Maria vijftien jaar lang het 
kosterambt van haar klooster heeft vervuld. Hier volgt het verhaal in vertaling: 

In het hoogland was een zeker klooster van de orde van Sint Benedictus, waar een 
non vertoefde die God en de heilige maagd Maria altijd vroom diende, en die 
hierom het kosterambt van de kerk door het convent kreeg toevertrouwd. Op een 
gegeven ogenblik gedoogde God dat zij ernstig in bekoring raakte, zodat zij op 
verzoek van een zekere jongeling haar habijt wilde afleggen. Wat even later dus 
helaas gebeurd is. Toen de voornoemde non, gegrepen door de inblazing van de 
duivel, ten uitvoer wilde brengen wat zij zich in haar hart had voorgenomen, beval 
zij de jongeling te komen in het holst van de nacht, belovend aan zijn verlangens 
tegemoet te komen, en de plek wijzend, waar hij haar moest opwachten. Dezelfde 
nacht stond de bovengenoemde non op en zeer teneergedrukt door smart zocht ze 
alle sleutels bij elkaar die bij het haar toevertrouwde kosterambt behoorden; zij ging 
de kloosterkerk in en liep naar het altaar waar zij het beeld van de heilige maagd 
Maria wist te staan, en zich uitgestrekt ter aarde werpend, sprak zij met een door 
tranen verstikte stem tot het beeld deze woorden: '0 roemrijke maagd Maria, uw 
Zoon en u heb ik vanaf mijn jeugd gediend en ik heb Hem tot bruidegom gekregen. 
Nu ben ik echter van zins om mijn zeden en mijn leven schandelijk te wijzigen. 
Deze sleutels, die mij door uw genade zijn toevertrouwd, en deze sluier, die mij als 
teken der maagdelijkheid gegeven is, vertrouw ik toe aan u, mijn Vrouwe.' Met deze 
woorden hing zij de sleutels aan de arm van het beeld en legde zij haar sluier over 
het hoofd van de heilige Maria, waarna ze geheel in tranen naar de plaats ging waar 
ze wist dat de jongeling was. De jongeman was opgetogen toen hij haar zag en hij 
voerde haar, haar op zijn paard zettend, naar waar hij haar wilde bezitten. Na korte 
tijd echter, toen ze alles hadden opgemaakt wat de nfn met zich had meegenomen, 



verliet hij haar, zoals alle mannen plegen te doen, omdat hij niet slechts haar had 
bemind maar meer haar bezittingen. De non, die besefte doodzonden begaan te 
hebben en daardoor haar klooster en haar God verloren te hebben, begon - van 
kwaad tot erger vervallend - rond te zwerven en zich spoedig te prostitueren. En 
aldus langs vele plaatsen trekkend en allerlei doodzonden bedrijvend, bracht ze een 
periode van tien jaren door. Uiteindelijk vervulde onze lieve Heer - die niet de dood 
van de zondaar wil, maar liever dat hij zich zou bekeren en zou leven - haar hart met 
immens berouw, omdat Hij haar slechte levenswandel wilde beëindigen. En 
vanwege haar zonden bad zij dag en nacht onophoudelijk om genade tot onze Heer 
Jezus Christus en tot de moeder van barmhartigheid, de maagd Maria. Het zo grote 
berouw van Zijn onwaardige dienstmaagd nu aanschouwend, schonk de barmhartige 
Vader haar het verlangen om terug te keren naar het oord waaruit zij ontvlucht was. 
Toen zij nu, door goddelijke ingeving, bij de poort van het klooster aankwam, 
vanwaar ze eertijds was weggegaan, zag zij een non haar tegemoet komen, die zij 
met de volgende woorden aansprak: '0 goede zuster, ik vraag u in vertrouwen, 
opdat u mij een antwoord waardig acht, hoe het in dit klooster gesteld is.' De non 
antwoordde: 'Ik heb vanaf mijn jeugd dit oord bewoond; nooit heb ik iets slechts 
vernomen van de bewoners in dit oord, maar hier heerst een goede discipline zowel 
onder de zusters als bij onze vrouwe de abdis: En de ander zei: 'Hoe gedraagt zich 
de kosteres van deze kerk dan en hoe wordt zij bij naam genoemd?' Ze antwoordde: 
'Ze gedraagt zich goed, als een wijze en vrome non, die alleszins geliefd is bij God en 
de mensen,' waarop zij haar afkomst en haar naam noemde. Toen zij, die reeds lange 
tijd zondares geweest was, dit hoorde, sloeg ze haar ogen omhoog en richtte haar 
hart naar de hemel; God en Zijn Moeder met een stortvloed van tranen 
dankzeggend, liep ze naar het klooster. Zij ging nu terug naar binnen waar zij 
geknield voor het beeld van de heilige Maagd, dat bij het altaar stond, dadelijk in 
slaap viel. Toen zij nu aldus sliep, sprak de heilige Maagd Maria tot haar en die zei: 
'0 goede non, sta op, wees niet bang, want ik heb hier voor u alles gedaan, wat u had 
moeten doen als u aanwezig zou zijn geweest. Alle zonden die u begaan hebt vanaf 
het moment waarop u bent weggegaan, zijn verborgen gebleven en niemand in dit 
oord weet ervan, behalve God alleen. Daarom moet u onmiddellijk aan een priester 
al uw zonden biechten, en ik zal doorgaan tot ik voor u genade heb verkregen bij 
mijn Zoon. Wees niet angstig, kom onbevreesd nader tot mij, neem van mij de 
sleutels van uw ambt en uw ordekleed weer aan, opdat u mij hier zult dienen.' Toen 
nu de non ontwaakte, ontdekte ze dat alles wat ze in haar slaap had gezien, waar was. 
Ze dankte de Heer Jezus Christus en Zijn roemrijke Moeder en ze deed zoals haar 
bevolen was: ze biechtte natuurlijk alles volledig op en ze diende God in voornoemd 
oord tot aan haar dood. En zij eindigde haar leven in volkomen berouw. Dit alles is 
mij verteld door een godvruchtig man, die de biechtvader kende van de non die het 
allemaal overkomen was. 

Ondanks alle overeenkomsten, zijn de verschillen met de Middelnederlandse Beatrijs 
dUidelijk. Eerst en vooral heeft de dichter het verhaal fors uitgewerkt. Verder heeft 
hij aan de loop der gebeurtenissen nieuwe wendingen gegeven. De arbeid van de 
Beatrijs-dichter getuigt met andere woorden van een bewuste bewerldngstechniek (al 
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is het natuurlijk nooit uitgesloten dat sommige wijzigingen in verloren gegane tus-
senstadia zijn opgetreden). 

De bewerking van een verhaal gebeurt niet voor niets. Het dient een bepaald doel. 
Uiteraard heeft de dichter moeite gedaan om van het beknopte exempel een aan-
trekkelijke vertelling te maken. Immers, hoe levendiger het relaas van de voordrager 
werd, des te groter zijn kans was op een royale beloning. Daarnaast heeft de dichter 
zijn verhaal aangepast voor een gehoor van hoofse, literatuurminnende, intelligente 
en waarschijnlijk aristocratische leken. Niet alleen om hen te behagen, maar even-
goed om hen met de neus op de theologische feiten te drukken. 

De religieuze strekking van het Latijnse verhaal is in het Middelnederlands niet 
verloren gegaan, eerder nog sterker aangezet. Verschillende gebeden en visioenen 
zijn toegevoegd waarin de nodige theologische informatie voor leken verstopt zit. 
Het belang van bekering, genade, hoop, berouwen biecht krijgt meer nadruk, en er 
worden voorbeelden bij aangehaald (Lazarus, Gisemast, Theophilus). Er wordt ter-
loops ook een uitleg gegeven over herkomst en nut van het Ave Maria. En meer na-
druk krijgt de vergankelijkheid van de aardse weelde en liefde. 

De Beatrijs-dichter heeft de tekst opgesierd met details, zoals de eglantier, en be-
schrijvingen, zoals van de kostbaarheden die de minnaar zich in de stad ging aan-
schaffen (merk op dat in het Latijn de minnaar juist teert op de bezittingen van de 
non, wat weinig logisch is). De auteur heeft de tekst verlevendigd met dialogen, hij 
rechtvaardigt het gedrag van de personages beter, en maakt ze meer van vlees en 
bloed. Hij voorziet de geliefden van een aristocratische levensstijl en denkwijze, 
waardoor duidelijk gemotiveerd kan worden waarom Beatrijs zich schaamt als ze in 
haar hemd staat, waarom ze niet kan spinnen of een ander eerzaam beroep uit-
oefenen, en aanvankelijk gruwt bij de gedachte te moeten bedelen. De dichter heeft 
moeite gedaan om het verhaal op bepaalde punten voor het publiek meer logisch en 
invoelbaar te maken. De vlucht uit het klooster is bijvoorbeeld niet louter meer een 
kwestie van duivelse inblazing en geen bevlieging van brandende wellust. Er blijkt 
ware en wederzijdse liefde in het spel, die ook langer beklijft dan in het Latijn. De 
relatie tussen Beatrijs en haar minnaar blijkt er een van hoofse signatuur. Diverse 
toegevoegde scènes en motieven ademen de hoofsheid waarmee het wereldse pu-
bliek zo vertrouwd was. Tot die hoofse scènes en motieven behoren de verstoorde 
hoofse jeugdliefde, de scène waarin de gelieven elkaar door het tralie-venster toe-
spreken, het tafereel in de boomgaard onder de eglantier, en de navolgende scènes 
van de dageraad en de lieflijke plek in het woud. Tot aan de laatstgenoemde scène 
zijn de dialogen van de gelieven hoofs; ze spreken elkaar Vriendelijk, omzichtig en 
liefdevol toe, en maken gebruik van metaforen. Knap is vervolgens de parallel die de 
dichter aanbrengt tussen de woedende reactie van Beatrijs bij het verzoek om in het 
bos te vrijen, en de tragiek van de latere noodza* om anonieme mannen in het vrije 
veld te behagen. 

In de Beatrijs worden voorts twee kinderen geïntroduceerd, die er in het Latijn nog 
niet waren. Aangezien de geliefden zeven jaar samenleven, was de dichter het aan de 
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verhaallogica verplicht dat hier kinderen van kwamen. De lezer zou misschien zeven 
kinderen verwachten, maar dat hoeft niet. Ten eerste was de gefortuneerde middel-
eeuwer, die voor zijn oudedagsvoorziening niet afhankelijk was van een grote kin-
derschaar, terdege op de hoogte van de natuurlijke anticonceptiemethoden (waar-
van 'voor het zingen de kerk uit' thans nog de bekendste is). In de tweede plaats 
dient men rekening te houden met de grote zuigelingensterfte; wellicht overleefden 
slechts twee kinderen het gevaarvolle eerste levensjaar. Maar het aantal van twee 
kinderen kan ook nog samenbangen met de getalsymboliek die opzettelijk in de 
Beatrijs lijkt aangebracht. De dichter vermijdt het heilige getal zeven, en geeft de voor-
keur aan twee, het getal van het aardse en het zondige. Over deze kwestie weldra 
meer. 

De introductie van de kinderen had natuurlijk wel gevolgen voor het verloop van 
de geschiedenis. Eerst en vooral maken de kinderen het gedrag van Beatrijs aan-
nemelijker en sympathieker, want zij prostitueert zich niet langer om zichzelf, maar 
om haar kinderen in leven te houden. Verder gaat Beatrijs niet meer direct terug naar 
haar klooster, maar klopt eerst bij een weduwe aan, die in de nabijheid woont. Ken-
nelijk wilde Beatrijs behoedzaam te werk gaan: het was veel minder gevaarlijk om 
eerst voorzichtig informatie over klooster en kosteres te gaan inwinnen, dan meteen 
naar het klooster te gaan en het risico te lopen als voortvluchtige opgepakt te wor-
den. Maar de gang naar de weduwe was in verteltechnisch opzicht ook noodzakelijk, 
omdat Beatrijs op een gegeven moment haar kinderen bij iemand in goede handen 
moest kunnen achterlaten. Dat de kinderen uiteindelijk door de abt worden meege-
nomen en vrome monniken worden, is uiteraard ook een toevoeging in het Middel-
nederlandse gedicht. 

Aangezien Beatrijs dus bij de weduwe vertoeft, moet zij daar haar visioen krijgen 
met de opdracht om terug te keren. De dichter maakt er drie ;:;km-visioenen van. Als 
Beatrijs terugkeert naar het klooster, brengt de dichter -in tegenstelling tot het Latijn 
- een fraaie para11el met het begin van het verhaal aan: ten tweeden male trotseert 
Beatrijs in haar hemd het nachtelijk duister. In het Latijn verschijnt Maria aan Beatrijs 
als ze terug is bij het klooster, maar onze dichter heeft dit veranderd in een visioen 
van een engel met een dood kind. Het dode kind als zinnebeeld van de dode ziel is 
een noodzakelijk onderdeel van het analogiebewijs dat de engel levert. Blijkbaar 
heeft de dichter tijdig ingezien dat hij geen Maria met dood kind ten tonele kon 
voeren, want dat zou op een ongewenste associatie met een dood kindeke Jezus 
uitdraaien. Eén en ander heeft wel als consequentie gehad dat a11e nonnen in het 
klooster veertien jaar lang Maria-in-Beatrijs-gedaante op bezoek hebben gehad, ter-
wijl Maria nu uitgerekend aan Beatrijs niet éénmaal verschijnt. 

Tot de toevoegingen van de Beatrijs-dichter behoren ten slotte ook de kleur- en 
getalsymboliek. Voor wat de kleursymboliek betreft, beperk ik me hier tot de we-
reldse kledij van Beatrijs. De jongeling koopt in de stad rode en blauwe lakense stof 
om kleding van te laten maken, waaronder een 'roe' (een lang jurkachtig gewaad) en 
een 'soreoet' (een lang mouwloos overkleed dat over de roe werd gedragen). De roe 

en het sorcoet waren bijna altijd in verschillende kleuren uitgevoerd: de combinatie 
rood en blauw kwam het meest voor. Als de jongeling in de boomgaard Beatrijs de 
gelegenheid geeft om zich te kleden, staat er: 

Hi gafhaer deder twee paer. paer: stel 
Blau waest dat si aen dede daer 
Wel ghescepen int ghevoech. (VS.271-273) 

Deze passage is vaak als volgt uitgelegd: Beatrijs krijgt de keuze tussen een rood en 
een blauw stel kleren, en zij kiest het blauwe. Deze interpretatie kan best kloppen. 
Maar het aanbieden van twee stel kleren hoeft niet te betekenen dat er een keuze 
gemaakt moet worden. Mogelijk biedt de minnaar haar gewoon twee identieke 
combinaties aan ten teken van haar nieuwverworven weelde. Niet langer meer één 
habijt, maar twéé stel kleren: nu hoeft ze nooit meer zonder kleding te zitten als er 
iets vuil is en gewassen moet worden. Beatrijs neemt de twee combinaties in ont-
vangst en trekt er één Vanuit kostuumhistorisch perspectief zou men nu dus 
ook verwachten dat Beatrijs een tweekleurig ensemble aantrekt, te weten een rode 
roc met daaroverheen een blauw sorcoet. Over het blauwe overkleed wordt dan 
opgemerkt dat deze perfect van snit was, dus volgens de laatste mode nauwsluitend 
getailleerd. Als de minnaar opmerkt: 'Lief, dit hemelblau Staet u bat dan dede dat 
grau', dan doelt hij wederom alleen op het blauwe sorcoet - van de rode roe was 
immers niet veel meer dan de mouwen zichtbaar. Waarom is deze interpretatie op 
z'n minst het overwegen waard? Bekijkt men de gehistorieerde Beatrijs-initiaal (zie 
het omslag van dit boek), dan blijkt in welke kleurencombinatie de verluchter Maria 
heeft afgebeeld: in een rood kleed met daaroverheen een blauwe mantel. 

Dat Beatrijs zich hult in de kleuren van Maria, is reeds vaker door filologen aan-
getoond, maar de nadruk lag steeds op het blauw. Rood was in de middeleeuwen 
(zoals nu nog) de kleur van de liefde; niet alleen van de aardse liefde, maar ook van 
de hemelse liefde. Blauw was de kleur van de hemel en van de trouw. De combinatie 
rood-blauw was dus wel bij uitstek toepasselijk voor Maria, en evengoed voor Bea-
trijs die de banden met Maria niet doorsnijdt in haar wereldse escapade. Tot slot doet 
Beatrijs sluiers van witte zijde om. Ook wit is een kleur die bij Maria - en Beatrijs, 
alsmede de engel- past, want wit heeft als symboolwaarde de onschuld, de puur-
heid en de maagdelijkheid. Achterafmoeten de toehoorders beseft hebben dat wan-
neer Beatrijs zich in de kleuren van Maria hulde, Maria het habijt van Beatrijs heeft 
aangetrokken. Er vond dus bij wijze van spreken een uitwisseling van kledij plaats. 

Voor de getalsymboliek moet men een onderscheid maken tussen een auditief en 
een visueel niveau. Voor de aandachtige luisteraars keren de getallen twee, drie en 
zeven enkele malen terug. Twee is het getal van het aardse en vanuit religieus 
spectief ook van het zondige en duivelse. Als Beatrijs op het punt staat het wereldse 
leven in te gaan, krijgt zij 'cleder twee paer' aangeboden. Als resultaat van haar aardse 
samenleving krijgt Beatrijs ook twee kinderen (en juist geen zeven, zoals men mis-
schien zou verwachten). En wanneer Beatrijs tweemaal de stem heeft gehoord die 
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haar opdracht geeft terug te keren naar het klooster, vreest zij niet ,zonder grond 
door de duivel voor de gek te worden gehouden (tweemaal is de duivel ook daad-
werkelijk in actie gekomen: om Beatrijs' liefde aan te wakkeren en om haar van de 
biecht af te houden). Pas bij het derde visioen gelooft zij in een hemelse opdracht, 
want drie is een goddelijk getal (denk bijvoorbeeld aan de Drieëenheid). Drie 
nachten zijn het ook, dat zij bij de weduwe kan overnachten. Het heilige getal zeven 
keert eveneens enkele malen terug. Beatrijs verzuimt in haar wereldse bestaan niet 
om de zeven getijden van Maria te blijven bidden. En in dit bestaan beleeft zij letter-
lijk zeven vette en zeven magere jaren - een beeldspraak die stoelt op de gebeurte-
nissen in Egypte ten tijde van Jozef (Genesis 41). 

Alhoewel het op basis van de tekstgegevens niet volledig valt te bewijzen, lijkt er 
nog een bijzondere getalsymboliek in de Beatrijs te zitten voor de geslepen rekenaars. 
Op haar twaalfde jaar treedt Beatrijs in het klooster. Daar zal zij een zekere spanne 
tijds hebben verbleven: men wordt van novice niet prompt kosteres. Laat dit kloos-
terverblijf nu ook eens zeven jaar geweest zijn, zoals in enkele Franse versies van het 
verhaal vermeld wordt. Op haar negentiende vlucht Beatrijs dan uit het klooster. 
Zeven jaar leeft zij in weelde, dus tot haar zesentwilltigste. Dan volgen de zeven 
magere jaren, waarna zij exact op 33-jarige leeftijd het klooster weer betreedt. Precies 
de leeftijd waarop Christus stierf (en na Hem de nodige heiligen). Is er een idealer 
tijdstip voor Beatrijs denkbaar om haar wereldse leven vaarwel te zeggen? De reken-
som is haast te mooi om niet waar te zijn. De vraag is alleen hoeveel middeleeuwse 
luisteraars hem gemaakt hebben ... 

Dan is er de getalsymboliek op visueel rtiveau. Die is alleen zichtbaar voor wie het 
overgeleverde handschrift van de Beatrijs bekijkt. Deze getalsymboliek hoeft niet 
steeds aangebracht te zijn door de dichter-voordrager, omdat rtiet alles te horen was. 
Ze kan best het werk van een kopiist geweest zijn. Ik beperk de toelichting hier tot 
het getal vijf, dat het getal is van Maria, onder andere omdat het naar middeleeuwse 
opvattingen geen toeval kon zijn dat Maria, 'Virgo' (maagd) en 'Mater' (moeder) uit 
vijfletters bestonden. Vijfis trouwens ook het getal van haar direkte tegenpool in de 
liefde Venus, maar dit terzijde. Het getal vijfkeert op visueel niveau in het handschrift 
terug. Ten eerste in de initiaal 'U', die de klankwaarde 'V' heeft en - in de romeinse 
cijfers - de getalswaarde vijf De verering van Maria, waar de Beatrijs toch om draait, 
begint dus meteen getalsymbolisch bij de eerste letter. En zet zich voort in de af-
beelding in de eerste letter, die een krtielende Beatrijs toont die Maria aanbidt. In de 
schacht van de irtitia'll 'U' zitten vijfklaverachtige bloemen verwerkt. Naast de initiaal 
begint de tekst al. En wat zien we? Er staan drie verzen (goddelijk getal) afgeschreven, 
uitgesmeerd over vijf regels (getal van Maria), waarmee de bestendige relatie tussen 
God en Maria uitgedrukt kan zijn. Verder worden er in de inleiding door de dichter 
ook vijf versregels gewijd aan Maria: 

Maer om die doghet van hare, 
Die moeder ende maghet es bleven, 
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Hebbic een seone mierac1e op heven, 
Die God sonder twivel toghede 
Marien teren, diene soghede. (VS.4-8) 

In de beklemtoonde woorden valt een bijzondere alliteratie op: vijfmaal verschijnt 
de letter 'M' van Maria ('Maer', 'moeder', 'maghet', 'mieracIe', 'Marien'). Allemaal 
toeval? Vergezocht? Misschien klinkt het in moderne oren allemaal erg vernuftig, 
maar de ontwikkelde middeleeuwer was wel degelijk in staat om zO subtiel met 
getalsymboliek te spelen. 

DE KLOOSTERORDE VAN BEATRI]S 

Onderzoekers willen graag alles weten, of tenminste zoveel mogelijk. Ze willen dus 
ook weten tot welke kloosterorde Beatrijs nu eigenlijk behoorde. Voor onze Beatlijs 
is het meest gegeven antwoord: tot de cisterciënzer orde. Deze orde werd in 1°98 
gesticht door Robert de Molesmes. en is vernoemd naar het eerste klooster Citeaux 
(nabij Dijon). De orde werd in de twaalfde eeuw tot grote bloei gebracht door Ber-
nardus van Clairvaux. Typerend is de gestrengheid waarmee men de oude ordere-
gels van Sint Benedictus herstelde en onderhield - in reactie op de van 
de kloostertucht bij met name de benedictijnen. De kloosters van de osterClenzers 
zijn sober en zonder opsmuk, hun habijt is wit. Ook de nonnen droegen een wit 
habijt. en verder een witte kinband met daaroverheen een zwarte hoofdslmer. De 
monniken en nonnen vestigden zich bij voorkeur in afgelegen gebieden, weg van 
het wereldse leven. Daar namen zij het gebod 'ora et labora' (bid en werk) heel 
letterlijk. Het werk bestond uit het bouwrijp maken van de grond en het telen van 
gewassen. Toch werd dit zware werk al vrij snel overgelaten aan de lekebroeders of 
conversi, die een grijs habijt droegen. Het eiland Schiermonnikoog dankt zIJn naam 
aan de aanwezigheid van deze 'schiere' (bijna witte) monniken. Tot slot zij vermeld 
dat de cisterciënzers de Maria-verering bevorderden. 

Kan de Maria-verering die uit de Beatrijs spreekt een aanwijzing zijn dat onze non 
tot de cisterciënzer orde behoorde? Nauwelijks. De orde had echt niet het alleen-
recht op Maria-verering. Dat Ceasarius van Heisterbach nu als eerst bekende op-
tekenaar van de legende een cisterciënzer monnik was. zegt ook weinig. Blijkens het 
exempel uit de Libri ocw miraculorum behoorde Beatrix nu juist. tot de 
orde der benedictijnen, die een zwart habijt droegen! In bUItenlandse volkstalIge 
versies wordt Beatrix inderdaad wel eens als cisterciënzer non afgeschilderd, maar 
dat hoeft nog niet te betekenen dat onze Beatrijs het dus ook was. Een ander argu-
ment luidt dat Beatrijs' klooster dUidelijk buiten de stad ligt. Dat mag dan waar zijn, 
ook benedictijner en augustijner kloosters stonden rtiet per definitie in de on-
middellijke nabijheid van de stad. Alleen de bedelordes der franciscanen en domini-
canen vestigden zich bij voorkeur in ofbij de stad. Dat Beatrijs tot deze laatste twee 
ordes niet behoord heeft, is echter dUidelijk. Deze stedelijke ordes kenden geen 
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regime van gezamenlijk koorgebed zoals beschreven in de Beatrijs; de getijden wer-
den op individuele basis en desnoods op een willekeurige plek gebeden, en dus niet 
met z'n allen in het koor. En hoe zou Beatrijs zich - zelfs als jonkvrouw - voor 
bedelen hebben kunnen schamen als zij ooit tot een bedelorde had behoord? 

Nee, het meeste houvast biedt nog de opmerking dat Beatrijs'habijt 'grau' is, en 
later ook dat van haar zoons. Dat grau wordt dan graag verklaard als dat bijna-wit van 
de cisterciënzers. En toch blijft ook deze verklaring een beetje een hulpconstructie. 
De voornaamste betekenis van 'grau' is 'grijs'. Beatrijs kan geen grijs habijt gedragen 
hebben, want zij kon als kosteres geen lekezuster zijn. Als cisterciënzer non moet zij 
in feite wit gedragen hebben, maar waarom staat er in de tekst dan niet gewoon 'wit'? 
De Middelnederlandse woorden 'graubroeder', 'grau monnic' en 'graususter' heb-
ben alle betrekking op de franciscanen, die nota bene bruine habijten droegen! Maar 
zojuist stelden we al vast, dat de franciscanen als mogelijkheid afVielen. 

Beatrijs in een cisterciënzer klooster? Wordt daar het klooster niet een beetje te 
rijk en voornaam voor afgeschilderd, in het bezit van een nouveauté als een slaguur-
werk nog wel? Bij de witte monniken en nonnen was elke vorm van weelde ten 
strengste verboden! Waar haalde Beatrijs in de rigide tucht van het cisterciënzer 
klooster een bode vandaan om als een postilIon d'arnaur een briefje naar een liefje te 
gaan brengen? Hoe kunnen er in alle hoeken van het koor uitbundig olielampen (of 
kaarsen?) branden, als de cisterciënzer regels zelfs op de hoogtijdagen van Maria 
afgemeten maar twee à drie lichtbronnen toestaan? Dit verwacht men toch veel 
eerder in het 'rijke roomse leven' van het benedictijner klooster? En dan zou men 
'grau' niet moeten vertalen als goor-wit of ongebleekt wit, maar als verbleekt-zwart. 

Ik zou van de hele kwestie geen punt hebben gemaakt, wanneer de illuminator 
van de Beatrijs-initiaal onze non in een cisterciënzer habijt had afgebeeld. Maar dat 
heeft hij niet. Beatrijs draagt een witte kinband met een zwarte hoofdsluier. De kloos-
termuur achter haar is wit, maar haar habijt beslist niet. Haar habijt is van een wat 
onbestemde kleur; bruin lijkt de beste omschrijving, maar de bijbehorende orde 
blijft ondUidelijk (omdat de franciscanen tot de onmogelijkheden behoren). En als 
nu de illuminator al niet wist dat Beatrijs een cisterciënzer non was, hoe moest het 
publiek het dm wel weten? 

Misschien moet men de vraag naar de orde van Beatrijs wel helemaal niet stellen. 
Moet 'grau' begrepen worden als een onbestemde, lelijke kloosterkleur. Doet het er 
niet toe wat voor non Beatrijs was. Ze was een non, gewoon een non. 

DE DATERING VAN DE BEATRl]S 

De vraag naar de ouderdom van de Beatrijs is een lastige. Op het eerste gezicht lijkt de 
tekst slechts heel grofWeg te dateren. De Libri octo miraculorum wordt gedateerd op 
1227, en meestal wordt voor het Latijnse Maria-mirakel dezelfde datering aangehou-
den. Er zijn echter redenen om aan te nemen dat niet Ceasarius dit mirakel heeft 
opgetekend, maar een latere anonieme continuator. Het mirakel is in dat geval een 

Pseudo-Caesarius-tekst, en dateert van ná 1227. 
Het handschrift waarin de Beatlijs overgeleverd staat, kan gedateerd worden op 

1374 ofkort daarvóór. In het begin van het manuscript staat namelijk een zogeheten 
paastafel. Uit een notitie blijkt dat iemand heeft Uitgerekend dat Int jael ons Heeren 
MCCCLXXIIIl (dus in 1374) paaszondag op 2 april viel. Men moet dus aannemen dat de 
Beatrijs ergens ná 1227 en vóór 1374 is gedicht, maar een bijster precieze datering is 
dat niet. Hierna zal worden gepleit voor een ontstaan in de veertiende eeuw. 

Tenzij we zouden geloven in een latere toevoeging, is het meest concrete date-
ringsgegeven in het gedicht het 'orloy' dat kan 'slaen' (vs.846) waarover het klooster 
van Beatrijs beschikt in de kerk of de sacristie. Het moet hier gaan om een me-
chanisch uurwerk of'horologium' dat een klokGe) laat luiden. De eerste raderuur-
werken stammen uit het eind van de dertiende eeuw (Engeland, Zuid-Duitsland, 
Italië), maar deze hadden nog geen slagwerk. De oudste slaguurwerken die op het 
hele uur één klokslag gaven, dateren van na 1300. Het orloy in Beatrijs' klooster is 
waarschijnlijk verwant met het veertiende-eeuwse Turmwächteruhr, in feite een soort 
wekker die op ieder uur slaat ten teken dat de grote klok gelUid moet worden (wat 
kosteres Beatrijs dan ook doet). 

Niet alleen het bezit van een orloy maakt het klooster tot een rijke abdij, in de tekst 
wordt dit op andere plaatsen ook benadrukt. Zoals gezegd is bepaald onzeker tot 
welke orde het klooster behoorde, maar indien deze al tot de principieel sobere 
orde der cisterciënzers behoord heeft, dan moet de weelde wederom een aanwij-
zing zijn voor een veertiende-eeuwse tekst. Na verloop van tijd werd de orde, zijns 
ondanks, namelijk toch rijk - al werd die rijkdom dan vaker in nieuw grondbezit dan 
in verfraaiing van het klooster geïnvesteerd. 

Niettemin wordt op grond van de hoofse inkleding het verhaal wel in de tweede 
helft van de dertiende eeuw gesitueerd. Dat er echter in de veertiende eeuw in Bra-
bant nog steeds uitstekende hoofse verhalen werden geschreven en beluisterd, be-
wijst De borchgravinne von Vergi uit 1315. De vergelijking wordt hier niet zonder opzet 
getrokken. Beide teksten lijken exponenten van het verlangen naar 'korte vertel-
kunst'. In de veertiende eeuw tekent zich namelijk een zekere romanmoeheid af De 
hoeveelheid grote epische teksten die nog wordt geschreven, neemt in rap tempo af 
De zt;.c:ht tot compileren en continueren loopt ten einde, en korte vertellingen en 
sproken raken in de mode. 

Ook de verwijzing naar het Maria-mirakel Theophilus duidt op de veertiende eeuw. 
Weliswaar had Jacob van Maerlant in zijn Spiegel historiael (1288) de geschiedenis van 
Theophilus al kort uit de doeken gedaan, maar als Middelnederlandse roman kennen 
we dit werk pas uit de veertiende eeuw. Als de hoofdpersoon in de Theophilus een 
oplossing zoekt voor het verlies van zijn raadgeversambt en zijn goede naam, ver-
voegt hij zich bij een joodse magiër, die al bij menigeen had bereikt 

Dat hi den duvel hadde op ghegheven 
Sine ziele ende sijn leven (VS.387-388) 
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Even later zal ook Theophilus zo'n pact met de duivel sluiten. In de Beatrijs wordt 
over Theophilus gezegd: 

Ende haddem den duvel op ghegeven 
Beide ziele ende leven (VS.521-522) 

De overeenkomst is niet helemaal woordelijk, en de mededeling munt helaas ook 
bepaald niet uit in originaliteit, maar toch is een ontlening van deze verzen door de 
Beatrijs-dichter niet volkomen uitgesloten (bij Maerlant zijn deze verzen in elk geval 
niet te vinden). 

Verder verraden twee details in de beschrijving van de kledij een ontstaan in de 
veertiende eeuw. Was de kaproen van oorsprong een volks hoofddeksel, in de veer-
tiende eeuw ging men deze kap-met-kraag ook in de hogere kringen dragen. Nieuw 
in de veertiende eeuw was voorts dat roe en sorcoet (in Franse termen 'cotte' en 
'surcot') voorzien waren van een 'snit: de taillering zat dus in het patroon en werd 
niet langer verkregen door het aanhalen van rijgveters op de rug. 

Volkomen terecht is de hoofdpersoon uit de Beatrijs wel getypeerd als een van de 
scherpst getekende klein-menselijke personages uit de middeleeuwse literatuur. 
Juist in de veertiende-eeuwse literatuur ziet men de aandacht voor de individuele 
tragiek opkomen. En dan is er nog de moraal van de Beatrijs: de introductie van hoof. 
se elementen in het verhaal mag het zicht niet wegnemen op de functie ervan. De 
hoofsheid wordt opgevoerd om vervolgens weer even effectief te kunnen worden 
afgevoerd. De strekking van de Beatrijs neigt naar een faillietverklaring van de hoofse 
schijnwereld van vergankelijke liefde en luxe, en ook dergelijk gedachtengoed hoort 
veeleer thuis in de veertiende dan in de dertiende eeuw. 

HET BEATRI]S-HANDSCHRIFT 

Het handschrift waarin de Beatrijs is overgeleverd stamt uit circa 137+ Het luxueuze 
perkamenten handschrift met mooie verluchtingen is ongetwijfeld samengesteld 
voor een kapitaalkrachtige opdrachtgever. Waar de literaire belangstelling van deze 
opdrachtgever lag, valt afte leiden uit de teksten die in het handschrift opgenomen 
staan: een paastafel, de Dietsche Doctlinael, de Beatrijs, vertalingen van het Pater Noster, het 
Ave Maria en het Credo, enkele passages uit de Lekenspiegel van Jan van Boendale, ver-
handelingen over de tien geboden, de twaalf geloofsartikelen, de zeven werken van 
barmhartigheid. de zeven hoofdzonden, de zeven sacramenten, de zeven gaven van 
de Heilige Geest, de aflaten van Rome, en tot slot de Heimelijkheid der heimelijkheden van 
Jacob van Maerlant. De meeste teksten zijn zonder meer van (elementair) catecheti-
sche en stichtelijke signatuur. Geknipt voor de leek die begaan was met het geloof, 
maar die de officiële kerktaal, het Latijn, niet machtig was. 

De Beatrijs is de enige puur verhalende tekst uit het handschrift; de andere teksten 
zijn eerder betogend van opzet. Te midden van al die andere teksten lijkt de opname 
van de Beatrijs in het handschrift toch vooral te zijn geschied omwille van zijn stichte-

lijke moraal. De enige tekst die meer wereldse dan religieuze lering verschaft, is de 
Heimelijkheid del heimelijkheden van Jacob van Maerlant. Dit dichtwerk is een vorsten-
spiegel inclusief dieetleer, en betoogt hoe een heer gezond moet regeren. Veronder-
steld wordt dat Maerlant deze tekst oorspronkelijk geschreven heeft voor de piep-
jonge graaf Floris V van Holland. Evenmin puurtheologisch van karakter is de Dietsche 
Doctrinael. Weliswaar bevat de tekst beschouwingen over de liefde tot God en over de 
hoofdzonden, maar er worden ook hoofdstukken gewijd aan aardse onderwerpen 
als vriendschap, liefde, huwelijk en eerlijk geld verdienen. 

Overigens zijn de teksten in het Beatrijs-handschrift bepaald niet allemaal even 
lang. Het uitvoerigste dichtwerk is de Dietsche Doctrinael met zijn ruim 6000 versregels. 
De titel niet meegerekend is het dietse Ave Maria daarentegen slechts vijf regels kort: 

DITS DEN AVE MARIA IN DIETSCHE 

Ic gruete di Maria, 
Gracien vol, onse Here metti si; 
Voer alle wive ghebenedijt si di; 
Die vrucht uwes lichamen 
Es ghebennedijt. Amen. 

Als de Beatrijs aanvankelijk een sproke was die op het repertoire van een voordrager 
stond, was de kans dan niet erg klein dat zo'n gedicht in zo'n prachthandschrift 
terecht kwam? Het is - voor zover we weten - inderdaad niet vaak gebeurd dat een 
individuele sproke in een zo'n prominente codex geboekstaafd werd. De meeste 
sproken staan genoteerd in minder fraai verzorgde verzamelbundels. 

Toch moeten we er van uitgaan dat de voordrachtstekst Beatrijs op een gegeven 
ogenblik een schriftelijk leven is gaan leiden. Gezien de paar kopiistenfouten in de 
ons overgeleverde Beatrijs, heeft er een ouder voorbeeldhandschrift bestaan waarin 
de Beatrijs al opgetekend stond. Dit zou best zo'n minder kostbare verzamelbundel 
geweest kunnen zijn. En mogelijk zijn er nog meer schriftelijke exemplaren van de 
Beatrijs in omloop geweest. 

HET PUBLIEK: BRABANTSE HOFKRINGEN? 

We mogen waarschijnlijk concluderen dat het Brabantse Beatrijs-handschrift, gezien 
zijn uitvoering en inhoud, bij uitstek geschikt geweest is voor een kapitaalkrachtig, 
vroom en hoofs-aristocratisch lekenpubliek. Recent is als publiek voor zowel de 
voordrachtstekst als het handschrift het hof van de hertogen van Brabant te Brussel 
gesuggereerd. En waarom ook niet? Aan dat hofvoldeed men in elk geval uitstekend 
aan het geschetste publieksprofiel. De voordracht van de Beatrijs zou dan ten tijde van 
hertog Jan II (1294-1312) ofhertogJan III van Brabant (1312-1355) geschied kunnen 
zijn. Vooral Jan III stond bekend om zijn rijke mecenaat en zijn bevordering van de 
Middelnederlandse literatuur. Hetzelfde gold tot op zekere hoogte ook voor de op-
volgende hertoginjohanna van Brabant (1355-1406), voor wie het Beatlijs-handschrift 
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bestemd zou kunnen zijn geweest. Voortgezet onderzoek zal moeten uitwijzen hoe 
solide deze veronderstellingen zijn. 

DE WAARHEID 

Tot slot stellen we ons de vraag: werd zo'n verhaal als dat van Beatrijs nu echt ge-
loofd? In de cisterciënzer abdij van Vrouwenpark, gelegen in het Brabantse Rotselaar, 
werd niet getwijfeld aan de hele geschiedenis. In hun eigen Sint-Pieterskerk stond 
immers het enige echte Maria-beeld (van omstreeks 1330) waartoe Beatrijs zich in 
haar gebeden gericht had. In Vrouwenpark kon men met eigen ogen de lieftallige 
madonna aanschouwen, die veertien jaar lang de plaats van kosteres Beatrijs had 
ingenomen. Deze claim zal de abdij wel geen windeieren hebben gelegd, evenmin 
als de talloze kerken die in het bezit waren van de enige echte schedel van Johannes 
de Doper of de voorhuid van Jezus Christus! 

De geschiedenis is waar gebeurd, suggereert het Latijnse exempel. Het mirakel is 
vernomen van een betrouwbare informant: een godvruchtig man die de biechtvader 
nog gekend heeft, aan wie Beatrijs haar leven openbaarde. De geschiedenis is waar 
gebeurd, zegt vervolgens de Beatrijs-dichter. Hij heeft het mirakel gehoord van de 
betrouwbare monnik Gijsbrecht, die het was tegengekomen in zijn (Latijnse) boe-
ken. En de dichter vertelt het verhaal na, Volcome1ijc na der waerheide. Toch is dat laatste 
moeilijk vol te houden als je ziet wat hij er, ten opzichte van het Latijn, allemaal 
bijverzonnen heeft - zelfs als zijn wijzigingen het 'realisme' van de vertelling moes-
ten vergroten. 

Wat is waarheid eigenlijk? afbeter: wat is nu belangrijker? De waarheid in de zin 
dat de geschiedenis tot in de kleinste details volkomen correct en objectiefweerge-
geven is? Of de morele waarheid? De moderne mens is geneigd te kiezen voor de 
eerste, meer 'journalistieke' waarheid. De niiddeleeuwer daarentegen hechtte wel 
aan feitelijkheid, maar vond de morele waarheid achter de 'feiten' vaak belangrijker. 
Ook al heeft de Middelnederlandse dichter met zijn Beatrijs een gewijzigde literaire 
versie gecreëerd, het verhaal is en blijft een exempel: het doet er minder toe ofhet 
wáár was, van belang is vooral dat het verhaal waar zou kunnen zijn. De Maria-legen-
de illustreert, in welke versie ook, het aloude gezegde: de wonderen zijn de wereld 
nog niet uit. En dát is goed om te weten! 

De dichter-voordrager van de Beatrijs zag zichzelf na zijn optreden graag ruimhartig 
beloond. Hij zal op zijn minst een droge keel hebben gekregen van het spreken. En 
ook van schrijfWerk kan men dorst krijgen. De laatste woorden uit de inleiding van 
Willem Wilmink indachtig, sluit ik mij graag aan bij wat een dorstig kopiist eens 
noteerde na gedane arbeid: 

Explicit hic totum 
Da mihi poturn. 

THEO MEDER 

'k Ben aan 't eind van mijn La.tijn 
Nu lust ik wel een goed glas wijn. 

VERANTWOORDING VAN DE EDITIE 

Het luxueuze verzamelhandschrift waarin de Beatrijs is opgeschreven, wordt thans 
bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, en draagt als signatuur: 76 E 
5. De Beatrijs opent op de verso-zijde van blad 47 met een gehistorieerde initiaal, vijf 
regels hoog. De afbeelding in de initiaal toont een geknielde Beatrijs die Maria met 
Christuskind aanbidt. De initiaal is versierd met kleurig penwerk dat uitloopt in de 
linkerrnarge, en boven en onder de linkerkolom. De tekst eindigt op de verso-zijde 
van blad 54- De Beatrijs is geschreven in twee kolommen per bladzijde. Per kolom is er 
ruimte voor 37 versregels. 

Bij de editie van de Middelnederlandse tekst is in eerste instantie gebruik gemaakt 
van de diplomatische afschriften van A.M. Duinhoven (1989, deel 2, p. 4-54) en W. 
Kuiper (ongepubliceerd). Deze afschriften zijn nogmaals gecontroleerd aan de hand 
van de facsimile van het handschrift Oanssens 1986). Hierna is de tekst kritisch ge-
maakt, dat wil zeggen: 

· De spelling van u/v/wen i/j is aangepast aan het moderne gebruik. 
· Romeinse cijfers zijn in kapitalen gezet, en de punten waar ze tussen staan, zijn 
weggelaten. De middeleeuwse 'spellingswijze' is echter gehandhaafd. Dat wil zeg-
gen: veertien is XlIII en niet XIV, en vijfhonderd is VC en niet D. 
· Alle namen zijn met hoofdletters geschreven, evenals God, Heer (als God bedoeld 
wordt) en Vrouwe (als Maria bedoeld wordt). 
· Afkortingen zijn stilzwijgend opgelost. 
· Moderne interpunctie is toegevoegd. 

In het handschrift wordt de Beatrijs fraai gestructureerd middels lombarden (grote 
kleurige hoofdletters). Deze lombarden zijn twee regels hoog, en zijn afwisselend 
uitgevoerd in goud (met zwart penwerk) en in blauw (met rood penwerk). Deze 
structurering via lombarden is in de teksteditie gehandhaafd en geaccentueerd: de 
episoden worden door een witregel gemarkeerd en de lombarden zijn vet weerge-
geven. Eénmàal moet volgens de verhaallogica de witregel eerder gezet worden, 
namelijk vóór vers 614, tetwijl de lombarde pas op de gebruikelijke oneven versre-
gel geplaatst is (VS.615). 

De tekst van het handschrift bevat weinig aperte fouten. Hier volgt een opsomming 
van de emendaties (zekere tekstverbeteringen) die in de teksteditie zijn aangebracht: 

239 ie: hs. iet. 
456 seven: hs. seve; de kopiist is vergeten de nasaalstreep (een afkortingsteken) boven 

de laatste e te zetten. 
526 on9hetroest: hs. on9hestroest. 
821 es: dit onmisbare woordje ontbreekt in het handschrift. 
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Twijfelachtige woordvormen zijn ongemoeid gelaten als zij het gevolg kunnen zijn 
van een fonetische spelwijze of eigenaardigheden van het dialect. 

In de teksteditie is slechts één conjectuur aangebracht (een tekstverbetering op 
grond van een gissing). Bij deze conjectuur volgt hieronder een nadere uitleg. 

VERDWAALDE VERZEN, TEKSTCORRUPTIE OF EEN 
LEESFOUT? 

Van de verzen 477-482 wordt wel aangenomen dat het zogenaamde 'verdwaalde 
verzen' zijn, die eigenlijk achter vers 432 hadden moeten staan. In het handschrift 
staat namelijk letterlijk: 

477 Si was seuen iaer metten man 
478 Die .ij. kindere an hare wan 
479 Diese liet in ellinde 
480 Daer si doghede groet meswinde 
481 Dierste .vij. iaer hebdi gehoert 
482 Verstaet hoe si leuede voert 

Met name de laatste twee verzen suggereren dat nu de episode van Beatrijs' prostitu-
tie gaat komen, maar dit verhaal is juist net verteld. Zodra de verzen 477-482 na vers 
432 geplaatst worden, klopt het weer: nu gaat er verteld worden over Beatrijs als 
hoer. 

Er kleven twee bezwaren aan het terugplaatsen van de verzen. Ten eerste lijkt de 
verhaallogica wel hersteld te worden, maar nu wordt tweemaal direkt na elkaar het-
zelfde gezegd: teruggeplaatste 'verdwaalde verzen' verworden tot zinloze herhaling. 
Ten tweede valt niet bijster elegant te verklaren hoe de verzen in het afschrijf-proces 
hebben kunnen verdwalen, zeker niet vooruit in de tekst. Immers, hoe krijgt een 
kopiist het onder normale omstandigheden voor elkaar om zes verzen over het 
hoofd te zien, door te schrijven en na 44 regels Uitgerekend de vergeten zes verzen 
wél te zien, en ze dan kennelijk al suffend nog op te schrijven ook? Eerst blind, dan 
ziend, dan ziende blind? 

Dat kan niet, of er moeten vernuftige hypotheses aan te pas komen. Zo is er een 
theorie opgesteld over een ouder handschrift met 22 verzen per pagina, een foutief 
bladerende en afschrijvende kopiist en een invoeging van 44 verzen aan overge-
slagen tekst op een los vel. Een volgende kopiist schreef de losse invoeging op de 
verkeerde plaats af, en dreef zo een wig tussen verzen die oorspronkelijk bij elkaar 
hoorden. Vernuftige hypotheses als deze ten spijt, mogen verdwaaltheorieën in de 
filologie pas als een laatste redmiddel aan de orde komen, wanneer de meer gang-
bare verklaringen falen. 

Als recapitulatie vallen de verzen 477-482 eigenlijk helemaal niet uit de toon op de 
plek waar ze in het handschrift staan. Uitgaande van deze gedachte is er wel gesugge-
reerd dat er oorspronkelijk heeft gestaan (de' duidt reconstructie aan): 
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Si was seuen iaer metten man 
Die .ij. kindere an hare wan 
Diese liet in ellinde swaer 
Diesi doghede .vij. iaer 

Doordat later een rijmwoord ('swaer') zou zijn weggevallen, zou een volgende kopi-
ist zijn gaan knoeien met de tekst, en er twee weinig deugdelijke versregels aan 
hebben toegevoegd. 

Toch lijkt ook deze verklaring nog te omslachtig. Bezien we nogmaals de verzen 
477-482 zoals ze in het handschrift staan. Feitelijk deugt alleen de mededeling in vers 
48 I niet: 'Dierste .vij. iaer hebdi gehoert.' De volgende zeven jaar hebben we immers 
ook net gehoord! Waarom niet aangenomen dat in dit vers een lees- ofschrijffout is 
geslopen? Het getal kan bijvoorbeeld verkeerd genoteerd zijn. Misschien stond er in 
het voorbeeldhandschrift wel '.xiiij.' ; de eerste veertien jaren zijn nu verteld. Maar 
een kopiist moest wel erg slecht (ofhelemaal niet) kijken, wilde hij '.xiiij.' voor '.vij.' 
aanzien. Elders maakt de kopiist nooit een fout met cijfers. 

Er is daarom uiteindelijk gekozen voor een andere verbetering. Aangenomen 
wordt dat in het voorbeeldhandschrift iets als 'Dleeste' (in onze tekstuitgave gespeld 
als 'Die leste') stond, en dat de kopiist dit, met zijn gedachten nog bij de eerste 
episode, heeft aangezien voor 'Dierste' . Met de conjectuur 'Die leste' bevat de recapi-
tulatie nu - globaal gezegd - de volgende mededeling: nooit liet Beatrijs na om de 
zeven getijden van Maria te bidden, ook al leefde zij veertien jaar in zonde (VS.467-
476); in de eerste zeven jaar kreeg zij twee kinderen, en werd ten slotte verlaten door 
haar minnaar. Wat er in de daaropvolgende (of: laatste) zeven jaar gebeurde, heeft u 
zojuist gehoord. Luister nu hoe het verder gaat (VS.477-482). 
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1 Van dichten comt mi deine bate. f47V,a deine bate: weinig voordeel 1 Het dichten brengt me weinig voordeel. 
Die liede raden mi dat ict late De meeste mensen zijn van oordeel 
Ende minen sin niet en vertaTe. En mijn verstand niet moet kwellen dat ik een ander vak moet leren. In de geloofSleer werd de wonderbaarlijke 

4 Maer om die doghet van hare, doghet goedheid 4 En toch, om haar te eren reinheid van Maria gepredikt: zij werd geboren 

Die moeder ende maghet es bleven, die als moeder maagd kon blijven, zonder erfZonde (onbevlekte ontvangenis) en 

Hebbic een scone mieracle op heven, Ben ik begonnen aan een mooi mirakel wil ik een wonder gaan beschrijven bracht Jezus ter wereld zonder haar maag-
delijkheid te verliezen. 

Die God sonder twivel toghede toghede: toonde waannee de Here God beoogde 
8 Marien teren, diene soghede. Ter ere van Maria, die Hem zoogde 8 Maria te loven, die Hem zoogde. De christelijke God bestaat uit een Drieëen-

Ic wille beghinnen van ere nonnen ere: een Over een non wil ik gaan dichten: heid, namelijk God de Vader, Jezus Christus de 

Een ghedichte. God moet mi onnen onnen: vergunnen moge God mijn geest verlichten, Zoon en de Heilige Geest. Dit geloofsmysterie 

Dat ic die poente moet wel geraken Dat ik de essentie goed mag treffen want ik moet hoofd- en bijzaak scheiden kan door de mens niet begrepen worden, 
alleen maar aanvaard. Vanwege deze Drievul-

12 Ende een goet ende daer af maken ende: einde 12 en dit tot een goed einde leiden. digheid mocht in middeleeuwse teksten van 
Volcomelijc na der waerheide VokomeJije na: geheel en al volgens Ik moet me aan de feiten houden God gesproken worden als Jezus bedoeld 
Als mi broeder Ghijsbrecht seide, die Gijsbrecht me eens toevertrouwde, werd. Daarom ook kan men zeggen dat Maria 

Een begheven Willemijn. Een wilhelmieter monnik een monnik die als schriftgeleerde God zoogde. 

16 Hi vant in die boeke sijn. Hij vond het (mirakel) in zijn boeken 16 dagelijks boeken bestudeerde Een wilhelmiet is een monnik uit de orde van 
Hi was een out ghedaghet man. ghedaghet: bejaard en daarin ook dit wonder las. de heilige Willem van Vercelli (ca. 1085-1142). 

Die nonne daer ic af began, af began: over begon De non, van wie al sprake was, Deze orde van kluizenaars werd in de tweede 

Was hovesche ende subtijl van zeden. Was voornaam en welgemanierd was een edelvrouw, zo fijn van zeden helft van de I2e eeuw gesticht. 

20 Men vint ghene noch heden 20 dat men er, naar ik meen, op heden 
Die haer ghelijct, ic wane, ie wane: denk ik niet één meer vindt van dat gehalte, 
Van zeden ende van ghedane. ghedane: uiterlijk van zowel zeden als gestalte. 
Dat ic prisede hare lede, prisede ... lede: haar lichaam zou prijzen ,j Als ik de lof zong van haar leden '1 

24 Sonderlinghe haer scoenhede, Sonderlinghe: in het bijzonder 24 en van al haar bekoorlijkheden, 
Dats een dine dat niet en doehte. niet en doch te: ongepast zou zijn zou dat de hoorder weinig stichten. 
Ic wille u segghen van wat ambochte van wat ambochte: welke functie Hoor dan, wat ze voor werk verrichtte 
Si plach te wesen langhen tijt Si plach te wesen: zij vervulde gedurende de lange tijd 

28 Int cloester daer si droech abijt: abijt: kloosterkleed 28 dat ze gekleed was in 't habijt, 
Costersse was si daer, Costersse: kosteres daar in dat mooie klooster, waar 
Dat seggie u al over waer. al over waer: volkomen naar waarheid ze kosteres was, jaar na jaar. 
Sine was lat na traghe lat no traghe: lui noch sloom Ze was nooit lui of onzorgvuldig, 

32 No bi nachte, no bi daghe. 32 bij dag of nacht nooit ongeduldig, 
Si was snel te haren werke: snel te: vaardig in was vlug en vaardig in haar werk, 
Si plach te ludene in dl" kerke, te ludene: de klok te luiden moest de klok luiden in de kerk, 
Si ghereide tlicht ende ornament ghereide: zorgde voor I lei boeken klaar, stak kaarsen aan, 

36 Ende dede op staen alt covent. f47V,b En wekte iedereen in het klooster 1 36 heeft 's morgens 't klooster op doen staan. 
'i 

Dese joffrouwe en was niet sonder joffrouwe: (adellijke) jonkvrouw I Maar met dat al was ze niet zonder 
Der minnen, die groet wonder Der minnen: de liefde I 't gevoel dat aandoet als een wonder 
Pleecht te werken achter lande. Overal veroorzaakt I bij wie het treft, in alle landen: 

40 Bi wilen eomter af scande, Bi wîlen: soms 

I 
40 de liefde, die nu eens tot schande, 

46 1[ 
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Quale, toren, wedermoet; Leed, wrok, haat ziekte, wraak of weemoedigheid 
Bi wilen bliscap ende goet. en dan ook weer tot vreugde leidt. 
Den wisen maect si oec soe ries wisen: wijze; ries: dwaas De wijze maakt ze tot zo'n zot 

44 Dat hi moet bliven int verlies, Dat hij zich in het ongeluk stort 44 dat hij de slaaf wordt van zijn lot, 
Eest hem lieft ofte leet. Ofhij wil of niet ofhem dat nu verheugt of spijt. 
Si dwingt sulken, dat hine weet dwingt sulken: onderwerpt menigeen Sommigen raken de kluts goed kwijt: 
Weder spreken ofte swighen Ofhij moet spreken of zwijgen moeten ze nu spreken of zwijgen 

48 Daer hi loen af waent ghecrighen. Om zijn beloning te krijgen 48 om het gewenste te verkrijgen? 
Meneghe worpt si onder voet, onder voet: ter aarde Liefde loopt menigeen onder de voet, 
Die op staet alst haer dunct goet. Die pas mag opstaan als het haar behaagt die ze al dan niet weer opstaan doet 
Minne maect sulken milde milde: vrijgevig en ze maakt tot gulle lieden 

52 Die liever sine ghiften hilde, hijde: zou behouden 52 wie geen stuiver zouden bieden 
Dade hijt niet bider minnen rade. bider minnen rade: op ingeving van de liefde als zij het niet voor zou schrijven. 
Noch vintmen liede soe ghestade: ghestode: trouw Er zijn er ook, die standvastig blijven, 
Wat si hebben groet aft clene, die samen delen in hun leven 

56 Dat hen die minne gheeft ghemene: De liefde geeft hen dat allemaal 56 al wat de liefde heeft gegeven 
Welde, bliscap ende rouwe. Genot. vreugde en verdriet aan blijdschap en genot en rouw 
Selke minne hetic ghetrouwe. hetic: noem ik en zulke liefde noem ik: trouw. 
In constu niet gheseggen als Ik kan u niet ten volle vertellen Er is niemand die overziet 

60 Hoe vele gheluux ende onghevals onghevaJs: ongeluk 60 hoeveel geluk, hoeveel verdriet 
Uter minnen beken ronnen. Uit de bron der liefde vloeien de liefde kunnen vergezellen. 
Hier omme en darfmen niet veronnen Hierom mag men niet kwalijk nemen Daarom mag je geen oordeel vellen 
Der nonnen, dat si niet en conste ontgaen over de liefde van die non, 

64 Der minnen diese hilt ghevaen, diese .. ghevaen: die haar in de ban hield 64 waar ze niet aan ontkomen kon. 
Want die duvel altoes begheert Want de duivel ziet er op toe 

te become endeniet en cesseert. De mens zonder ophouden te verleiden de mens te verleiden, hij wordt het nooit moe: 
Dach ende nacht, spade ende vroe, spade ... vroe: laat en vroeg bij dag of nacht en vroeg aflaat 

68 Hi doeter sine macht toe. 68 is hij druk doende met het kwaad. 
Met quaden listen, als hi wel conde, Veel streken heeft hij uitgevonden 
Becordise met vleescheliker sonde, om te bekoren met vleselijke zonden. 
Die nohne, dat si sterven waende. dat ... waende: dat ze dacht te sterven De arrrie non stierf duizend doden 

72 Gade bat si ende vermaende vermaende: smeekte 72 en ze bad God, haar in haar noden 
Dat ruse troeste dore sine ghenaden. f48R,a Dat Hij haar genadig zou bijstaan troost te geven door Zijn genade. 
Si sprac: 'Ic ben soe verladen verladen: gekweld Ze zei: 'Ik ben zo zwaar beladen 
Met starker minnen ende met niets dan liefde, en zo gewond 

76 - Dat weet hi, dient al es cant, dient ... cont: die alles weet 76 - Hij weet het, die tot op de grond 
Die niet en es verholen - van de zielen afkan dalen -
Dat mi die crancheit sal doen dolen. Dat de kwelling mij gek zal maken dat mijn ziekte me doet verdwalen. 
Ic moet leiden een ander leven: Ik moet een ander leven leiden, 

80 Dit abijt moelie begheven.' begheven: afleggen 80 dus leg ik mijn habijt terzijde.' 
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Nu hoert hoeter na verghinc. Hoor, hoe het haar hierna verging. 
Si sende om den jonghelinc sende om: liet ontbieden Zij deed meteen de jongeling 
Daer si toe hadde grote lieve, lieve: genegenheid van wie ze hield een brief toekomen 

84 Oetmoedelijc met enen brieve, Oetmoedel!jc: vriendelijk 84 met wat moest worden ondernomen: 
Dat hi saen te hare quame: saen: snel; quame: moest komen hij zou in 't klooster haar ontmoeten 
Daer laghe ane sine vrame. Zijn geluk hing er van af en zo zijn nieuw geluk begroeten. 
Die bode ghinc daer de jonghelinc was. De bode kwam, waar de jongen was. 

88 Hi nam den brief ende las 88 Die pakte de brief en las 
Die hem sende sijn vriendinne. wat zijn vriendin hem had geschreven. 
Doe was hi blide in sinen sinne: bJide ... sinne: vervuld van vreugde Het heeft hem grote vreugde gegeven 
Hi haestem te comen daer. en hij haastte zich naar daar. 

92 Sint dat si out waren XII jaer Sint sinds; XII: 12 92 Er was al sinds hun twaalfde jaar 
Dwanc die minne dese twee, dwanc: beheerste liefde tussen deze twee 
Dat si dogheden menech wee. Zodat zij veel verdriet doorstonden en ze hadden het daar moeilijk mee. 

Hi reet soe hi ierst machte soe ... machte: zodra hij de kans had Naar 't klooster ging hij rijden, 
96 Ten cJoester, daer bise sochte. 96 waar hij bij 't raampje haar verbeidde 

Hi ghinc sitten voer tfensterkijn tfensterkijn: het spreekvenstertje dat daar in de bezoekzaal zat. 
Ende soude gheeme, mocht sijn, mocht sijn: als het kon Voorzichtig vroeg hij naar zijn schat, 
Sijn lief spreken ende sien. ofhij haar mocht spreken en zien. 

100 Niet langhe en merde si na dien. merde: treuzelde; na dien: hiema 100 Ze kwam een ogenblik nadien 
Si quam ende woudene vanden vonden: op de proef stellen om een blijk van liefde op te vangen 
Vor tfensterkijn, dat met yseren banden banden: tralies bij 't raampje, dat met ijzeren stangen 
Dwers ende lanx was bevlochten. in lengte en breedte was bevlochten. 

104 Menech werven si versachten, Veelvuldig zuchtten zij diep 104 Hoe ze toch tegen hun tranen vochten, 
Daer bi sat buten ende si binnen, want hij zat buiten en zij zat binnen 
Bevaen met alsoe starker minnen. Bevaen met: vervuld van en zo konden ze niets beginnen. 
Si saten soe een langhe stonde, stonde: tijd Daar zaten ze, het leken uren 

108 Dat ict ghesegghen niet en conde 108 en zij hadden zoveel te verduren: 
Hoe dicke verwandelde hare blye. Hoe vaak zij van kleur verschoten verblekend, blozend, droef en blij. 
'Ay mi;' seitsi, 'aymie, f48R,b Ay mi: wee mij: aymie: geliefde 'Ach, lieveling,' verzuchtte zij, 
Vercoren lief. mi es soe wee. mi ... wee: ik ben zo ongelukkig 'ik heb er zoveel moeite mee, 

112 Sprect jeghen mi een wort oft twee jeghen: tegen 112 toe, zeg me gauw een woordje of twee 
Dat mi therte conforteert. conforteert: troost schenkt dat mij een troosten kan. 
Ic ben die troest ane u begheert. Ik word er zo wanhopig van, 
Der minnen strael stect mi int herte Der minnen straeJ: de pijl der liefde de liefdesangel in mijn hart 

116 Dat ie doghe grote smerte. Zodat ik veel verdriet lijd 116 steekt me en geeft me pijn en smart. 
In mach nemmermeer verhoghen, Ik word nooit meer blij Ik zal dagelijks moeten lijden 
lief. ghi en hebbet uut ghetoghen.' uut ghetoghen: er uitgetrokken totdat jij me komt bevrijden.' 
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Ri antworde met sinne: 
120 'Ghi wet wel, lieve vriendinne, 

Dat wi langhe hebben ghedragen 
Minne al onsen daghen. 
Wi en hadden nye soe vele rusten, 

124 Dat wi ons eens ondereusten. 
Vrouwe Venus, die godinne, 
Die dit braehte in onsen sinne, 
Moete God, onse Here, verdoemen, 

128 Dat si twee soe seone bloemen 
Doet vervaluen ende bederven. 
Constie wel ane u vervverven 
Ende ghi dabijt wout neder leggen 

132 Ende mi enen sekeren tijt seggen 
Hoe ie u ute moehte leiden, 
Ic woude riden ende ghereiden 
Goede cleder diere van wullen 

136 Ende die met bonten doen vullen: 
Mantel, roe ende sereoet. 
In begheve u te ghere noet. 
Met u wiI1ie mi aventueren 

140 Lief, leet, tsuete metten sueren. 
Nemt te pande mijn trouwe.' 
'Vereorne vrient,' sprae die jonefrouwe, 
'Die willic gherne van u ontfaen, 

144 Ende met u soe verre gaen, 
Dat niemen en sal weten in dit eovent 
Wervvaert dat wi sijn bewent. 
Van tavont over VIn naehte f.48V,a 

148 Comt ende nemt mijns waehte 
Daer buten inden vergier. 
Onder enen eglentier 
Wacht daer mijns. Ic eome uut 

152 Ende wille wesen uwe bruut, 
Te varen daer ghi begheert. 
En si dat mi sieeheit deert 
Oeht saken die mi sijn te swaer, 

156 Ic eome sekerlike daer, 
Ende ie begheert van u sere, 
Dat ghi daer comt, lieve jonchere.' 

met sinne: bedachtzaam 

ghedragen: gekoesterd 

Wij hadden nooit rustig de gelegenheid 

Dat wij elkaar een keer kusten 

in onsen 5inne: in ons hart 

Moge God, onze Heer, haar verdoemen 

Laat verwelken en vergaan 

Kon ik u er maar toe overhalen 

Ende: dat; dabijt: het kloosterkleed 

sekeren tijt: veilig tijdstip 

ghereiden: gereed maken 

Mooie kostbare kleding van wol 

En die met bont laten voeren 

smoet: overkleed 

Om geen tegenslag laat ik u in de steek 

mi aventueren: mij storten in 

tsuete: het zoete; sueren: zure 

Aanvaard mijn trouw als onderpand 

covent: klooster 

Waarheen wij zijn vertrokken 

Over een week 

nemt mijns wachte: wacht mij op 

vergier: boomgaard 

eglentier: wilde rozenstruik 

uut: naar buiten 

bruut: bruid 

Te varen daer: om te rijden naar waar 

En si dat: tenzij 

Ocht: of 

!l 
il 
.•1 .. :". si 
I 
'.',·1 
; 

H 

...• 't 
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; 

Hij koos zijn woorden keurig: 
120 'Ook ik, vriendin, ben treurig, 

want al vele lange dagen 
moeten wij dit verdragen. 
Als ik je wilde kussen, 

124 dan kwam er steeds wat tussen. 
Aan Venus met haar streken 
zijn wij bijna bezweken; 
moge God haar verdoemen, 

128 want ze laat twee mooie bloemen 
moedeloos de kopjes buigen. 
Als ik jou kon overtuigen 
het habijt terzij te leggen 

132 en mij dan de tijd te zeggen 
dat ik je hier vandaan kon leiden .. 
ik zou alles voorbereiden: 
mooie kleren zou je dragen, 

136 rijke voering, bonten kragen, 
mantel, jurk en o1erkleed. 
Met jou deel ik lief en leed, 
ik blijf bij je in de zure 

140 en de zoete avonturen 
als jij geloofhecht aan mijn woorden.' 
'Vriend, dit is wat ik graag hoorde,' 
zei ze, 'dus ik neem het aan 

144 en wil zover met je gaan 
dat geen mens in de abdij 
meer iets weet van jou en mij. 
Kom dan over zeven nachten 

148 en dan moet je op me wachten 
in die mooie boomgaard daar, 
bij de wilde rozelaar. 
Dan kom ik een deurtje uit 

152 en dan ben ik dus je bruid, 
die zal gaan waar jij begeert. 
Zolang mij geen ziekte deert 
en geen narigheid of pijn, 

156 zal ik zijn waar jij zult zijn 
en je zorgen helpen dragen. 
'k Wou van jou hetzelfde vragen.' 
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De eglantier behoort tot de heesterachtige 
rozen. In de middeleeuwse literatuur was de 
eglantier bij uitstek het zinnebeeld van de 
liefde. De wilde roos is enerzijds het symbool 
van de hemelse liefde. en Maria werd eveneens 
wel met een roos vergeleken (denk ook aan 
het bidden van de rozenkrans). Anderzijds is 
de eglantier bovenal het symbool van de 
wereldse liefde. Veel middeleeuwse liefdes-
scènes spelen zjch af onder de eglantier. 



Dit gheloefde ek anderen. 
160 Hi nam orlof ende ghinc wanderen 

Daer sijn rosside ghesadelt stoet. 
Bi satter op metter spoet 
Ende reet wech sinen telt 

164 Ter stat waert over een velt. 
Sijns lieves hi niet en vergat: 
Sanders daghes ghinc hi in die stat. 
Hi cochte blau ende scaerlaken, 

168 Daer hi af dede maken 
ManteIe ende caproen groet 
Ende roe ende sorcoet 
Ende na recht ghevoedert wel. 

172 Niemen en sach beter vel 
Onder vrouwen dedere draghen: 
Si prijsdent alle diet saghen. 
Messe, gordele ende almoniere 

176 Cochti haer goet ende diere; 
Huven, vingherline van goude 
Ende chierheit menechfoude. 
Om al die chierheit dede hi proeven 

180 Die eneger bruut soude behoeven. 
Met hem nam hi Y' pont 
Ende voer in ere avonstont 
Heymelike buten der stede. 

184 Al dat scoenheide voerdi mede f48V,b 
Wel ghetorst op sijn paert, 
Ende voer alsoe ten cloestere waert 
Daer si seide: inden vergieT 

188 Onder enen eglentier 
Hi ghinc sitten neder int cruut, 
Tote sijn liefsoude comen uut. 

Van hem latic nu die tale 
192 Ende segghe u vmder scoender smale. 

Vore middernacht lude si mettine. 
Die minne dede haer grote pine. 
Als mettenen waren ghesongen 

196 Beide van ouden ende van jongen 
Die daer waren int covent, 
Ende si weder waren ghewent 
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Dit beloofden zij elkaar 

orlof: afscheid; wanderen: lopen 
rosside: paard; stoet: stond 

sinen telt: in draf 

Over een vlakte naar de stad toe 

Sijns lieves: zijn lief 

Hij kocht blauwe en rode lakense stof 

af: van 

caproen groet: kap met brede kraag 

roe: kleed; sorcoet: overkleed 

na recht ghevoedert: naar behoren gevoerd 

vel: bont 

Onder: in de voering van 

almoniere: geldbuidels 

diere: kostbaar 

Haarnetten, ringen van goud 

chierheit: sieraden 

Naar alle sieraden zocht hij 

V pont: geld ter waarde van 500 pond 

voer: reed 

Ongemerkt de stad uit 

Wel gherorst: goed bepakt 

cruut: gras 

latie: laat ik rusten; wIe: verhaal 

scoender smule: lieftallige schone 

Jude ... metone: luidde zij voor de metten 

ghewent: teruggekeerd 

Toen dit was overeengekomen, 
160 heeft hij afscheid van haar genomen 

en ging naar zijn gezadeld paard 
en toen reed hij in volle vaart 
over gras en over hei 

164 naar een stad, daar vrij dichtbij. 
Denk niet dat hij zijn lief vergat: 
hij ging winkelen in die stad, 
kocht blauwe stof en ook scharlaken 

168 en daarvan liet hij maken: 
een mantel en een kap, heel breed, 
een jurk en ook een overkleed, 
alles afgezet met bont. 

172 Niemand die ooit vrouwen vond 
met mooiere kleren om te dragen: 
ze werden geprezen door al wie ze zagen, 
Mes en gordel, beugeltas 

176 kocht hij haar, hoe duur 't ook was, 
gouden haarnetten en ringen, 
en nog veel meer mooie dingen. 
Naar al 't bijzondere liet hij vragen 

180 dat een bruid maar kan behagen. 
Met geld genoeg voor een paleis 
ging hij in de avond laat op reis, 
is de stad heimelijk uitgereden 

184 met op zijn paard de kostbaarheden 
goed opgetast. Met flinke spoed 
reed hij het klooster tegemoet. 
Y olgens afspraak zat hij daar 

188 onder de wilde rozelaar 
tussen de bloemen en de dauw 
totdat zijn liefste komen zou. 

We laten hem daar even blijven 
192 om 't mooie meisje te beschrijven 

dat hem niet uit haar hoofd kon zetten, 
die nacht, bij 't luiden van de metten. 
Toen de metten waren gezongen 

196 door zowel de ouden als de jongen 
die in dat klooster waren gegaan 
en ze uit het 'koor vandaan 

ss 

Een huve is door kunsthistorici lange tijd 
beschouwd als een linnen sluier met een lUifel. 
Opvallend genoeg echter staat in middel-
eeuwse opsommingen de huve veelal gerang-
schikt onder de sieraden van edelmetaal. Thans 
wint onder kunsthistorici de opvatting veld dat 
een huve een kunstig gevlochten haamet was, 
vervaardigd van bijvoorbeeld gouddraad. De 
huve kon binnenshuis gedragen worden. Over 
de huve kon men zijden sluiers (vuB!) dragen. 
De kaproen (VS.r69, een kap met een kraag) was 
bestemd om buitenshuis op te zetten, en kon 
desgewenst over huve enlof sluiers heen ge-
dragen worden. 

De metten is één van de zeven getijden. In veel 
kloosters werden op vaste tijden de gebeden 
uit het brevier (getijdenboek) gezongen of 
gesproken. De zeven getijden zijn achtereen-
volgens: de metten (24.00 uur), de priem (6.00 
uur), de terts (9.00 uur), de sext (r2.00 uur), de 
noon (15.00 uur), de vespers (rB.oouur) en de 



Opten dormter al ghemene, dormter: slaapzaal naar de slaapzaal gingen met hun allen, completen (21.00 uur). Na de afSluitende 

200 Bleef si inden coer allene inden coer: in het koor van de kerk 200 liet zij zich op haar knieën vallen completen ging men gewoonlijk naar bed, 

Ende si sprac haer ghebede en ze sprak innige gebeden, zodat men voor de nachtelijke metten weer 
gewekt moest worden. Door het terugver-

Alsi te voren dicke dede. dicke: dikwijls zoals zo vaak in het verleden. langen naar bed kon er wel eens de spreek-
Si knielde voerden Qutaer voerden ouraer: voor het altaar Heel angstig lag ze voor 't altaar woordelijke korte metten worden gemaakt. 

204 Ende sprac met groten vaer: voer: vrees 204 en deze woorden bad ze daar: 
'Maria, moeder, soete name, soete name: lieve vrouw 'Maria, moeder vol genade, 
Nu en mach roinen lichame mach: kan mijn lichaam, het kan na mijn daden 
Niet langher in dabijt gheduren. nheduren: het uithouden het habijt niet meer verdragen. 

208 Ghi kint wel in allen uren 208 U kent in al zijn levensdagen 
Smenschen herte ende sijn wesen. wescn: gemoedstoestand de mens en zijn onzekerheden. 
Ic hebbe ghevast ende ghelesen ghelesen: gebeden Ik heb gevast en heb gebeden 
Ende ghenomen discipline. En mezelf gekastijd en ben mezelf ook gaan kastijden, 

212 Hets alom niet dat ic pine: Alle moeite is tevergeefs 212 maar 't bracht geen oplossing voor 't hjden. 
Minne worpt mi onder voet, De liefde heeft mij in haar greep De liefde liep me onder de voet, 
Dat ie der werelt dienen moet. Dat: zodat zodat ik het wereldse dienen moet. 
Alsoe waerlike als ghi, Here lieve, Zo waar, Heer, als U werd gevangen 

216 Wort ghehanghen tusschen II dieve II dieve: twee misdadigers 216 en tussen twee boeven gehangen 
Ende aent cruce wort gherecket, gherecket: gepijnigd aan een kruis dat uw leden rekte, 
Ende ghi Lazaruse verwecket verwecket: opwekte ZO waarlijk als U Lazarus wekte Het evangelie van Johannes (hoofdstuk 11) 

Daer hi lach inden grave doet, inden .. doet: dood in het graf uit zijn graf en uit zijn dood, vertelt hoe Christus zijn vriend Lazarus uit de 

220 Soe moetti kinnen nrinen noet 220 zo waarlijk kent U al mijn nood. dood opwekte. Nadat Lazarus al vier dagen was 

Ende mine mesdaet mi vergheven. f.49R,a U kunt mij de zonden vergeven overleden, sprak Jezus bij diens graf de 
den: 'Lazarus, kom naar buiten'. Hierop kwam 

Ic moet in swaren sonden sneven.' sneven: vervallen waarin ik zal moeten leven.' Lazarus levend en wel zijn graf u!tgelopen. In 
de middeleeuwen werd aan deze geschiedenis 

Na desen ghinc si uten core men care: uit het koor van de kerk Daarna heeft ze het koor verlaten ook een symbolische betekenis toegekend. 

224 Teenen beelde, daer si vore Temen: naar een 224 om met Maria te gaan praten: Lazarus is dan het zinnebeeld van de bekeerde 

Knielde ende sprac hare ghebede, ze is voor haar klein beeld getreden zondaar: hij is het verdoolde schaap dat via het 
Woord Gods de weg terugvindt naar zijn 

Daer Maria stont ter stede. ter stede: ter plaatse en knielde daar en heeft gebeden, Herder. 
Si tiep Maria onversaghet: onversagher: onbeschroomd dat ogenblik van angst bevrijd: 

228 'Ic hebbe u nach ende dach geclaghet gec1aghet: geklaagd over 228 'Dag en nacht heb ik wat ik lijd 
Ontfermelike mijn vemoy Ontfermelike: jammerlijk; vemor: hartzeer U toevertrouwd: al mijn verdriet, 
Ende mi en es niet te bat een hoy. Maar 't heeft me geen zier geholpen maar veel geholpen heeft het niet. 
Ic werde nrijns sins te male quijt, Ik word nog helemaal gek Ik raak al mijn verstand nog kwijt 

232 Blivic langher in dit abijt.' 232 als ik langer blijf in dit habijt!' 
Die covel toech si ute al daer cavel: habijt; toeeh: trok Ze trok haar pij uit en legde die daar 
Ende leidse op onser Vrouwen outaer. leidse: legde deze op het Onze Lieve Vrouwe-altaar. 
Doen dede si ute hare scoen. Doen: toen; scoen: sandalen Ze heeft haar sandalen uitgedaan 

236 Nu hoert watsi sal doen. 236 en hoor, hoe dit nu door zal gaan: De sacristie is het kamertjE:. : ... de kerk waarin 
Die slotele vander sacristien slotele: sleutels de sleutels van de sacristie alle spullen worden bewaard die voor de 
Hinc si voer dat beelde Matien, beelde Millien: Maria-beeld hing ze vlak bij Maria, die getijden of de mis nodig zijn. 

I 
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Ende ie segt u over waer 
240 Waer omme dat sise hinc al daer: 

afmense te priemtide sochte, 
Dat mense best daer vinden mochte. 
Hets wel recht in alder tijt, 

244 Wie vore Marien beelde hjt, 
Dat hi sijn oghen der waert sla 
Ende segge 'Ave', eer hi ga, 
'Ave Maria'. Daer omme si ghedinct, 

248 Waer omme dat si die slotel daer hinc. 

Nu ghinc si danen dorden noet 
Met enen pels al bloet 
Daet si een dore wiste, 

252 Die si ontsloet met hste, 
Ende ghincker heymehjc uut, 
Stillekine sonder gheluut. 
Inden vergier quam si met vare. 

256 Die jongelinc wert haers gheware. 
Hi seide: 'Lief, en verveert u niet: 
Hets u vrient dat ghi hier siet.' f.49R,b 
Doen si beide te samen quamen, 

260 Si begonste hare te scamen 
Om dat si in enen pels stoet 
Bloets hoeft ende barvoet. 
Doen seidi: 'Wel scone lichame, 

264 U soe waren bat bequame 
Scone ghewaden ende goede deder. 
Hebter mi om niet te leder, 
Ic salse u gheven sciere.' 

268 Doen ghinghen si onder den eglentiere 
Ende alles dies si behoeft, 
Des gafhi hare ghenoech. 
Hi gafhaer deder twee paer. 

272 Blau waest dat si aen dede daer 
Wel ghescepen int ghevoech. 
Vriendehke hi op haer loech. 
Hi seide: 'Lief, dit hemelblau 

276 Staet u bat dan dede dat grau.' 
Twee cousen toech si ane 
Ende twee scoen cordewane, 
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over waer: naar waarheid 

Als men ze voor de priem zocht 

Het is altijd een goede gewoonte 

Jijt: passeer( 

der waert sla: naar haar opslaat 

Daer .. ghedînct: daaraan denkt zij 

danen .. noet: noodgedwongen heen 

Met slechts een hemd aan 

dore: deur 

Die zij voorzichtig opende 

heymelijc: ongemerkt 

Scillekine: stilletjes 

met vare: angstig 

wen ... gheware: zag haar aankomen 

en .. niet wees niet bang 

Begon zij zich te schamen 

in .. stoet: in haar hemd stond 

Blootshoofds en barrevoets 

U pasten beter 

Neem het mij niet kwalijk 

soere: meteen 

dies: wat 

eleder .. poer: twee stel kleren 

woest: was het 

Perfect van snit 

hi .. loech: lachte hij naar haar 

bat: beter 

toeeh: trok 

cordewane: van leer (op z'n Cordobaans) 

daar stond, vlak tegenover haar. 
240 Ze hing die zware sleutels daar 

opdat die in het oog zouden springen 
als de getijden weer aanvingen. 
Want iedereen is wel zo goed 

244 dat hij Maria even groet, 
iedereen kijkt haar toch aan, 
zegt 'ave', voor weer door te gaan. 
Dat leek de non een zeker ding, 

248 zodat ze daar de sleutels hing. 

Daar ging ze dan in al haar leed, 
slechts in een onderjurk gekleed, 
is naar een deurtje toegelopen 

252 en deed het voorzichtig open 
en ongemerkt ging ze daaruit, 

zonder geluid. 
Vol van vrees kwam ze onder de bomen 

256 en de jongeling zag haar komen 
en hij zei: 'Lieveling, schrik maar niet, 
het is je vriend, die je hier ziet.' 
Toen die twee daar samenkwamen, 

260 toen begon ze zich te schamen, 
want ze stond in haar ondergoed, 
met niets op 't hoofd of aan de voet. 
Hij zei: 'Meisje van mijn verlangen. 

264 ik zal je lichaam gaan omhangen 
met mooie sjaals en mooie kleren, 
je hoeft je niet lang meer te generen, 
want alles ligt al voor je klaar.' 

268 Toen gingen ze onder de rozelaar 
en daar waren kleren genoeg, 
veel meer dan waar ze ooit om vroeg. 
Van alles gaf hij haar twee paar; 

272 de blauwe kleren nam ze daar, 
fijn van snit en goed van pas. 
En zo vriendelijk als hij was ... 
Hij lachte: 'Lief, dit hemelsblauw 

276 staat beter dan dat kloostergrauw.' 
Twee kousen trok ze aan, 
twee Cordoba-schoenen, welgedaan, 
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De' priem (van hom prima) is het eerste ochtend-
getijde, dat om 6.00 uur werd gezongen of 
gebeden. 

Ave Maria is Latijn voor 'Wees gegroet Maria'. 
Dit waren de eerste woorden die de aartsengel 
Gabriël tot Maria sprak, toen hij haar kwam 
aankondigen dat zij zwanger was van Jezus, de 
Verlosser. Op de woorden van Gabriël en 
Elizabeth (Lucas r:28 en 42) is ook het gebed 
Ave Maria, het zogenaamde Weesgegroetje, geënt: 
'Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer 
is met u. Gij zijt de gezegende onder de 
vrouwen en gezegend is Jezus. de vrucht van 
uw schoot. Amen.' De regel 'Bid voor ons 
zondaars, nu en in het uur van onze dood' is 
pas in l508 aan het gebed toegevoegd. Het 
woord Ave werd in de middeleeuwen gezien als 
zinrijke letteromzetting van Eva. Immers, Eva 
en Maria waren elkaars tegenpolen. Eva pleeg-
de de eerste zonde en verdoemde daannee de 
mensheid. Dankzij Maria werd, door de 
geboorte en offerdood van Christus. een 
hemels hiernamaals voor deugdzame mensen 
bereikbaar. 

Als zij in haar hemd staat, schaamt Beatrijs zich 
niet uit preutsheid, maar omdat zij gekleed gaat 
alsof zij een boetelinge is die zich ten diepste 
moet vernederen. Als opstandige leenmannen 
bijvoorbeeld genade kwamen afsmeken bij hun 
leenheer, diende dit blootshoofds, barrevoets 
en in hun hemd te geschieden. De jongeling 
voelt haarscherp aan hoezeer de adellijke 
Beatrijs zich geneert voor deze schaamtevolle 
dracht: hij geeft haar eerst en vooral de gele-
genheid om zich als een jonkvrouwe te kleden. 

Cordoba: stad in Andalusië (Zuid-Spanje). Men 



Die hare vele bat stonden 
280 Dan scoen die waren ghebonden. 

Hoet c1eder van witter ziden 
Gafhi hare te dien tiden, 
Die si op haer hoeft hinc. 

284 Doen cussese die jonghelinc 
Vriendelike aen haren mont. 
Hem dochte. daer si voer hem stont, 
Dat die dach verclaerde. 

288 Haestelike ghinc hi tsinen paerde. 
Hi settese voer hem int ghereide. 
Dus voren si henen beide 
Soe verre dat began te daghen, 

292 Dat si hem nyemen volghen en saghen. 
Doen begant te lichtene int oest. 
Si seide: 'God, alder werelt troest, 
Nu moert ons bewaren. f49V,a 

296 Ic sie den dach verclaren. 
Waric met u niet comen uut, 
Ic soude prime hebben gheluut, 
Als ie wilen was ghewone 

300 Inden cloester van religione. 
Ic ducht mi die vaert sal rouwen: 
Die werelt hout soe deine trouwe, 
AI hebbic mi ghekeert daer an. 

304 Si slacht den losen coman 
Die vingherhne van fonnine 
Vercoept voer guldine.' 

'Ay, wat segdi, suverlike' 
308 Ocht ic u emmermeer beswike, 

Soe moete mi God seinden! 
Waer dat wi ons bewinden, 
In scede van u te ghere noet, 

312 Ons en scede die bItter doet! 
Hoe mach ti aen mi twien? 
Ghi en hebt aen mi niet versien 
Dat ic u fel was ofte loes. 

316 Sint dat ie u ierst vercoes, 
En haddie niet in minen sinne 
Ghedaen een keyserinne, 
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Dan (dichte en opgebonden) sandalen 

Sluiers van witte zijde 

te dien tiden: vervolgens 

op: om 

Doen cussese: toen kuste haar 

Hem dochte: het scheen hem toe 

die ... verdaerde: het licht begon te worden 

settese: zette haar; ghereide: zadel 

Dus voren: zo reden 

dat .. daghen: totdat het licht werd 

int oest in het oosten 

troest: hulp 

bewaren: beschermen 

Als ik niet met u was gevlucht 

Zou ik voor de priem hebben geluid 

wilcn: voorheen 

van religione: aan de godsdienst gewijd 

ducht: vrees; voert: tocht 

De wereld is zo trouweloos 

ghekeen daer on: daarin begeven 

Zij lijkt op de slinkse koopman 

Die ringen van klatergoud 

guldine: gouden 

sLlverlike: schoonheid 

Als ik u ooit in de steek laat 

seinden: verdoemen 

wi .. bewinden: wij ons ook heen begeven 

Ik verlaat u voor geen enkele ontbering 

Tenzij de bittere dood ons scheidt 

mach: kunt; twien: twijfelen 

U hebt toch nooit gemerkt 

fel: gemeen; loes: onbetrouwbaar 

Heb ik mijn zinnen zelfs 

Op geen keizerin gezet 

die haar zoveel beter stonden 
280 dan die sandalen, met linten gebonden. 

Hij wilde haar ook verblijden 
met sluiers van witte zijde, 
die ze over haar hoofd heenhing. 

284 Nu kuste haar de jongeling 
vriendelijk op haar mond. 
Het leek hem, toen ze voor hem stond, 
of de zon al was gaan stralen. 

288 Vlug is hij zijn paard gaan halen 
en heeft haar vóór zich in 't zadel gezet 
en ze reden, door geen mens belet 
aan één stuk door tot het ging dagen 

292 en ze geen achtervolgers zagen. 
Toen het allicht werd in het oosten, 
zei ze: 'God, die de wereld kan troosten ... 
laat Uw zegen op ons dalen. 

296 Ik zie de eerste zonnestralen: 
was ik het klooster nog niet uit, 
ik had de ochtendklok geluid, 
was als eerste in 't koor gekomen 

300 in dat klooster met zoveel vromen. 
Mijn reis zal mij misschien berouwen, 
de wereld is zo slecht te vertrouwen 
en ik krijg mijn deel daarvan. 

304 De wereld lijkt op een handelsman 
die waardeloze kerrnisdingen 
aan de man brengt als gouden ringen.' 

'Hemels mooi meisje, zo moet je niet praten. 
308 Als ik jou ooit zou verlaten, 

dan moge God mij kwellen. 
Ik zal je altijd vergezellen, 
in voorspoed en in grote nood, 

312 niets kan ons scheiden dan de dood. 
Waarom twijfel je aan mij? 
Kwade trouw was er nooit bij 
en op jou was ik nog nooit boos. 

316 Sinds ik jou als de liefste koos, 
liet ik zelfs geen keizerinnen 
meer in mijn gedachten binnen. 
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verstond er de kunst om het soepele geitenleer 
fraai te bewerken. Dat Beatrijs' schoenen op 
Cordobaanse wijze bewerkt zijn, betekent niet 
dat de schoenen ofhet leer ook daadwerkelijk 
uit Cordoba afkomstig waren. De techniek vJ.ll 
leerbewerking was ook hier bekend; in de Lage 
Landen heetten de vakkundige leerbewerkers 
en schoenmakers niet voor niets cordewaniers. De 
term scoen cordewane moet dus vooral de eer-
steklas kwaliteit van de schoenen tot uitdruk-
king brengen. Ook uit dit detail in de tekst 
moet weer blijken dat de jongeling kosten 
noch moeite heeft gespaard om een waardige 
'uitzet' voor zijn geliefde bijeen te garen. 



Op dat ie haers werdech ware, En als ik haar al had kunnen krijgen Wou er zo een met me leven, 
320 Lief, en Hete u niet om hare. Lief, dan zou ik u niet verlaten om haar 320 'k zou aan jou de voorkeur geven. 

Des moghedi seker wesen. Des: daarvan Ons kan weinig overkomen, 
Ic vore met ons ute ghelesen Ik draag met ons mee zuiver ponden heb ik meegenomen, 
VC pont wit selverijn. Blinkend zilvergeld t.w.v, 500 pond geld genoeg voor een paleis. 

324 Daer seldi, lief, vrouwe af sijn. vrouwe af sijn: over kunnen beschikken 324 Wees een dame, tot elke prijs. 
Al varen wi in vremde lande, Al gaan we naar Parijs of Wenen, 
Wine derven verteren ghene pande Wij hoeven geen bezittingen te verkopen ik zal geen geld hoeven te lenen 
Binnen desen seven jaren.' nog in geen zeven jaren.' 

328 Dus quamen si den telt ghevaren den telt: in draf 328 Ze zagen plotseling waar ze waren: 
Smorgens aen een foreest, foreest: woud aan de zoom van een prachtig bos. 
Daer die voghele hadden feest. hadden feest: vrolijk waren De vogels zongen er lustig op los, 
Si maecten soe groet ghescal, Zij kwetterden zo luid zodat je hun verliefd chanson 

332 Datment hoerde over al. f49V,b 332 ver in de omtrek horen kon. 
Ek sanc na der naturen sine. na ... sine: naar zijn aard Elk zong zoals 't hem mocht gebeuren. 
Daer stonden scone bloemkine En bloemen in hun felle kleuren 
Op dat groene velt ontploken, omploken: ontloken waren op 't groene veld ontloken, 

336 Die scone waren ende suete roken. suete roken: zoet geurden 336 zo mooi, en die zo heerlijk roken. 
Die lacht was daer ende scone. locht: hemel: daer: helder Onder de heldere, wonderschone 
Daer stonden vele rechte borne, rechte: hoge hemel stonden veel fraaie bomen, 
Die ghelovert waren rike. Die vol in blad stonden allemaal rijk gevuld met blaren. 

340 Die jonghelinc sach op die suverlike, sach op: keek naar 340 Nu ging de jongen iets verklaren 
Daer hi ghestade minne toe droech. Die hij trouw liefhad dat hij al heel lang in zich droeg. 
Hi seide: 'Lief, waert u ghevoech, waert u ghevoech: als u zou willen 'Liefste,' zei hij, "t is hier mooi genoeg 
Wi sou den beeten ende bloemen lesen. beeten: afstijgen: lesen: plukken om wat te dwalen en bloemen te plukken 

344 Het dunct mi hier scone wesen. 344 en de dingen te doen die het hart verrukken: 
Laet ons spelen der minnen spel.' Laten we de liefde bedrijven 't is hier geschikt voor het minnespel.' 
'Wat segdi: sprac si, 'dorper fel, dorper fel: lompe boer 'Boerenkinkel: zei ze, 'wat denk je wel! 
Soudic beeten op tfelt, Moet ik in het gras gaan liggen Moet ik vrijen in 't open veld, 

348 Ghelijc enen wive die wint ghelt mve ... ghelt: hoer die geld verdient 348 zoals vrouwen het doen, voor geld 
Dorperlijc met haren lichame? Dorperlijc: ordinair met hun ordinaire lijven? 
Seker soe haddic deine scame. deine scame: weinig fatsoen Ik zou niet weten waar ik moest blijven 
Dit en ware u niet ghesciet, Dit zou u niet voorgesteld hebben van schaamte. Nu weet ik, vent, 

352 Waerdi van dorpers aerde niet! Als u geen onbeschoft karakter had 352 dat je een boerenhufter bent. 
Ic mach mi bedinken onsochte. Ik begin al flink spijt te krijgen God zal je om dit voorstel haten 
Godsat hebdi diet sochte! Moge God u straffen voor die vraag en met zo iemand heb ik me ingelaten. 
Swighet meer deser talen Zwijg verder over dit onderwerp Nou ja, als je 't maar niet zult herhalen. 

356 Ende hoert die voghele inden dalen, hoert: luister naar 356 Hoor! De vogeltjes in de dalen, 
Hoe si singhen ende hem vervroyen, hem vervroren: vrolijk zijn hoe ze zingen en hoe ze kwelen, 
Die tijt sal u te min vemoyen. Dan hoeft u zich niet te vervelen dan hoef je je niet te vervelen. 
Alsic bi u ben al naect al: helemaal Als ik bij je ben en naakt, 
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360 Op een bedde wel ghemaect 
Soe doet al dat u ghenoecht 
Ende dat uwer herten voeght. 
Ic hebs in mijn herte toren, 

364 Dat ghijt mi heden leit te voren.' 

Hi seide: 'Lief, en belghet u niet. 
Het dede Venus, diet mi rieL 
God gheve mi scande ende plaghe 

368 Ochtic u emmermeer ghewaghe.' 
Si seide: 'Ic vergheeft u dan. (SOR,. 
Ghi sijt mijn troest voer alle man 
Die leven onder den trane. 

372 Allevede Absolon die scone 
Ende ie des wel seker ware 
Met hem te levene M jare 
In weelden ende in rusten, 

376 In liets mi niet ghecusten. 
Lief, ie hebbe u sae vercoren. 
Men mocht mi dat niet legghen voren, 
Dat ie uwes soude vergheten. 

380 Warie in hemelrike gheseten 
Ende ghi hier in ertrike, 
Ic quame tot u sekerlike. 
Ay God, latet onghewroken 

384 Dat ie dullijc hebbe ghesproken. 
Die minste bliscap in hemelrike 
En es hier ghere vrouden ghelike: 
Daer es die minste sae volmaect, 

388 Datter zielen niet en smaect 
Dan Gade te minnen sonder inde. 
AI erdsche dinc es e!linde: 
Si en doeghet niet een haer 

392 Jeghen die minste die es daer. 
Diere om pinen die sijn vroet, 
Al eest dat ie dolen moet 
Ende mi te groten sou den keren 

396 Dore u, lieve scone jonchere.' 

Dus hadden si tale ende weder tale. 
Si reden berch ende dale. 

wel ghemaect: netjes opgemaakt 

ehenoecht: begeert 

En waarnaar u verlangt 

Ik ben er verontwaardigd over 

Dat u uw voorstel juist nu deed 

en ... niet: wees niet boos 

diet mi riet: die me ertoe aanzette 

plaehe: straf 

Als ik er tegen u ooit nog over begin 

troest voer: toeverlaat boven 

trane: hemel 

Absolon: Absalom 

des: daar .. van 

M: 1000 

Ik zou er geen genoegen mee nemen 

vercoren: uitverkoren 

mocht: zou kunnen; leeghen voren: verwijten 

dullijc: dwaas 

Is hier aan geen vreugde gelijk 

Dat de ziel niets anders verlangt 

sonder inde: onophoudelijk 

Al het aardse is rampzalig 

en .. haer: is geen zier waard 

leghen: vergeleken met 

Zij zijn wijs die die vreugde nastreven 

te: in; keren: begeven 

Dore: omwille van 

Aldus verliep hun dialoog 

360 op een bed, goed opgemaakt, 
doe dan al wat je behaagt, 
alles waar je hart om vraagt, 
maar je maakte me witheet van binnen 

364 door er mer over te beginnen.' 

Hij zei: 'Uefste, wees niet meer kwaad. 
Ik luisterde naar Venus' raad. 
God geve me schande en plagen 

368 als ik er ooit weer van zal gewagen.' 
Ze zei: 'Ik vergeef het je dan. 
Je bent voor mij de enige man 
van al wie er op aarde wonen. 

372 AI leefde Absalom, de schone, 
en al zou hij mij verklaren 
dat ik met hem duizend jaren 
in weelde en rust zou mogen leven, 

376 ik zou jou er niet voor geven. 
Liefste, ik heb JOU uitverkoren. 
Geen die over mij zal horen 
dat ik jou ooit was vergeten. 

380 Was ik in 't hemelrijk gezeten 
en jij hier beneden, 
ik kwam naar jou met rasse schreden. 
Oei ... God, laat het ongewroken 

384 dat ik zo dwaas heb gesproken: 
aan de blijdschap in het hemelrijk 
is hier geen enkele vreugde gelijk. 
Daar is de minste zo volmaakt 

388 dat hij naar niets anders haakt 
dan zijn gezicht naar God te wenden. 
Al het aardse is ellende, 
het beste op aarde haalt het niet 

392 bij het minste dat men daar ziet. 
Wie dat beseffen, leven goed. 
Dat weet ik, ook nu 'k dwalen moet 
en mij in zonden ga begeven, 

396 lieveling, door met jou te leven.' 

Aldus verliepen hun gesprekken. 
Ze zijn door berg en dal gaan trekken 
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Absalom was één van de zonen van koning 
David. Volgens II Samuel 14:25 was hij bijzon-
der mooi: 'Nu was er in heel Israël geen man 
die zo om zijn schoonheid geprezen werd als 
Absalom'. Op een gegeven ogenblik rebelleer-
de Absalom, die zelfkoning en rechter wilde 
worden, tegen zijn vader. Absaloms leger werd 
echter verslagen. Door het bos vluchtend op 
een muilezel, kwam Absalom met zijn fraaie 
haardos bekneld te zitten in de takken van een 
eik. waarna hij door zijn tegenstanders werd 
afgemaakt. 
In de middeleeuwen werden aan Absaloms 
persoon twee exemplarische conclusies 
vastgeknoopt. Zijn levensgeschiedenis toont 
aan hoe vergankelijk schoonheid is. Daarnaast 
wordt Absalom, prototype van de trouweloze 
verrader. beschouwd als een prefiguratie van 
Judas. 

I 



In can u niet ghesegghen wel en daar is zoveel meer geschied, 
400 Wat tusschen hem tween ghevel. gheve!: plaats vond 400 dat zeg ik allemaal maar niet. 

Si voren alsoe voert Een lange reis was dat, 
res si quamen in een poert, Tes: totdat; poert: stad toen kwamen ze bij een stad 
Die seone stont in enen dale. in een van de mooiste dalen. 

404 Daer sae bequaemt hem wale. bequaemt: beviel het 404 Daar konden ze hun hart ophalen: 
Dat siere bleven der jaren seven siere: zij er een aantal jaren, en wel zeven, 
Ende waren in verweenden leven fSOR,b waren in verweenden: hadden een luxe hadden ze daar een luxe leven 
Met ghenuechten van lichamen, ghenuechten: genot en bedreven de liefde samen 

408 Ende wonnen II kinder tsamen. wonnen: kregen 408 zodat er twee kinderen kwamen. 
Daer na den seven jaren, Maar toen ze na die zeven jaren 
Alse die penninghe verteert waren, door al hun geld heen waren, 
Moesten si teren vanden pande teren ... pande: leven van de bezittingen toen moesten ze van alles belenen 

412 Die si brachten uten lande. 412 en toen, achter elkaar. verdwenen 
Cleder, scoenheit ende paerde scoenheit: sieraden kleren, sieraden en paarden: 
Vercochten si te halver warde I alles verkocht voor de halve waarde, 
Ende brochtent al over saen. En maakten alles spoedig op heel hun welvaart naar de maan. 

416 Doen en wisten si wat bestaen: bestaen: te beginnen I 416 Ze hadden geen middelen van bestaan: 
1 Si en conste ghenen roe spinnen Ze kon niet met een spinrok spinnen zij kon zelfs geen garen spinnen 

Daer si met machte winnen. met ... winnen: geld mee kon verdienen 
I om de kost ermee te winnen. I 

Die tijt wert inden lande diere diere: duur I Daarbij: er kwamen steeds hogere prijzen 
420 Van spisen, van wine ende van biere spisen: voedsel 420 voor bier en wijn en alle spijzen, 

Ende van al datmen eten mochte. I voor al wat je drinken kon ofbijten. 
Dies hem wert te moede onsochte. Hierover waren ze erg bekommerd En toen kwamen de verwijten. 
Si waren hem liever vele doet, Ze zouden nog liever doodgaan I Ze waren allebei liever dood 

424 Dan si hadden ghebeden broet. Dan dat ze zouden gaan bedelen 424 dan te gaan bedelen om brood. 
Die aermoede maeete een ghesceet ghesceet: scheiding I De armoede spaarde hun liefde niet 
Tusschen hem beiden, al waest hem leet. al ... leer: al deed het hun verdriet ,I al deed het hun beiden veel verdriet. 
Aenden man ghebrac dierste trouwe. De man faalde om trouw te blijven I De man brak al zijn dure eden , 
Hi lietse daer in groten rouwe 

: 
en liet haar in de narigheden, 428 lierse: liet haar achter , 428 

Ende voer te sinen lande weder. 
I 

is naar zijn eigen land getogen 
Si en sachen met oghen nye zeder. sachen: zag hem; zeder: sindsdien en was voor altijd uit haar ogen. 
Daer bleven met hare ghinder Zij moest het met haar wondermooie 

432 Twee uter maten scone kinder . I 432 twee kinderen maar zien te rooien. 

Si sprac: 'Hets mi comen soe, Hers ... soe: nu is me overkomen I Ze zei: 'Het is precies gegaan , 
Dat ic duchte spade ende vroe. Waar ik steeds bang voor was I als ik vreesde van het begin af aan. 
le ben in vele doghens bleven. Ik ben in diepe ellende terecht gekomen Ik ben nu in alle staten, 

436 Die ghene heeft mi begheven, begheven: in de steek gelaten 436 want diegene heeft mij verlaten 
Daer ie mi trouwen toe verliet. op wiens ik rekende op wie ik mij altijd verliet. 
Maria, Vrouwe, oft ghi ghebiet, oIt ... ghebiet: als u wilt Maria, Vrouwe, vergeet mij niet, 
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Bidt vore mi ende mine n jonghere, 
440 Dat wi niet en sterven van honghere. 

Wat salie doen, elendeeh wijf 
Ic moet beide ziele ende lijf 
Bevleeken met sondeghen daden. f.50V,a 

444 Maria, Vrouwe, staet mi in staden. 
Al constie enen roe spinnen, 
In mochter niet met winnen 
In tween weken een broet. 

448 Ic moet gaen dorden noet 
Buten der stat op tfelt 
Ende winnen met minen Iichame gheIt, 
Daer ie met mach copen spise. 

452 In mach in ghere wise 
Mijn kinder niet begheven.' 
Dus ghinc si in een sondech leven, 
Want men seit ons over waer, 

456 Dat si Ianghe seven jaer 
Ghemene wijf ter werelt ghine 
Ende meneghe sonde ontline, 
- Dat haer was wel onbequame -

460 Die si de de metten lichame, 
Daer si deine ghenueehte hadde in. 
Al dede sijt om een cranc ghewin, 
Daer si haer kinder met onthelt. 

464 Wat holpt al vertelt, 
Die scamelike sonden ende die zwaer 
Daer si in was XnII jaer? 
Maer emmer en lietsi achter niet, 

468 Hadsi rouwe oft verdriet, 
Sine las alle daghe met trouwen 
Die seven ghetiden van onser Vrouwen. 
Die las si haer te loven ende teren, 

472 Dat sise moeste bekeren 
Uten sondeliken daden, 
Daer si was met beladen 
Bi ghetale XIIII jaer, 

476 Dat segghie u over waer. 
Si was seven jaer metten man, 
Die II kindere an hare wan, 
Diese liet in ellinde, 
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elendech wijf: ik ongelukkige vrouw 

staet. .. staden: sta me bij 

enen roe: met een spinrok 

Ik zou er niet mee kunnen verdienen 

dorden noet: noodgedwongen 

mer: mee 

in .. wise: hoe dan ook 

begheven: aan hun lot overlaten 

over woeT: naar waarheid 

Als publieke vrouw 'in het leven' was 

Wat ze vreselijk vond 

Waar zij weinig genoegen aan beleefde 

Al: allemaal; CTllne ghewin: karige verdienste 

onthelt: onderhield 

Wat heeft 't voor zin alles te vertellen 

scamelike: schandelijke 

XIIII: 14 
liersi achter: verzuimde zij 

Sine las: om te bidden 

ghetiden: getijden 

teren: te eren 

met beladen: mee belast 

an hare wan: bij haar kreeg 

Die haar in kommer achterliet 

i, 

440 

444 

448 

452 

456 

460 

464 

468 

472 

476 

bid voor ons drieën, hemelse bode, 
dat de honger ons niet kan doden. 
Nu mijn bestaan in duigen viel, 
moet ik mijn lichaam en mijn ziel 
bevlekken met zondige daden. 
Maria, Vrouwe, heb genade. 
Ook al kon ik garen spinnen, 
wat zou ik ermee winnen? 
In twee weken een half brood. 
Ik moet, gedwongen door de nood, 
buiten de stad, in 't open veld 
mijn lichaam verkopen voor geld 
om eten te kunnen krijgen, 
want ik moet toch mijn eigen 
kinderen te eten geven?' 
Zo ging ze in een zondig leven, 
want men vertelt, en het is waar, 
dat ze gedurende zeven jaar 
als publieke vrouw in het leven ging 
en menige zonde ontving 
door aan wildvreemde lieden 
haar lichaam aan te bieden. 
Ze vond er weinig genoegen in, 
ze deed het voor een schamel gewin, 
waarmee ze haar kinderen te eten gaf. 
Ik zie ervan af 
haar zonden te beschrijven, onnoemelijk zwaar, 
waar ze in leefde, veertien jaar. 
Maar één ding vergat ze niet 
in al haar ellende en verdriet: 
ze bad alle dagen in vol vertrouwen 
de zeven getijden van Onze Lieve Vrouwe. 
Dat deed ze om Maria te eren: 
die kon haar terug doen keren 
uit de zondige daden 
waarmee ze was beladen 
al een volle veertien jaar 
en dat is maar al te waar. 
Zeven jaar was ze met een man, 
daar kwamen twee kinderen van, 
hij liet haar in de ellende, 
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480 Daer si doghede groet meswlnde. f.50V,b Waar zij veel tegenspoed ondervond 480 zodat ze niets dan zorgen kende. 
Die leste VII jaer hebdi gehoert. leste: navolgende De volgende zeven hebt u ook gehoord, 
Verstaet hoe si levede voert. Verstoet luister maar hoe zette ze haar leven voort? 

Als die XlIII jaer waren ghedaen, De veertien jaren waren voorbij. 
484 Sinde haer God int herte saen Sinde: zond; saen: weldra 484 Toen gaf God haar berouw, zodat zij 

Berouwennesse alsoe groet, Zo veel berouw zich schuldig voelde en zo bezwaard 
Dat si met enen swerde al bloet swerde: zwaard; al bloet: zonder meer dat ze liever met een scherp zwaard 
Liever liete haer hoet af slaeIl, hoet: hoofd haar hoofd eraf had laten slaan 

488 Dan si meer sonden hadde ghedaen 488 dan dat ze meer zonden had begaan, 
Met haren Iicharne, alsi plach. alsi plach: zoals zij gewoon was te doen haar lichaam nog langer had bevuild. 
Si weende nacht ende dach Dag en nacht heeft ze zo gehuild 
Dat haer oghen selden drogheden. dat haar ogen maar zelden droogden. 

492 Si seide: 'Maria, die Gode soghede, 492 Ze zei: 'Maria, die God zoogde, 
Fonteyne boven alle wiven, Fomeyne: bron bron van genade boven alle vrouwen, 
Laet mi inder noet niet bliven. laat mij niet nog langer rouwen. 
Vrouwe, ie neme u torconden, torconden: als getuige Vrouwe, U hebt ondervonden 

496 Dat mi rouwen mine sonden 496 dat ik spijt heb van mijn zonden 
Ende sijn mi herde leet. sijn .. leet: boezemen mij grote afkeer in en U weet, ze doen me zeer . 
Der es soe vele, dat ie en weet Der es SOf vele: het zijn er zo veel Er waren er zoveel, ik weet niet meer 
Waer iese dede ocht met wien. waar ik ze deed en met wie allemaal. 

500 Ay lacen, wat sal mijns ghescien? Ay laan: helaas; mijns: er met mij 500 Helaas! Ze worden me fataal, 
Ic mach wel jeghen dordeel sorgen, Ik moet het Laatste Oordeel wel vrezen want nu God me uit het oog heeft verloren, 
- Doghen Gods sijn mi verborgen - God heeft Zijn blik van mij afgewend zal niemand mijn gebeden verhoren De opmerking 'God heeft Zijn blik van mij 

Daer alle sonden selen bliken, selen bliken: bekend zullen worden op de dag dat de zonden blijken afgewend' houdt waarschijnlijk verband met de 

504 Beide van armen ende van riken, 504 van de armen zowel als de rijken: uitspraak in I Petrus 3: 12: 'Want de ogen van de 

Ende alle mesdaet sal sijn ghewroken, sijn ghewroken: worden bestraft als alle misdaden worden gewroken 
Heer zijn gericht op de rechtvaardigen en zijn 
oren gewend naar hun smeken. Maar zijn 

Daer en si vore biechte af ghesproken Tenzij het van tevoren is gebiecht die niet in een biecht werden besproken gelaat keert zich tegen hen die kwaad doen.' 
Ende penitencie ghedaen. penitende: boete en waarvoor geen boete is gedaan. 

508 Dat wetic wel sonder waen. sonder waen: zonder twijfel 508 Daar is geen enkele twijfel aan Nu al realiseert Beatrijs zich dat voor vergeving 

Des benic in groten vare. Des: hierom; vare: vrees en daarvoor vrees ik al mijn dagen. van zonden het kerkelijke sacrament van de 

AI droghic alle daghe een hare droghiC: droeg ik; hare: boetekleed AI zou ik een haren kleed gaan dragen biecht noodzakelijk is. De vaste ingrediënten 

Ende croeper met van lande te lande en er in gaan kruipen, om te boeten, 
van dit zogenaamde boetesacrament zijn: 
oprecht berouw van de begane zonden, het 

512 Over voete ende over hande, 512 van land naar land, op handen en voeten, biechten van deze zonden aan een priester, de 
- Wullen, barvoet sonder scoen - In ruwe wol gekleed, barrevoets barrevoets, zonder kous of schoen, absolutie (vergeving van zonden) die door de 

Nochtan en constic niet ghedoen, Dan nog zou ik niet kunnen bereiken het zou niet zoveel goed kunnen doen priester wordt verleend, en de penitentie (de 

Dat ie van sonden worde vri, warde Vli; zou worden verlost dat mijn schuld me dan verliet. boetedoening, bijvoorbeeld door te bidden, te 

516 Maria, Vrouwe, ghi en troest mi. ghi ... mi: tenzij u me bijstaat 516 Maria, waarom troost U me niet? 
vasten of aalmoezen te schenken). 

Fonteyne boven alle doghet, f.5IR,a dog het: deugd Bron van genade, boven alles verheven, 
Ghi hebt den meneghen verhoghet, u hebt menigeen gelukkig gemaakt die alle mensen hoop kan geven: 
A1se wel Teophuluse sceen. Zoals Theophilus wel dUidelijk werd Theophilus is er een voorbeeld van. De Theophilus is ook een Maria-mirakel. Als de 
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520 Hi was der quaetster sonderen een 
Ende haddem den duvel op ghegeven 
Beide ziele ende leven 
Ende was worden sijn man. 

524 Vrouwe, ghi verloesseten nochtan. 
Al benie een besondeeh wijf 
Ende een onghetroest keytijf, 
In wat leven ie noy was, 

528 Vrouwe, ghedinet dat ie las 
Tuwer eren een ghebede. 
Toent aen mi ti oetmoedechede. 
Ic ben ene die es bedroevet 

532 Ende uwer hulpen wel behoevet. 
Dies maghic mi verbouden: 
En bleefhem nye onvergouden 
Die u gruete, maget vrie, 

536 Alle daghe met ere Ave Marie. 
Die u ghebet gheme lesen, 
Si moeghen wel seker wesen 
Dat hem daer af sal comen vrame. 

540 Vrouwe, hets u soe wel bequame, 
Uut vercome Gods bruut: 
U sone sinde u een saluut 
Te Nazaret, daer hi u sochte, 

544 Die u ene boetscap brochte 
Die nye van bode was ghehoert. 
Daer omme sijn u die selve woert 
Soe bequame sonder wanc, 

548 Dat ghijs wet elken dane 
Die u gheeme daer mede quet. 
Al waer hi in sonden belet, 
Ghi souten te ghenaden bringhen 

552 Ende voer uwen sone verdinghen: 
Dese bedinghe ende dese claghe 
Dreef die sondersse alle daghe. [51R,b 
Si nam een kint in elke hant 

556 Ende ghineker met doer tlant 
In armoede van stede te steden, 
Ende levede bider beden. 
Soe langhe dolede si achter dIant, 

560 Dat si den cloester weder vant 
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dec ., een: een van de ergste zondaars 520 
En had zich aan de duivel uitgeleverd 

mQn: vazal 

verloesseten: verloste hem 524 
besondech: zondig 

En een diep gezonken zondares 

nor: met tegenzin 

las: bad 528 

oetmoedechede: erbarmen 

ene: iemand 

532 
Hierom durf ik moed te vatten 

Het bleef nooit iemand onbeloond 

wuete: begroet: mager vrie: edele maagd 

ere: een 536 
lesen: bidden 

vrome: h,-"il 

bequame: welgevallig 540 
bruut bruid 

sinde: zond: saluut: heilwens 

hi: diegene; sochte: bezocht 

544 
nre, . bode: nooit eerder van enige bode 

die selve woert: die bewuste woorden 

sonder wane: ongetwijfeld 

Dat u er iedereen dankbaar voor bent 548 
gheerne: vurig: que!: begroet 

belet: verstrikt 

u zou zorgen dat hij genade kreeg 

verdinghen: vrijpleiten 552 
bedinghe: smeekbede 

Dreef: uitte 

556 

bider beden: van het bedelen 

achter: door 

560 

Geen grotere zondaar dan die man, 
die zowel zijn ziel als zijn leven 
aan de duivel in leen had gegeven 
en alles deed wat de duivel wou 
en toch door U verlost werd, 0, Vrouw. 
Al ging ik ook door alles heen 
en word ik geminacht door iedereen, 
wat voor een leven ik ook had, 
Vrouwe, U weet het toch, ik bad 
voor U altijd weer mijn gebeden. 
Veracht mij niet om mijn verleden, 
want hoe meer me dat zal bedroeven, 
des te meer zal ik Uw hulp behoeven. 
Ik vertrouw toch met reden: 
niemand heeft vergeefs gebeden 
van wie er dagelijks baden 
'Ave Maria, vol van genade.' 
Wie U hun gebed doen horen, 
ze weten al van tevoren 
dat er troost komt en erbarmen: 
U ontvangt ons in Uw armen, 
Gods uitverkoren bruid! 
Uw Zoon toch stuurde een bode uit, 
in Nazareth heeft hij U gevonden 
met een bericht, nooit eer verzonden, 
en nog nooit van een bode gehoord: 
dat Gij volgens dit heilig woord 
gezegend onder de vrouwen zijt. 
Daardoor bent U nog steeds verblijd, 
en spreekt iemand U aldus aan, . 
al leidt hij nog zo'n zondig bestaan, 
U maakt hem geen verwijten 
en zult bij Uw Zoon voor hem pleiten.' 
Zo bad de zondares alle dagen, 
zo bleef ze almaar smeken en klagen. 
Ze nam een kind in elke hand 
en zo trok ze door het hele land, 
bedelend of men wat wilde geven, 
want ze moest van de aalmoezen leven. 
Ze doolde zo lang de wereld rond 
tot ze bij toeval het klooster vond 
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bisschop overlijdt, wijst men zijn godvruchtige 
raadsman Theophilus aan als opvolger, maar 
deze weigert nederig zich door de aarts-
bisschop te laten 'Nijden. Als hij kort daarop 
door laster zijn ambt en aanzien verliest, sluit 
Theophilus een pact met de duivel: per con-
tract verkoopt hij z'n ziel in ruil voor eerher-
stel. Als gerehabiliteerd raadsheer van de 
nieuwe bisschop ziet Theophilus spoedig zijn 
zonden in en bidt veertig dagen berouwvol 
voor het Maria-beeld. Uiteindelijk weet Maria 
genade voor de zondaar te verkrijgen, en ze 
bezorgt hem het contract terug. 's Zondags in 
de kerk biecht Theophilus de hele geschiedenis 
op aan de bisschop en de gelovigen. Het 
contract wordt verbrand en als Theophilus de 
hostie ontvangt, licht zijn gelaat op. Drie dagen 
lang blijft hij bewegingloos voor het Maria-
beeld staan, kust het, en verwisselt het tijdelijke 
voor het eeu'Nige. Op dezelfde plek in de kerk 
wordt Theophilus begraven. 

Aangezien de christelijke God als een Drieëen-
heid beschouwd moet worden, is Maria zowel 
de moeder van God (Christus) als de bruid van 
God. Maria werd immers door God uitver-
koren om Zijn Zoon te baren, en werd be-
vrucht door de Heilige Geest. Van dit wonder 
ontving Maria in Nazareth de boodschap via de 
aartsengel Gabriël (zie voor deze anmmciatie 
Lucas 1:26-38). 

Met het gebed Ave Maria kan de gelovige zich in 
het bijzonder tot Maria richten. Alhoewel 
Maria zelf niet in staat is om de zondige mens 
genade te verlenen, heeft zij altijd een open 
oor voor de zondaar die zich tot haar richt. 
Aangezien zij de moeder van Christus is, zal zij 
nooit zonder succes bij haar Zoon om genade 
pleiten voor de zondaar. 



Daer si hadde gheweest nonne, waar ze verbleven had als non. 
Ende quam daer savons na der sonne na der sonne: na zonsondergang Ze is na 't laatste licht van de zon 
In ere weduwen huus spade, spade: laat bij het huis van een weduwe aangekomen 

564 Daer si bat herberghe doer ghenade, Waar zij als gunst om onderdak vroeg 564 waar ze vroeg om een onderkomen 
Dat si daer snachts mochte bliven. omdat ze nu niet verder kon reizen. 
'Ic mocht u qualijc verdriven, ' mocht: kan: verdriven: wegjagen 'Ik kan u echt de deur niet wijzen,' 
Sprac die weduwe, 'met uwen kinderkinen. zei de weduwe, 'met die twee schapen, 

568 Mi dunct dat si moede seinen. moede seinen: er vermoeid uitzien 568 die al bijna lopen te slapen. 
Ruust u ende sit neder. Rust daar maar even, 
Ic sal u deilen weder deilen weder: mee laten delen in uw deel zal ik u geven 
Dat mi verleent onse Here, van wat God mij wilde schenken 

572 Doer siere liever moeder ere.' Doer: omwille van 572 om Zijn Moeder te gedenken.' 
Dus bleef si met haren kinden Met haar kinderen mocht ze daar eten 
Ende soude gheeme ondervinden ondervinden: te weten komen en nu zou ze heel graag weten 
Hoet inden cloester stoede. stoede: gesteld was hoe in 't klooster de zaken stonden. 

576 'Segt mi,' seitsi, 'vrouwe goede, 576 'Beste vrouw,' vroeg ze onomwonden, 
Es dit covint van joffrouwen?' Is dat een klooster met jonkvrouwen 'is dat daar het klooster van de edelvrouwen?' 
'Jaet,' seitsi, 'bi miere trouwen, Jaet: jazeker; bi .. trouwen: op mijn woord 'Ja,' zei die, 'daar kunt u op vertrouwen 
Dat verweent es ende rike; verweent: weelderig: rike: voornaam en u zult nergens een klooster betreden 

580 Men weet niewer sijns ghelike. mewer: nergens 580 met zoveel aanzien en kostbaarheden. 
Die nonnen diere abijt in draghen, De nonnen die er habijten dragen, 
In hoerde nye ghewaghen Ik heb nog nooit horen vertellen U kunt het bij iedereen na gaan vragen, 
Van hem gheen gherochten gheen gherochten: enig roddelpraatje die zijn zo rein en vol goede werken, 

584 Dies si blame hebben mochten.' Dies: waardoor: blome: slechte reputatie 584 daar is niet dát op aan te merken.' 

Die daer bi haren kinderen sat, En zij die bij haar kinderen zat, 
Si seide: 'Waer bi segdi dat? Waer bi: waarom ze zei: 'Waarom zegt u dat? 
Ic hoerde binnen deser weken binnen .. weken: deze week nog Ik hoorde nog geen week geleden 

588 Soe vele van ere nonnen spreken. van ere: over een 588 over zekere narigheden, 
Alsic verstoet in minen sinne, Als ik het goed begrepen heb het waren hele vreemde zaken 
Soe was si hier costerinne. en 't had met de kosteres te maken. 
Diet mi seide, hine loech niet. f51V,a loech: loog Iemand bezwoer me als echt waar 

592 Hets binnen XlIII jaren ghesciet, 592 dat die hier voor veertien jaar 
Dat si uten cloester streec. streec: wegliep zomaar uit het klooster verdween 
Men wiste noyt waer si weec woer si weec: waarheen zij vluchtte en dat niemand weet waarheen 
Oft in wat lande si inde nam.' inde nam: overleden is en in welk land ze overleed.' 

596 Doen wert die weduwe gram gram: kwaad 596 Toen werd de weduwe witheet 
Ende seide: 'Ghi dunct mi reven! Ghi .. reven: u lijkt me te raaskallen en zei: 'U zit uit uw nek te praten! 
Derre talen seldi begheven Hou op zulke praatjes Ik zou het nu maar laten 
Te segghene vander costerinnen, om u zo over haar te uiten, 

600 Oft ghi en blijft hier niet binnen! 600 of u staat subiet weer buiten! 
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Si heeft hier costersse ghesijn 
XIII! jaer den termijn, 
Dat men haers noyt ghemessen conde 

604 In alden tiden ene metten stonde, 
Hen si dat si waer onghesont. 
Hi ware erger dan een hont 
Diere af seide el dan goet. 

608 Si draghet soe reynen moet 
Die eneghe nonne draghen mochte. 
Die alle die cloesters dore sochte 
Die staen tusschen Elve ende der Geronde, 

612 Ic wane men niet vinden en conde 
Ne ghene die gheesteliker leeft.' 

Die alsoe langhe hadde ghesneeft, 
Dese tale dochte haer wesen wonder 

616 Ende seide: 'Vrouwe, maect mi conder: 
Hoe hiet haer moeder ende vader?' 
Doe noemesise beide gader. 
Doen wiste si wel dat si haer meende. 

620 Ay God, hoe si snachs weende 
Heymelike voer haer bedde' 
Si seide: 'Ic en hebbe ander wedde 
Dan van herten groet berouwe. 

624 Sijt in mijn hulpe, Maria, Vrouwe. 
Mijn sonden sijn mi soe leet. 
Saghic enen hoven heet, 
Die in groten gloyen stonde, 

628 Dat die vlamme ghinghe uten monde, fS1V,b 
Ic croper in met vlite, 
Mochtic mier sonden werden quite. 
Here, ghi hebt wan hope verwaten: 

632 Daer op willic mi verlaten. 
Ic ben die altoes ghenade hoept, 
Al eest dat mi anxt noept 
Ende mi bringt in groten vare. 

636 En was nye soe groten sondare 
Sint dat ghi op ertrike quaemt 
Ende menschelike vorme naemt 
Ende ghi aen den cmce wout sterven, 

640 Sone lieti den sondare niet bederven 

heeft is geweest 

De volle veertien jaar 
Zonder dat men haar ooit heeft gemist 

ene .. stonde: op enige metten 

onghesont: ongesteld 

Diere af: die over haar 

Zij heeft de zuiverste inborst 

Die een non maar kan hebben 

Die: \vie 

Elve: Elbe; Geronde: Gironde 

Ic wane: ik vermoed dat 

gheesteliker: vromer 

ghesneeft: gezondigd 

Dit relaas leek haar onvoorstelbaar 

moeet mi wnder: licht me verder in 

hiet: heette 

Toen noemde zij ze allebei 

meende: bedoelde 

Heymelike: stilletjes 
Ic .. wedde: ik heb niets anders te bieden 

van herten groet: innig diep 

hoven: oven 

gloyen: gloed 

monde: opening 

met vIi te: gezwind 

Als ik zo van mijn zonden afkon komen 

wan hope verwaten: wanhoop vervloekt 

mi verlaten: vertrouwen 

noept: kwelt 

vare: vrees 

naemt: aannam 

oen .. wout: aan het kruis wilde 

bederven: in het verderf storten 

In de veertien jaar dat zij 
kosteres was in de abdij, 
heeft men haar, zo vlijtig is ze, 

604 nog geen uur hoeven te missen 
- of ze was dus ongesteld -
zodat wie kwaad van haar vertelt, 
zich wel heel diep schamen moet. 

608 Zij is zo zuiver van gemoed 
als alle nonnen wensen mochten. 
Als ze in alle kloosters zochten 
tussen de Elbe en de Gironde, 

612 denk dan maar niet dat ze iemand vonden 
die het in vroomheid bij haar haalt.' 

Zij, die zo lang had gedwaald, 
voelde een wonder in deze woorden 

616 en ze zei: 'Als ik nou eens hoorde 
hoe haar vader en moeder heten.' 
Toen de vrouw haar dat liet weten, 
wist ze dat die háár bedoelde. 

620 Ach, God, hoe ze zich die nacht voelde, 
huilend op de bedderand. 
'Niets,' zei ze, 'heb ik als pand 
dan alleen mijn diep berouwen. 

624 Help me dan, Maria, Vrouwe' 
Mijn zonden doen me wel zo'n pijn, 
als er een hete oven zou zijn, 
die zo verschrikkelijk gloeide 

628 dat de vlammen er uitsproeiden, 
ik zou er binnenlopen 
als dat mijn zonden vrij kon kopen. 
Heer, U vindt wanhoop uit den boze, 

632 daarom ben ik geen radeloze. 
Hoop op genade heb ik altijd, 
al raak ik ook de schrik niet kwijt, 
al leef ik ook in angst en beven. 

636 Nooit kon er zo'n grote zondaar leven, 
sinds U op de aarde kwam 
en de vonn van een mens aannam 
en aan het kruis wilde bezwijken, 

640 of U kwam hem de hand wel reiken 
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Maria weet kosteres Beatrijs perfect te imiteren. 
Dat betekende in de praktijk dat Maria ook 
eens per maand moest voorwenden ongesteld 

zijn - want dat betekent het Middelneder-
landse 'onghesont' hier. Het was voor on-
gestelde nonnen verboden om het altaar te 
verzorgen in deze periode van 'onreinheid'. 

Tussen Elbe en Gironde (de brede monding 
van de Garonne) kan hier opgevat worden als 
een globale omschrijving van het christelijke 
West-Europa. 

In de geloofsleer is hoop een goddelijke 
deugd. terwijl wanhoop één van de ernstigste 
doodzonden is. Wanhoop wordt beschouwd 
als een zonde tegen de Heilige Geest. Door 
wanhoop gelooft de zondaar namelijk dat er 
geen vergeving of genade meer mogelijk is. 
Maar zelfs voor de zwaarste zonden blijkt 
vergeving mogelijk. als men maar oprecht 
berouw heeft. Prototype van de wanhopige 
zondaar is Judas, die na het verraden van 
Christus niet geloofde dat er nog vergeving 
voor hem mogelijk was. Uit wanhoop verhing 



Die met berouwenesse socht gnade: Als hij met berouw genade zocht als hem zijn zonden echt berouwden: hij zichzelf{Mauheüs 2T3-5). In de middel-

Hi vantse, al quam hi spade, vantse: vond haar; spade: laat ja, hij was alsnog behouden. eeuwen werd er steeds op gehamerd dat zelfs 

Alst wel openbaer scheen openbaer scheen: duidelijk bleek Dit deelt het evangelie ons mee iemand als Judas de genade nog deelachtig had 
kunnen worden, als hij bijtijds berouw tegen-

644 Den enen sondare vanden tween, 644 over die zondaar van de twee, over God had getoond. Door zijn wanhoops-
Die tuwer rechter siden hinc. die aan Uw rechterzijde hing. daad belandde Judas evenwel in de hel. 
Dats ons een troestelijc dinc, Dat is voor ons een troostrijk gegeven 't Is ons tot troost en leniging 
Dat ghine ontfinc onbescouden. Dat u hem zonder te straffen tot u nam dat U zijn ziel wilde behouden, 

648 Goet berou mach als ghewouden. Echt berouw kan alles goedmaken 648 zodra zijn zonden hem berouwden. 
Dat maghic merken an desen: merken an desen: hieruit opmaken Ik vertrouw hierop, met reden, 
Ghi seit: 'Vrient, du salt wesen want U zei: "Vriend, je zult heden In Lucas 23:43 spreekt Jezus tot de goede 
Met mi heden in mijn rike. met mij mijn koninkrijk in gaan, moordenaar: 'Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij 

652 Dat segghic u ghewaerlike.' ghewoerlike: naar waarheid 652 dat geef ik je te verstaan." met Mij in het paradijs zijn'. 

Noch, Here, waest openbare Noch: nochtans; openbare: duidelijk zo Ook, Heer, maakte U openbaar 
Dat Gisemast, die mordenare, dat Gisemans de moordenaar Personen die in de canonieke evangelies geen 
Ten lesten om ghenade bat. Ten lesten: pas op het allerlaatste moment op 't allerlaatst om genade bad. naam hebben, krijgen in andere geschriften 

656 Hine gaf u weder gout na scat weder ... scat goud noch geld 656 Geen goud gaf hij en ook geen schat vaak wel een naam. In het geval van Gisemast is 

Dan hem berouden sine sonden. Alleen het berouw om zijn zonden anders dan zijn berouw van zonden. er sprake van een ontlening aan het apocriefe 
evangelie van Nicodemus. De naam Gisemast is 

U ontfermecheit en es niet te gronden. Uw barmhartigheid valt niet te meten Uw genade is niet te doorgronden. hier echter een verhaspelde contaminatie van 
Niet meer dan men mach Net zo min als men zou kunnen net zo min als men ooit iemand zag de namen Dismas (de goede moordenaar) en 

660 Die zee uut sceppen op enen dach 660 die de zee leegschepte in één dag, Gestas (de slechte moordenaar). 

Ende droghen al toten gronde. gronde: bodem tot op de allerdiepste gronden. 
Dus was nye soe grote sonde, Er was dus nooit zo'n grote zonde 
Vrouwe, u ghenaden en gaen boven. " .. boven: of uw goedheid is groter of Uw genade ging die te boven . 

664 Hoe soudie dan sijn verscoven Hoc: waarom; verscoven: verstoken 664 Dus ook voor mij, zo wil ik geloven, 
Van uwer ontfermecheit. f52R,a geldt Uw grenzeloze bannhartigheid, 
Ocht mi mijn sonden sijn soe leit?' Ocht: als want ik heb grote, grote spijt.' 

Daer si lach in dit ghebede, Midden in deze gebeden 
668 Quarn een vaec in al haer lede vace: slaap 668 kwam een slaap Over al haar leden 

Ende si wert in slape sochte. si. .. sochte: ze viel zachtjes in slaap en toen is in haar dromen 
In enen vysioen haer dochte, haer dochte: meende zij te horen het visioen gekomen 
Hoe een sternme aen haer riep dat een heldere stem haar riep 

672 Daer si lach ende sliep: lach .. sliep: lag te slapen 672 waar ze lag en sliep: 
'Mensche, du heves soe langhe gecarrnt, gecormt: geweeklaagd 'Vrouw, je hebt zo lang gekermd 
Dat Maria dijns ontfarmt, rujns ontfarmt: medelijden met je heeft dat Maria zich heeft ontfermd 
Want si heeft u verbeden. II verbeden: uw redding afgesmeekt over jou en genade heeft afgebeden. 

676 Gaet inden cloester met haestecheden. haestecheden: spoed 676 Je moet nu het klooster weer betreden. 
Ghi vint die doren open wide doren .. wide: deuren wijd open Je vindt de deuren wijd open 
Daer ghi uut ginges ten selven tide 'en .. tide: toentertijd waar je ooit bent uitgelopen 
Met uwen lieve. den jongheline, met de man die jou liefde bood, 

680 Die u inder noet af ghinc. af ghinc: in de steek liet 680 maar je in de steek liet in de nood. 
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Al dijn abijt vinstu weder 
Ligghen opten outaer neder. 
Wi!e, covele ende scoen 

684 Moeghedi coenlijc ane doen. 
Des danct hoeghelike Marien. 
Die slotele vander sacristien, 
Die ghi voer tbeelde hinct 

688 Snachs, doen ghi uut ghinct, 
Die heeft si soe doen bewaren, 
Datmen binnen XIIII jaren 
Uwes nye en ghemiste, 

692 Soe dat yemen daer af wiste. 
Maria es soe wel ti vrient, 
Si heeft altoes voer u ghedient 
Min no meer na dijn ghelike. 

696 Dat heeft de Vrouwe v,an hemelrike, 
Sonderse, doer u ghedaen, 
Si heet ti inden cloester gaen. 
Ghi en vint nyeman op u bedde, 

700 Hets van Gode dat ie u quedde.' 

Na desen en waest niet lane, 
Dat si uut haren slape ontspranc. 
Si seide: 'God, gheweldechere, 

704 En ghehinct den duvel nemmermere, 
Dat hi mi hringhe in mere verdriet 
Dan mi nu es ghesciet. 
Ochtic nu inden cloester ghinghe 

708 Ende men mi over dieveghe vinghe, 
Soe warie noch meer ghescent, 
Dan doen ie ierst rurnde CQvent. 
Ic mane u, God die goede, 

712 Dor uwen pretiosen bloede 
Dat uut uwer ziden liep: 
Ocht die stemme die aen mi riep 
Hier es comen te minen baten, 

716 Dat sijs niet en moete laten, 
Si en come anderwerf tot hare 
Ende derde werven openbare, 
Soe dat ie mach sonder waen 

720 Weder in minen cloester gaen. 
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Sluier, habijt en sandalen 

coenlijc: rustig 
Dank Maria hiervoor eerbiedig 

Daar heeft zij zich aldus over ontfermd 

U nooit gemist heeft 

yernen: wie dan ook 

Dat zij steeds in uw plaats heeft gediend 

Volkomen in jouw gedaante 

Sonderse: zondares; doer: omwille van 

heet: gebiedt 

Ik spreek u van godswege toe 

Het duurde hierna niet 

(52R,b ontspranc wakker schrok 

gheweldechere: almachtige Heer 

ghehinct: sta toe 

Ochtie: als ik; ghinghe: zou gaan 

over ... vinghe: als een dievegge zou vangen 

ghescen!: te schande gebracht 

ierst TUrnde: indertijd ontvluchtte 

mane: smeek 

Omwille van uw kostbaar bloed 

Ocht: indien 

te minen baten: tot mijn heil 

Om hier andermaal te komen 

openbare: dUidelijk waarneembaar 

sonder waen: zonder vrees 

Je habijt met alles erop en eraan 
moet je op het altaar zoeken gaan, 
Trek pij en sandalen aan, doe meteen 

684 ook de sluier weer om je heen, 
Bedank nu Maria maar. 
De sleutels van de sacristie zijn daar 
waar je ze voor het beeld ophing, 

688 die nacht dat je uit het klooster ging, 
Maria kon ze zo bewaren 
dat de mensen jou die veertien jaren 
zelfs geen ogenblikje misten, 

692 niets van je verdwijning wisten, 
Maria houdt je zo te vriend 
dat ze aldoor voor je heeft gediend 
in jouw gedaante en in jouw kleren. 

696 Zij, die de hemel mag regeren, 
heeft dat, zondares, voor jou gedaan, 
Je moet weer naar het klooster gaan, 
waar niemand je bed heeft ingenomen, 

700 Dit bericht is van God gekomen.' 

Toen hij dit duidelijk had gemaakt, 
is ze onmiddellijk ontwaakt 
en zei: 'God, die de wereld bouwde, 

704 U moet de duivel nu weerhouden 
van 't brengen van meer droefenis 
dan er al is, 
Wat zouden ze in 't klooster zeggen? 

708 Als ze me vingen als dievegge, 
kwam ik in nog veel meer verdriet 
dan toen ik de abdij verliet, 
Ik smeek U, Heer, zo wijs en goed, 

712 bij het kostelijke bloed 
dat aan 't kruis Uw zij uitliep, 
laat de stem die mij riep 
- als die werkelijk is gekomen 

716 tot mijn voordeel- toch niet schromen 
zich nog eens te openbaren, 
ja, laat die drie keer verklaren 
dat ik echt van nu af aan 

720 naar het klooster terug mag gaan, 
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Ook de Romeinse soldaat die met zijn lans de 
zijde van Christus doorstak Gohannes 19:34) 
kreeg in de apocriefe literatuur een naam, te 
weten Longinus. 



Ic wilre om benedien 
Ende loven altoes Marien!' 

Sanders snachs, moghedi horen, 
724 Quam haer een stemme te voren, 

Die op haer riep ende seide: 
'Mensche, du maecs te langhe beide. 
Ganc weder in dinen doester . 

728 God sal wesen dijn troester. 
Doet dat Maria u ontbiet. 
Ic ben haer bode, en twivels niet.' 
Nu heefsise andervverf vernomen, 

732 Die stemine, tote haer comen, 
Ende hietse inden cloester gaen. 
Nochtan en dorst sijs niet bestaen. 
Der derder nacht verbeyt si noch 

736 Ende seide: 'Eest elfs ghedroch 
Dat mi camt te voren, 
Soe maghic cortelike scoren 
Des duvels ghewelt ende sme eracht, f.52V,a 

740 Ende ocht hire comt te nacht, 
Here, soe maecten soe confuus, 
Dat bi vare uten huus, 
Dat bi mi niet en moete scaden. 

744 Maria, nu staet mi in staden, 
Die ene stemme ane mi sint. 
Ende hiet mi gaen int cavint. 
Ic mane u, Vrouwe, bi uwen kinde, 

748 Dat ghise mi derdewerven wilt sinden. ' 

Doen waeete si den derden nacht. 
Een stemme quam van Gods eracht 
Met enen over groten lichte 

752 Ende seide: 'Hets bi onrechte, 
Dat ghi niet en doet dat ic u hiet, 
Want u Maria bi mi ontbiet. 
Ghi moecht beiden te lanc. 

756 Gaet inden doester sonder wane. 
Ghi vint die doren op ende wide ontdaen: 
Daer ghi wilt, moghedi gaen. 
U abijt vindi weder 

82 

benedien: verheerlijken 

Openbaarde zjch een stem aan haar 

du ... beide: je treuzelt te lang 
Gaoe weder: ga terug 
God zal je bijstaan 
ombiet gebiedt 

metse: beval haar 
Toch durfde zij het niet te doen 
verbeyt: wacht af 
Eest ... ghedroch: als het een boze geest is 
Die zich aan mij openbaart 
Dan hoop ik spoedig te breken 
ghewelt macht 

confuus: in verwarring 

Zodat hij mij geen kwaad kan doen 
in staden: terzijde 
ane mi sint: naar mij stuurt 
hiet beveelt 
mane: smeek 

van ... eracht namens God 

bi: ten 

bi: via 
U kunt ook te lang wachten 
sonde! wanc: zonder aarzeling 
doren ... omdaen: deuren wijd openstaan 

Dan zegen ik U daarboven 
en zal Maria altijd loven.' 

En de volgende nacht ... nu luister ... 
724 kwam er een stem uit het duister 

die haar deze boodschap bracht: 
'Vrouw. nu niet te lang gewacht! 
Ga meteen weer in je klooster, 

728 dan is God voortaan je trooster. 
Doe wat Maria je gebiedt: 
ik ben haar bode, twijfel niet!' 
Toen ze de stem, tot haar gekomen, 

732 ten rweeden male had vernomen 
met het bevel in 't klooster te gaan, 
toen durfde ze het nog niet aan. 
De derde nacht dacht ze bij zichzelf 

736 'Misschien heeft een boosaardige elf 
een grap met me uit willen halen. 
'k Zal met gelijke munt betalen 
aan de duivel met al zijn kracht. 

740 Als hij hier komt, vannacht, 
Heer, laat hem dan de kluts kwijtraken 
en zich uit de voeten maken 
eer hij mij nog meer schade doet. 

744 Moeder Maria, wees zo goed 
en laat mij weer de stem verstaan 
die zegt dat ik in 't klooster moet gaan. 
Om het kind dat U hebt gedragen, 

748 Vrouwe, wil ik U dit vragen.' 

Ze bleef wakker, die derde nacht. 
Een stem met goddelijke kracht 
en door een schittering omgeven, 

752 sprak: 'Zo kun jij niet verder leven. 
Wat Maria jou via mij gebiedt, 
waarom doe je dat toch niet? 
Vrouw, je wacht al veel te lang. 

756 Ga in 't klooster, wees niet bang, 
je ziet er de deuren wijd openstaan 
en waar je gaan wilt, mag je gaan. 
Je habijt vind je aldaar, 

Het moderne lieflijke beeld van het elfje 
strookt geenszins met wat de middeleeuwer 
zich voorstelde bij een elf of alf. Niet voor niets 
spreekt de tekst hier over een 'elfengedrocht' . 
Een elf werd gezien als een boze geest (of 
spook) van duivelse origine. die de mens 
waanbeelden kon voortoveren. Beatrijs rekent 
erop dat de elf slechts tweemaal kan veI'-
schijnen (het getal van de duivel), en dat God 
een derde verschijning niet zal toestaan. 
Aangezien drie een goddelijk getal is (denk aan 
de Drieëenheid), móet een drievoudige 
verschijning wel van hemelse origine zijn. We 
treffen dit motief ook aan in de Karel ende Elegast, 
waarin koning Karel eerst door een engel 
driemaal gemaand moet worden om uit stelen 
te gaan, voordat hij gelooft dat de opdracht van 
God afkomstig is. 



760 Ligghende opten outaer neder.' 760 want het ligt op het altaar.' 
Als die stenune dit hadde gheseit, Dit sprak de stem met veel gezag 
En machte die zondersse, die daer leit, Kon de zondares, die daar ligt, en toen werd de zondares die daar lag 
Die claerheit metten oghen wel sien. Het schijnsel met de ogen slecht verduren door de glans bijna verblind 

764 Si seide: 'Nu en darfmi niet twien: en .. twien: mag ik niet meer twijfelen 764 en zei: 'Wat ik hier bevind, 
Dese stemme camt van Gade is werkelijk door God gezonden 
Ende es der maghet Marien bode. en door Maria in orde bevonden. 
Dat wetie nu sonder hone: sonder hone: heel zeker Dit is geen leugen, dit is waar, 

768 Si comt met lichte soe scone. 768 ik besef het zonneklaar. 
Nu en willics niet laten, Nu heb ik me voorgenomen 
Ic wille mi inden doester maken. maken: begeven in het klooster terug te komen. 
Ie saelt Dec doen in goeder trouwen Ik za! op de troost vertrouwen 

772 Opten troest van onser Vrouwen, Opten troest von: vertrouwend op 772 van haar, van Onze Lieve Vrouwe, 
Ende wille mijn kinder beide gader en mijn kinderen zullen beiden 
Bevelen Gade, onsen vader. Bevelen: toevertrouwen leven onder Gods geleide, 
Hi salse wel bewaren.' bewaren: beschennen zodat het goed met hen zal gaan.' 

776 Doen toech si ute al sonder sparen f.52V,b toech: trok; al .. sparen: onverwijld 776 Toen heeft ze haar kleren uitgedaan 
Haer cleder, daer sise met decte sise met deete: ze hen mee toedekte om haar kinderen daarmee toe te dekken, 
Heyrnelike, dat sise niet en wecte. Heymelike: zachtjes zachtjes, om ze niet te wekken. 
Si cussese beide aen haren mont. oen haren: op hun Ze kuste hen alletwee op de mond 

780 Si seide: 'Kinder, blijft ghesont. 780 en zei: 'Mijn kinderen, blijf gezond. 
Op den troest van onser Vrouwen op den troest: onder de hoede In de troost van Onze Lieve Vrouwe 
Latic u hier in goeder trouwen; laat ik jullie achter, in goed vertrouwen. 
Ende hadde mi Maria niet verbeden, verbeden: vrijgepleit 'k Had zonder Maria als advocate 

784 Ic en hadde u niet begheven begheven: verlaten 784 jullie hier niet achtergelaten, 
Om a! tgoet dat Rome heeft binnen.' Om alle kostbaarheden die Rome bevat niet voor alle schatten van Rome.' 
Hoert wes si sal beghinnen. wes: wat Hoor, wat haar verder is overkomen. 

Nu gaet si met groten weene weene: droefheid In tranen heeft de kinderloze 
788 Ten cloester waert. moeder eene. Naar het klooster toe, moederziel alleen 788 de kortste weg naar het klooster gekozen. 

Doen si quam inden vergiere, vergiere: boomgaard Ze is door de boomgaard heengelopen 
Vant si die dore ontsloten sciere. stiere: meteen en vond er een zijpoortje open. 
Si ghincker in sonder wanc. wanc: aarzeling Daar liep ze dan, heel snel. 

792 'Maria, hebbes dane: 792 'Maria, dank U wel. 
Ic ben comen binnen mure. Nu ben ik binnen de muren, 
God gheve mi goede aventure.' goede aventure: geluk geef mij geen nieuw verdriet te verduren.' 
Waer si quam, vant si die dore Waar ze kwam heengelopen, 

796 Al wide open jeghen hore. jeghen hare: voor haar 796 stond de deur wijd voor haar open. 
In die kerke si doe trac. trae: ging Ze is in de kerk gegaan 
Heymelike si doe sprae: Heymelike: zachtjes en sprak God zachtjes aan: 
'God, Here, ic bidde u met vlite: met vii te: vurig 'Lieve Heer, dit wil ik vragen: 
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800 Hulpt mi weder in minen abite, 800 help mij het habijt weer dragen 
Dat ic over XIII! jaer over. . joer: 14 jaar geleden dat ik neerlegde, voor veertien jaar, 
Liet ligghen op onser Vrouwen outaer op het Onze Lieve Vrouwe-altaar, 
Snachs, doen ie danen sciet.' doen .. . sciet: toen ik hier vandaan vertrok de nacht dat ik de abdij verliet.' 

804 Dit en es gheloghen niet, 804 Wat ik nu zeg, lieg ik niet, 
Ic segt u sonder ghile: ghile: gekheid al kan ik het niet verklaren: 
Scone, covele ende wile Sandalen, habijt en sluier sluier. pij en sandalen waren 
Vant si ter selver stede weder ter selva stede: op dezelfde plek er onaangeroerd gebleven 

808 Daer sijt hadde gheleit neder. 808 sinds ze wegging uit dat leven. 
Si traeet an haestelike Vlug ging zij zich daarin kleden 
Ende seide: 'God van hemelrike en toen heeft ze dit gebeden: 
Ende Maria, maghet fijn, mugher fijn: zuivere maagd 'Goede God, en Maria, zo rein, 

812 Ghebenedijt moetti sijn! Ghebenedijt: gezegend 812 wel gezegend moet U zijn. 
Ghi sijt alre doghet bloeme. f.53R,a ulre .. bloeme: de bloem van alle deugd U, de bloem van alle deugden, 
In uwen reine magedoeme mugedoeme: maagdelijkheid die in maagdelijke vreugden 
Droeghedi een kint sander wee, wee: pijn baarde, zonder wee of pijn, 

816 Dat Here sal bliven emmermee. emmermee: voor altijd 816 wie voor altijd Heer zal zijn. 
Ghi sijt een uut vercoren werde: werde: machthebster Ongemeten is Uw waarde, 
U kint maecte hemel ende erde. Uw kind maakte hemel en aarde. 
Dese ghewelt comt u van Gode ghewelt: macht God heeft U 't gezag gegeven 

820 Ende staet altoes tuwen ghebode. tuwen ghebode: tot uw beschikking 820 dat wij dienen, heel ons leven. 
Den Here, die es ons broeder, Onze Heer, ons aller broeder, 
Moghedi ghebieden als moeder Hij gehoorzaamt U als moeder 
Ende hi u heten lieve dochter. heten: noemen én mag U Zijn dochter heten, 

824 Hier omme levic vele te soehter: vele te 50chter: des te geruster 824 tot grote troost voor wie dat weten. 
Wie aen usoeet ghenade. aen: bij Men kan U genade vragen 
Hi vintse, al comt hi spade. spade: laat tot in de allerlaatste dagen. 
U hulpe die es alte groet. alte: heel erg Uw hulp is geweldig groot. 

828 Al hebbic vernoy ende noet, vernoy ... noet: verdriet en gebrek 828 Ik had verdriet en was in nood. 
Hets bi u ghewandelt soe, Het is dankzij u zo ten goede gekeerd maar U hebt het zo omgekeerd 
Dat ie nu mach wesen vroe. vroe: blij dat me verblijdt wat me heeft bezeerd. 
Met rechte maghic u benedien.' benedien: verheerlijken U te. dienen is mijn verlangen.' 

832 Die slotele vander sacristien 832 En toen zag ze de sleutels hangen 
Sach si hanghen in ware dinc in ware dine: inderdaad van de sacristie, waar ze die hing 
Vor Marien, daer sise hinc. voor ze de abdij verlaten ging. 
Die s]ote]e hinc si aen hare aen hare: bij zich Ze heeft de sleutels meegenomen 

836 Ende ghinc ten care, daer si dare ten core: naar het koor; daTe: helder 836 en ze is bij het koor gekomen, 
Lampten sach berren in allen hoeken. Lampten: olielampen; berren: branden waar ze lampen zag branden in alle hoeken. 
Daer na ghinc si ten boeken ten boeken: naar de getijdenboeken Daarna liep ze rond met de boeken 
Ende leide elc op sine stede, stede: plaats tot ze allemaal op hun plekje lagen, 

840 Alsi dicke te voren dede; dicke te voren: voorheen dikwijls 840 zoals ze 't deed in vroegere dagen. 
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Ende si bat der maghet Marien, Tot Maria heeft ze gebeden 
Dat sise van evele moeste vrien van ... vrien: van ongeluk moge vrijwaren om hulp uit de narigheden, 
Ende haer kinder, die si liet om die twee, die ze achterliet 

844 Ter weduwen huus in zwaer verdriet. 844 in het huis van de weduwe, in groot verdriet. 
Binnen dien was die nacht ghegaen Ondertussen was de nacht gevorderd Van deze dag waren de uren gedaan: 
Dat dorloy begonste te slaen, dorlor: het uurwerk het kleine uurwerk begon te slaan, 
Daer men middernacht bi kinde. Zodat men wist dat het middernacht was hetgeen de middernacht beduidde. 

848 Si nam cloc zeel biden inde doe ... inde: het klokketouw bij hee einde 848 Ze nam het kloklretouw en luidde 
Ende luude metten sa wel te tiden, En luidde precies op tijd voor de metten de mettentijd zo diepbewogen 
Dat sijt hoerden in allen ziden. f53R,b in allen ziden: overal dat alle nonnen hun bed uitvlogen, 
Die boven opten dormter laghen, dormter: slaapzaal die boven in de slaapzaal lagen, 

852 Die quam alle sonder traghen traghen: treuzelen 852 zowel de vluggen als de tragen. 
Vanden dormter ghemene. ghemene: te zamen En zonder dat ééntje had kunnen horen 
Sine wisten hier af groet no clene. Ze hebben helemaal niets doorgehad dat een ander hen wekte dan daags tevoren. 
Si bleef inden cloester haren tijt haren tijd: haar leven lang Ze bleefin het klooster, de rest van haar tijd. 

856 Sonder lachter ende verwijt: lachter: schande; verwijt: hoon 856 Er was geen geroddel, geen enkel verwijt. 
Maria hadde ghedient voer hare, Maria was in haar plaats komen werken 
Ghelijc aft sijt selve ware. en niemand had het verschil kunnen merken. 
Dus was die sonderse bekeert Zo was de zondares bekeerd 

860 Maria te love. die men eert, te love: tot lof van 860 dank zij Maria, die ellr vereert, 
Der maghet van hemelrike, die de hemel mag regeren 
Die altoes ghetrouwelike en die zonder mankeren 
Haren vrient staet in staden, staet in studen: bijstaat haar vrienden weet te bereiken 

864 Alsi in node sijn verladen. Als zij in nood verkeren 864 als die onder zorgen bezwijken. 

Dese joffrouwe, daer ie aflas. duer ... las: over wie ik vertelde De vrouw van wie u 't verhaal mocht horen, 
Es nonne alsi te voren was. is weer kloosterzuster als tevoren. 
Nu en willic vergheten niet Maar vergeten we nu ook niet: 

868 Haer twee kindere, die si liet 868 de kinderen die ze achterliet 
Ter weduwen huus, in groter noet. in 't huis van de weduwe, in grote nood, 
Si en hadden ghelt noch broet. want daar was geen geld en ook geen brood. 
In ean u niet vergronden, verBronden: uitleggen Ik zou u liever maar besparen 

872 Doen si haer moeder niet en vonden, 872 hoe diep bedroefd ze waren 
Wat groter rouwe datsi dreven. Welk een diepe smart zij uitten zo zonder moeder, en hoe geschrokken. 
Die weduwe ghincker sitten neven: neven: naast De weduwe heeft ze op schoot getrokken, 
Si hadder op ontfermenisse. Zij had medelijden met hen ze had verschriklrelijk medelijden. 

876 Si seide: 'Ic wille tater abdisse 876 Ze overdacht: ik ga met die beiden 
Gaen met desen II kinden. me naar de abdij begeven, 
God sal hare int herte sin den int ... sinden: ingeven waar God de abdis wel in zal geven 
Dat si hen goet sal doen.' Dat zij zal doen wat het beste voor hen is dat ze hen bij moet staan. 

880 Si deden ane cleder ende scoen. deden: deed hen 880 Ze deed hun de kleren en schoenen aan 
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Si ghincker met in covent. en ging met hen naar de abdij. 
Si seide: 'Vrouwe, nu bekent bekent: zie Ze toonde ze aan de abdis en zei: 
Den noet van desen tween wesen. 'Zie de nood van deze twee wezen: 

884 Die moeder heefse met vresen met vresen: in ellende 884 de moeder liet ze in angst en vrezen 
Te nacht in mijn huus gelaten in mijn huisje achter, 's nachts, 
Ende es ghegaen hare straten, hare straten: haars weegs en verdween toen onverwachts, 
Ic en weet west noch oest. f53V,a naar weet ik waar in west of oost. 

888 Dus sijn die kinder onghetroest. onghetroest: aan hun lot overgelaten 888 Ze liet de kinderen zonder troost. 
Ic hulpe hen gheeme, wistic hoe.' Ik hielp ze graag, als ik wist hoe.' 
Die abdisse spracker toe: spracker toe: sprak tot haar De abdis sprak haar toe: 
'Houtse wel, ic saelt u lonen, Houtse wel: zorg goed voor hen 'Laat ze bij u blijven wonen, 

892 Dat ghijs u niet en selt becronen, zodat u zich er niet om hoeft te beklagen 892 ik zal u daarvoor belonen, 
Na dat si u sijn ghelaten. u ... gheloten: bij u zijn achtergelaten daarvoor hoeft u niet te vrezen, 
Men gheve hen der caritaten der caritaten: van de liefdadigheid want ons potj e voor de wezen 
Eks daghes om Gode. kan heus nog wel wat verduren. 

896 Sint hier daghelijcs enen bode Sint: zend 896 U moet daags een bode sturen 
Die hen drincken hale ende eten. die drinken voor hen haalt en eten. 
Gheberst hen yet, laet mi weten.' Gheberst: ontbreekt; ret: iets Ontbreekt hun iets, laat me dat weten.' 
Die weduwe was vroe woe·. verheugd De weduwe was blij 

900 Dat haer comen was alsoe. Dat zij dit bereikt had 900 met wat de abdis haar zei. 
Si nam die kinder met hare Ze heeft de kinderen weer meegenomen, 
Ende hadder toe goede ware. En zorgde er goed voor dus die zijn goed terechtgekomen. 
Die moeder, diese hadde ghesoghet De moeder, die hen eens mocht zogen 

904 Ende pine daer om ghedoeghet, En pijn om hen had geleden 904 en pijnen om hen moest gedogen, 
Haer was wel te moede, Zij was gerust voor haar was het een opluchting 
Doen sise wiste in goeder hoede, dat het hun zoveel beter ging, 
Haer kinder die si begaf begaf: had verlaten die twee, die ze zoveel verdriet 

908 In groter noet ende ghinc af ghinc af: in de steek liet 908 bezorgde, toen ze hen verliet. 
Sine hadde vaer no hinder voer na hinder; vrees noch verdriet Dat het goed ging met die kinderen, 
Voert meer om hare kinder. Voert meer: voortaan deed haar zorgen flink verminderen. 
Si leide vort een heylech leven. vort: daarna; heyJech: vroom Ze leidde voortaan een vroom leven, 

912 Menech suchten ende beven 912 met nog heel wat zuchten en beven, 
Hadsi nacht ende dach, zowel 's nachts als overdag 
Want haer die rouwe int herte lach Want het berouw kwelde haar als ze haar leven overzag 
Van haren quaden sonden, en berouw had van haar zonden, 

916 Die si niet en dorste vermonden dorste vennonden: durfde uit te spreken 916 die rtiemand kon doorgronden, 
Ghenen mensche, no ontdeck.en, ontdecken: onthullen die voor de wereld verborgen bleven 
N oe in dichten oec vertrecken. Zelfs niet op schrift stellen en die ze rtiet heeft opgeschreven. 

Hier na quam op enen dach Hierna kwam er op een dag 
920 Een abt, diese te visenteeme plach te ... plach: gewoon was te inspecteren 920 een abt, die men daar vaker zag: Een abt is de geestelijk leidsman van een 

9 

9° 9' 



Eenwerven binnen den jare, Eenwerven: eenmaal hij inspecteerde alle jaren congregatie van kloosters, en is derhalve de 

Om te vernemen oft daer ware ware: rond ging het klooster, of daar dingen waren superieur van monniken en nonnen, priors, 

Enech lachterlike gheruchte, lachterlike: compromitterend die niet door de beugel konden. priorinnen en abdissen die in een bepaald 
gebied tot dezelfde orde behoren. In zijn 

924 Daer si blame af hebben mochte. (S3V,b blame: schande; af: van 924 Eens per jaar deed hij zijn ronde. hoedanigheid van priester kon de abt optreden 
Sdaghes als hire comen was, De dag dat de abt in 't klooster zat, als biechtvader. 
Lach die sonderse ende las las: bad lag de zondares in het koor en bad 
Inden coer haer ghebet haar gebed in de stilte daar. 

928 In groter twivelingen met. Daarbij door hevige tweestrijd bevangen 928 Twijfels overvielen haar: 
Die duvel becorese metter scame, De duivel blies haar schaamte in de duivel had haar schaamte gegeven 
Dat si haer sondelike blame Zodat zij haar zondige schanddaden om te maken dat ze haar leven 
Vore den abt niet en soude bringhen. bringhen: bekennen niet aan de abt zou openbaren. 

932 Alsi lach inder bedinghen, inder bedinghen: in gebed verzonken 932 Toen ze daar zo lag te staren, 
Sach si, hoe dat neven haer leet neven: langs: leet: ging zag ze een jongeling die daar schreed, 
Een jonghelinC met witten ghecleet. met ... ghedeet: in het wit gekleed helemaal in het wit gekleed. 
Hi droech in sinen arm al bloet in: op: al bloet: dUidelijk zichtbaar Op zijn arm droeg hij een bloot De Middelnederlandse uitdrukking 'al bloet' 

936 Een kint, dat dochte haer doet. dat ... doet: dat haar dood leek 936 klein kind, het leek haar al dood. kan betekenen 'dUidelijk zichtbaar' (open en 

Die jonghelinc warp op ende neder warp: wierp De jongeling gooide een paar keer bloot), maar ook 'volkomen naakt'. Beide 

Enen appel ende vinken weder vinken weder: ving hem weer op een appel op en ving hem weer vertalingen zijn hier denkbaar. In middel-
eeuwse voorstellingen wordt de ziel vaak 

Vor tkint, ende maecte spel. maecte spel: speelde om het kindje te vermaken. afgebeeld als een (naakt) kind. In het hier 
940 Dit versach die nonne wel, versaeh: zag: wel: dUidelijk 940 Dit moest haar in 't hart wel raken, beschreven visioen wordt een moreel analogie-

Daer si in haer ghebede lach. die daar zo heel stilletjes bad. bewijs uitgewerkt: zo min als de engel in staat 

Si seide: 'Vrient, oft wesen mach oft wesen mach: indien het mogelijk is 'Vriend,' zei ze, 'wat betekent dat' is het dode kind te amuseren, zo min is de 

Ende of ghi comen sijt van Gode, Ende of: dat Als u gezonden bent van God, zondige non in staat genade te verkrijgen bij 
God, want zolang zij niet biecht, is haar ziel 

944 Soe manie u bi sine ghebode, manie: verzoek ik; ghebode: gezag 944 dan vraag ik u bij Zijn gebod 'dood'. 
Dat ghi mi segt ende niet en heelt, heelt: verzwijgt dat u me de reden leert De engel-met-kind-en-appel vormt op een 
Waer om ghi voer dat kint speelt waarom u 't kindje amuseert dieper niveau een allegorische afbeelding van 

Metten sconen appel roet, appel roet: rode appel met die appel, zo mooi rood. Beatrijs als geheel. De engel is daarbij de mens 

948 Ende het leet in uwen arm doet? leet: ligt; doet: dood 948 Het kind op uw arm is toch dood' Beatrijs. Het dode kind is de dode, zondige ziel 
van Beatrijs. De appel staat (als zinnebeeld van 

U spel en helpt hem niet een haer.' niet een haer: geen zier Hij merkt niet wat u voor hem doet.' de zondeval) voor Beatrijs' zonde. De appel 
'Seker, nonne, ghi segt waer: 'Zeker, non, dat zie je goed. kan wel opgegooid worden, maar bereikt de 
En weet niet van minen spele Het merkt niets van mijn spel De vreugde van het spelen hemel niet en komt even hard weer terug-

952 Weder luttel no vele. Noch weinig, noch veel 952 kan dit kind niet meer delen, vallen. Met bidden, vasten en kastijden raakt 

Hets doet: en hoert no en siet. het is dood en hoort noch ziet. Beatrijs de zonde niet kwijt en maakt zij haar 
ziel niet levend. Met biechten wel. 

AI des ghelike en weet God niet, Al des ghelike: precies zo En precies zo ... weet God ook niet 
Dat ghi leest ende vast. leest: bidt dat jij gebeden zegt en vast. 

956 Dat en helpt u niet een bast. niet een bast: geen barst 956 Het helpt je echt geen barst, 
Hets al verloren pine, Het is allemaal verspilde moeite het kan je geen goeds bereiden, 
Dat ghi neemt discipline. neemt discipline: uzelf kastijdt net zo min als jezelf kastijden. 
Ghi sijt in sonden soe versmoert, versmoert: verstikt Jij leeft nog zo in zonden voort 

960 Dat God u beden niet en hoert 960 dat God je gebeden niet hoort, 
Boven in sijn rike. f54R,a daar waar Hij is gezeten. 
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Ic rade u: haestelike Daarom moet je dit weten: 
Gaet ten abt, uwen vader, ten: naar de; vader: biechtvader maak voort, non, en benader 

964 Ende verteelt hem algader 964 de abt. Hij is een vader, 
U sonden al sonder lieghen. biecht je zonden zonder te liegen, 
Laet u den duvel niet bedrieghen. laat de duivel je niet bedriegen. 
Die abt sal u absolveren absolveren: absolutie geven Al wat je de abt komt melden, ander absolutie wordt verstaan de vergeving 

968 Vanden sonden die u deren. 968 kan hij je kwijt doen schelden, van zonden. De absolutie maakt deel uit van 
Eest dat ghise niet en wilt spreken, spreken: opbiechten maar waar je niet van wilt spreken. het katholieke boetE;'sacramem (oftewel de 

God salse zwaerlike an U wreken.' Dan zal God u er zwaar voor straffen dat zal God vreselijk op je wreken!' biecht). Tot de vaste elementen behoren: het 
berouw. de (oor)biecht, de absolutie en de 

Die jonghelinc ghinc ute haer oghen. De jongeling hoefde niet méér te betogen penitentie. In de katholieke traditie kan absolu-
972 Hine wilde haer nemmer vertoghen. vertoghen: zich vertonen 972 en ging voor altijd uit haar ogen, tie slechts verleend worden door een priester. 

Dat hi seide, heeft si verstaen. verstaen: begrepen maar 't was goed: ze begreep hem toch? 
Smorghens ghinc si alsoe saen also soen: zo snel mogelijk En diezelfde ochtend nog 
Ten abt ende bat dat hi hoerde bat ... hoerde: smeekte dat hij zou horen naar is ze bij de abt gekomen 

976 Haer biechte van worde te worde. 976 opdat haar de biecht werd afgenomen. 
Die abt was vroet van sinne. Vloet van sinne: wijs Hij was wijs en welgezind 
Hi seide: 'Dochter, lieve minne, lieve minne: lief kind en hij zei: 'M'n lieve kind, 
Des en willic laten niet. Des: dat dat weiger ik natuurlijk niet. 

980 Bepeinst u wel ende besiet Denk goed na en onderzoek 980 Als jij je zonden overziet 
Volcomelijc van uwen sonden.' Uw zonden nauwkeurig en overdenkt, zal ik ze horen.' 
Ende si ghinc ten selven stonden ten ... stonden: meteen Naar waar niemand hen kon storen Voor de biecht werd nog geen gebruik gemaakt 
Den heyleghen abt sitten neven Naast de vrome abt zitten hebben ze zich toen begeven van een biechtstoel. De biechtvader maant de 

984 Ende ondecten hem al haer leven En onthulde hem haar hele leven 984 en ze vertelde hem heel haar leven, zondares aan goed na te denken en haar 

Ende haer vite van beghinne: En haar geschiedenis van begin af aan alles wat haar was overkomen: zonden nauwkeurig te onderzoeken. Deze 
aanmairing houdt verband' met het voorschrift 

Hoe si met ere dulre minne ere duJre: een dwaze hoe haar verstand haar was ontnomen dat men iedere zonde moet opbiechten: voor 
Becort was soe uter maten, Becort: in verzoeking gebracht door liefde, dat ze in dwaze grillen zonden die men vergeet te vermelden, moet 

988 Dat si moeste ligghen laten 988 niets anders had te willen men in het hiernamaals alsnog boeten. Vandaar 
Haer abijt met groten vare vare: vrees dan 't habijt toe te vertrouwen dat de middeleeuwse mens aangeraden werd 

Eens snachts op onser Vrouwen outare, aan 't altaar van Onze Lieve Vrouwe om vaker te gaan biechten dan alleen tijdens 
die ene biecht die officieel met Pasen verplicht 

Ende rumede den doester met enen man, rurnede: verliet om te vertrekken met een man. was. Door vaker te biechten voorkwam men, 
992 Die twee kindere aen hare wan. aen ... wan: bij haar kreeg 992 Daar kwamen twee kinderen van. dat er zonden vergeten werden. 

Al dat haer ye was ghesciet, ye: ooit; ghesciet: overkomen Van alles wat haar was geschied, 
Dies ne liet si achter niet. Daarvan verzweeg ze niets verzweeg ze zelfs het ergste niet. 
Wat si wiste in haer herte gront, Alles wat zij zich kon herinneren Alles wat haar had verward, 

996 Maecte si den abt al conto Maakte zij aan de abt bekend 996 biechtte ze uit de grond van haar hart. 
Doen si ghebiecht hadde algader, aJgade!: alles En de abt, die dat daar hoorde, 
Sprac dabt, die heyleghe vader: f.54R,b die vrome vader sprak de woorden: 
'Dochter, ie sal u absolveren 'Dochter, ik zal je absolveren 

1000 Vanden sonden die u deren, 1000 van de zonden die je deren, 
Die ghi nti nu hebt ghelijt. ghelijt: bekend die je pijn doen, sinds lange tijd. 
Gheloeft ende ghebenedijt Geprezen en gezegend Gods moeder zij gebenedijd 
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Moet die moeder Gods wesen.' en boven alles geloofd.' 
1004 Hi leide haer op thoeft met desen leide: legde; met desen: hierbij 1004 Hij legde een hand op haar hoofd, 

Die hant ende gafhaer perdoen. gaf ... padoen: schonk haar vergiffenis waarmee de zonde van haar week. 
Hi seide: 'Ic sal in een sermoen sennoen: preek Hij zei: 'Ik zal in een preek 
U biechte openbare seggen, openbare seggen: bekend maken de mensen van je biecht berichten, 

1008 Ende die soe wiselike beleggen, Maar die zo voorzichtig inkleden 1008 maar ik zal het zo verdichten 
Dat ghi ende u kinder mede mede: ook dat niemand op 't idee zal komen 
N emmermeer te ghere stede Nergens oojt dat het jou en je kinderen is overkomen: 
Ghenen lachter en selt ghecrigen. luchter: schande: ghecrigen: ondervinden niemand zal een vermoeden krijgen. 

1012 Het ware onrecht, soudement swigen, onrecht: verkeerd; swigen: verzwijgen 1012 Het zou niet goed zijn dit te verzwijgen, 
Die scone miracle die ons Here dit mooie wonder, dat de Here 
Dede doer siere moeder ere. doel: omwille van voltrok om Zijn moeder te eren. 
le saelt orconden over al. orconden: verkondigen Ik zal 't verkondigen, overal, 

1016 Ic hope, datter noch bi sal bi: door 1016 want door dit verhaal toch zal 
Menech sondare bekeren menige zondaar zich bekeren 
Ende onser liever Vrouwen eren.' en Onze Ueve Vrouwe eren.' 

Hi deet verstaen den covende, Hij vertelde in het klooster Hij ging 't klooster onderwijzen, 
1020 Eer hi thuus weder wende, Voordat hij terugkeerde naar huis 1020 eer hij weer naar huis moest reizen, 

Hoe ere nonnen was ghesciet. Hoe: wat; ghesriet: overkomen wat er met een non was geschied. 
Maer sine wisten niet Wie ze was, daar zijn ze niet 
Wie si was: het bleef verholen. in de verste verte achtergekomen. 

1024 Die abt voer Gode volen. voer ... volen: vertrok in Gods hoede 1024 De abt heeft afscheid genomen 
Der nonnen kinder nam hi beide Der ... kinder: de kinderen van de non en hij nam de non haar beide 
Ende vorese in sijn gheleide. En voerde ze mee onder zijn hoede kinderen onder zijn geleide. 
Grau abijt dedi hen an Hij gaf ze beiden een grauwe pij Volgens Joël 4:12 zal het Laatste Oordeel plaats 

1028 Ende si worden twee goede man. goede man: vrome mannen 1028 en vrome mannen werden zij. hebben in het Dal van]osafat, nabij Jeruzalem. 

Haer moeder hiet Beatrijs. hiet: heette Hun moeder heette Beatrijs. Volgens middeleeuwse opvattingen groeide in 

Loef Gode ende prijs Aan God alle lof en prijs het Dal van]osafat ook de boom waaruit 
Christus' kruis werd vervaardigd. Voorts werd 

Ende Maria, die Gode en aan Maria, die Hem zoogde Maria er begraven alvorens ten hemel te varen. 
1032 Ende dese scone mirade toghede. toghede: verrichtte 1032 en die met dit wonder beoogde Het Laatste Oordeel wordt ook wel aangeduid 

Si halp haer uut alre noet. te tonen dat ze helpt in de nood. als het Einde der Tijden of de Apocalyps. In 

Nu bidden wi alle, deine ende groet, Laten wij bidden, klein en groot deze eindtijd zullen de doden opstaan uit het 

Die dese mirade horen lesen, f.54V,a lesen: voordragen aan wie dit wonder is voorgedragen: graf, en zal Christus op aarde terugkeren om 
definîtiefte oordelen over alle mensen die ooit 

1036 Dat Maria moet wesen 1036 dat het Maria moge behagen leefden: de deugdzamen worden voor eeuwig 
Ons vorsprake int soete dal vorsprake: advocate; soete: lieflijke onze voorspraak te zijn in het zoete dal beloond, de zondaars wacht de eeuwige 

Daer God die werelt doemen sal. Waar God de mensheid oordelen zal waar God de wereld oordelen zal. hellestraf 

Amen. Amen. 
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WIE MEER WIL WETEN ... 

EDITIES, VERTALINGEN, BEWERKINGEN 

De Middelnederlandse Beatrijs werd in de vorige eeuw voor het eerst uitgegeven 
door W.].A.Jonckbloet en is sindsdien uitgegroeid tot een klassieker uit onze Neder-
landse letterkunde Oonckbloet r84r en r859; zie ook Meder 1993 en Anbeek & 
Schenkeveld-Van der Dussen r993). 

Van alle tekstedities die nog volgden, vermelden we hier Bamouw r9r4, Beuken 
1955, Tinbergen & Van Dis r964, Lulofs r978, Kazemier 1978 en Roemans & Van 
Assche 1982. 

Het tweede deel van De geschiedenis van 'Beatrijs' van Duinhoven r989 behelst een 
uitgave van de Beattijs-Iegende in alle relevante Middelnederlandse en Latijnse re-
dacties. In kolommen plaatst Duinhoven parallel naast elkaar: de berijmde Beatrijs 
(redactie R), twee Middelnederlandse proza-redacties (K en D) en de Latijnse legen-
de mt de Libri acta miraculorum (redactie L). In bijlagen plaatst Duinhoven dan nog de 
derde Middelnederlandse proza-redactie (H) en de Latijnse legende mt de Dialogus 
miraculorum van Caesarius van Heisterbach. De Latijnse teksten zijn voorzien van een 
moderne Nederlandse vertaling (vgl. ook Honigh r879). 

Tweemaal is er een Beatrijs-editie tot stand gebracht waarbij ook een reproduktie 
van het handschrift is afgedrukt: de eerste keer in zwart-wit (Verhofstede r948), de 
tweede maal in kleur aanssens r986). Eerstgenoemde editie bevat onder meer een 
gedegen beschrijving van het handschrift (Lieftinck 1948). Laatstgenoemde editie 
gaat vergezeld van vertalingen in modem Frans, Engels (berijmd) en Duits (idem). 
Aan deze editie was in 1985 reeds een grammofoonplaat voorafgegaan, die de titel 
draagt Beatrijs. Geschreven in de 2de helft van de Ede eeuw door een onbekend dichter. Jo van Eetvelde 
leest voor uit het handschrift. 

De Middelnederlandse Beatrijs inspireerde de dichter P.e. Boutens tot een poëti-
sche en esoterische omwerking van de verhaalstof (hierover Reijnders 1962). Zijn 
Beatrijsverscheen in 1908 en beleefde talloze herdrukken (Boutens 1951 is reeds een 
4re druk). Het verhaal is deze eeuw ook voor toneel bewerkt door Felix Rutten en 
door Herman Teirlinck. Recenter bleven Gabriël Smit en Karel]onckheere met hun 
moderne berijmingen beduidend dichter bij de, parallel afgedrukte,Middelneder-
landse Beatrijs (zie Smit 1979 - en hierover Fens r982 - enJonckheere 1980). 

LATIJN EN VOLKSTAAL 

Het Beatrix-exempel uit de Dialogus miraculorum van Caesarius van Heisterbach is uit-
gegeven door respectievelijk Strange 185r, Watenphul r904, Guiette 1927 en Duin-
hoven r989. Het exempel uit de Libri acta miraculorum is achtereenvolgens uitgegeven 
door Meister 19°1, Hilka 1937 en Duinhoven 1989. Hilka 1937 betoogt dat de Maria-
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legende in de Libri octo miraculorum een pseudo-Caesarius-tekst is die ná 1227 door een 
latere continuator is opgetekend. 

In de middeleeuwen is het Latijnse exempel vervolgens vele malen in uiteen-
lopende volkstalen vertaald en bewerkt. Voor een overzicht van de Franse, Duitse, 
Engelse, Spaanse, Noorse en Arabische varianten op de Maria-legende kan men te-
recht bij Guiette 1927 (voor een recensie: Stracke 1930a). Overigens is er uit de Maria-
legende nog een Catharina-Iegende voortgekomen in het Latijn, Duits en Middel-
nederlands, waarin niet Maria als plaatsvervangster van de non optreedt, maar de 
heilige Catharina (Stracke 1951, Gad 1953). 

Dat onze berijmde Beatrijs goeddeels teruggaat op het mirakel uit de Libri acta miracu-
Iarum is betoogd doorWatenphul 1904, Van der EIst 1913, Stracke 1926-1927, Guiette 
1927, Kazemier 1978, Roemans & Van Assche 1982, en Duinhoven 1984a, 1984b en 
1989. Een zekere invloed van het mirakel uit de Dialogus miraculorum valt echter niet te 
loochenen, en dit is onder meer betoogd door Duinhoven 1989 en Lulofs 1991. 
Invloed van de mirakel-versie De sanctÏmoniaIi sacrista in de Darmstadt-codex is ook 
denkbaar, zoals Watenphul 1904 aangeeft. Dat de dichter van de Beatrijs de Latijnse 
versies in gecontamineerde vorm kan hebben opgepikt uit de mondelinge over-
levering ('broeder Ghijsbrecht') is verondersteld door Watenphul 1904, }anssens 
1986 en Meder 1993. 

Naast een berijmde Middelnederlandse Beatrijs, kennen we ook drie korte Middel-
nederlandse proza-exempelen uit circa 15°0. Deze redacties K (Katwijkse hand-
schrift), H (Haagse handschrift) en D (Düsseldorf se handschrift) zijn uitgegeven door 
Duinhoven 1989. K en D waren ook al eerder uitgegeven door De Vooys 19°2-19°3, 
en H door Honigh 1879. De drie redacties hebben invloed ondergaan van de berijm-
de Beatrijs. 

Voorts wordt er door Guiette 1927 gewezen op het bestaan van nog twee laat-
middeleeuwse redacties van de legende: één in het Vaderbouck en één in Jonatas ende 
Rosafiere. Het exempel uit het Vaderbouck gaat terug op het Latijn en is niet beïnvloed 
door het Middelnederlandse gedicht. In}onatas ende Rosafiere keert de Beatrix-stof om-
gewerkt terug als (onderdeel van) een ridderroman. 

DE RELIGIEUZE ASPECTEN 

Veel publikaties die in de ütemtuurlijstworden opgesomd, besteden wel op de een of 
andere wijze aandacht aan de religieuze aspecten van de Beatrijs. Niet in de laatste 
plaats omdat de strekking van deze tekst uiteindelijk toch een stichtelijke is. 

Hier wordt slechts een aantal publikaties nader genoemd. De Paepe maakt be-
zwaar tegen de interpretatie van de Beatrijs als een soort 'hoofs Maria-verhaal' en 
benadrukt dat het gedicht principieel begrepen moet worden vanuit de middel-
eeuwse vroomheid. Hij verzet zich Uitdrukkelijk tegen de verklaring van Beatrijs' 
gedrag op basis van de hoofse voorschriften uit Andreas Capellanus' De arte honeste 
amandi (zie De Paepe 1963-1964 en 1964, en het weerwoord van Lulofs 1966. VgL 
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Gerritsen 1964). De Paepe geeft als belangrijkste argumenten: Capellanus verheerlijkt 
overspelig minnespel zonder huwelijksoogmerk, tetwijl Beatrijs juist wel een 'hu-
welijk' ambieert. En CapelIanus verklaart dat de hoofse liefde niet is weggelegd voor 
nonnen. In de Beatrijs schuilen wel enkele hoofse concepties, maar andere dan die 
Andreas Capellanus voor ogen stonden. 

Spies 1980 heeft de relaties onderzocht tussen de Beatrijs, de opvattingen van Ber-
nardus van Clairvaux, het cisterciënzer milieu en de Maria-verering. Winkelman 
1988 besteedt aandacht aan het belangrijke motief van de wanhoop en de hoop 
(Lv.m. de genade), alsmede aan de exemplarische figuren Lazarus, Absalom en Gise-
mast. Dat de strekking van de Beatrijs tevens is dat men moet vertrouwen op de sme-
kende almacht van Maria, is beargumenteerd door Heesterbeek 193+ 

Dat Beatrijs met haar vlucht uit het klooster het gevaar van lijfstraf, gevangenisstraf 
en excommunicatie loopt, is betoogd door Guiette 1969. Het lastige vers 502, 
'Doghen Gods sijn mi verborgen', is van een interpretatie voorzien door Gaspar 
1955, onder verwijzing naar I Petrus 3:12. Tersteeg 1980 heeft zich gebogen over de 
vraag waarom de lampen (of kaarsen) in het koor zo helder brandden bij Beatrijs' 
terugkeer (vs.836-837). Voor interpretaties van het visioen met de engel en het dode 
kind (nota bene: in proza-redactie D Maria met een dood kindeke }ezus) zie men 
Van der EIst 1913, Guiette 1927, Van Mierlo 1948b, Corin 1950, Eligh 1970, Kazemier 
1978, Lulofs 1978, Reynaert 1984, Duinhoven 1989 en Winkelman 1992. 

Voor een editie van het Maria-mirakel Theophilus zie men Verdam 1882 en Roemans 
& Van Assche 1960. De korte TheophiIus-versie van Jacob van Maerlant is te vinden in 
De Vries & Verwijs 1863 (partie JIJ, boek VI, cap.35-36). Een uitstekend overzicht van 
de elementaire geloofsleer in de middeleeuwen biedt Troelstra 1903. Voor veel reli-
gieuze onderwerpen en theolOgische kwesties kan men terecht bij Van der Meer 
1952. Voor meer informatie over het kloosterleven zie men Southern 1981. 

DE WERELDSE ASPECTEN 

In de interpretatie van de Beatrijs heeft de theolOgische benadering aanvankelijk ge-
domineerd. Het is de grote verdienste van Lulofs geweest dat hij aandacht heeft 
gevraagd voor de wereldse aspecten in de Beatrijs (Lulafs 1961, 1966, 1978, 1984). Hij 
heeft overtuigend aangetoond dat Beatrijs' gedrag niet louter bepaald wordt door 
religieus zondebesef, maar zeker ook door hoofs-aristocratische waarden en we-
relds eer- en schandebesef Lulofs heeft met nadruk gewezen op de adellijk-hoofse 
komaf van Beatrijs. die zij zelfs in het klooster nooit heeft kunnen verloochenen. In 
aanvulling op Lulofs' werk heeft Zemel 1982-1983 laten zien hoezeer scènes uit het 
begin van de Beatrijs wortelen in een hoofs-literaire traditie. Een analyse van het lief-
desmotiefin de Beatrijs is gemaakt door Verstappen 1987. Over de wereldse eer- en 
schandecultuur in de middeleeuwen zie men meer in het algemeen Van Buuren 
198+ Uitgebreide informatie over hoofse cultuur staat in Bumke 1989. Voorbeelden 
van Middelnederlandse hoofse vertellingen vindt men vertaald bij Meder 1988b. 
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SLOT EN STRUCTUUR 

Het lijkt erop alsof de dichter van de Beatrijs in vers 864 tot de afronding van zijn 
verhaal komt: dankzij Maria is de bekeerde zondares Beatrijs ongemerkt in het 
klooster teruggekeerd. Eind goed, al goed. Sommige tekstwetenschap pers hebben 
met verve betoogd dat we hier met het oorspronkelijke slot van de Beatrijs van doen 
hebben (Watenphul '904, Stracke '926-'927, Guiette '927, en Kazemier '949 en 
'978). De navolgende verzen 865-'038 zouden door een latere bewerker zijn toege-
voegd. Een fervent bestrijder van de theorie van het toegevoegde slot was Van Mier-
lo, die zich er in het algemeen over opwond dat filologen de Beatrijs niet met rust 
konden laten zoals deze overgeleverd is (Van Mierlo '94Ba, '948c en '950a). Hij 
beargumenteert dat een oorspronkelijke Beatrijs zonder biecht voor middeleeuwse 
begrippen onbestaanbaar is. Ook in de Dialosus miraculorum en de Libri octo miraculorum 
gaat Beatrix al ter biecht. Om soms uiteenlopende redenen worden Van Mierlo's 
opvatringen gesteund door Spies '980, Tersteeg '980, Van Oostrom '983, Janssens 
'986, Verstappen '987, Duinhoven '989 en Meder '993. Zie voor een meer stilis-
tisch-taalkundige, maar weinig doorslaggevende, benadering van het probleem nog 
Iwema '954 en Kok '963. 

In een aantal gevallen hangt de slotproblematiek samen met een uitgesproken 
visie op de structuur van het gedicht. Zo heeft Kazemier gewezen op de Uitgebalan-
ceerde compositie van de 'oorspronkelijke' verzen ,-864, die de navolgende, 'niet 
oorspronkelijke' verzen ontberen. De 'oorspronkelijke' Beatrijs valt precies uiteen in 
twee delen van 432 verzen. In de eerste 432 verzen wordt verteld over Beatrijs' vlucht 
uit het klooster en samenleving met haar vriend. De tweede 432 verzen verhalen 
over Beatrijs' prostitutie en haar terugkeer naar het klooster. Kazernier maakt aan-
nemelijk dat aldus 2' jaar (3 maal 7) uit het leven van Beatrijs wordt behandeld, en 
dat dit getal in het handschrift op symbolische wijze terugkeert in het aantal van 2' 
episoden met 21 versierde kapitalen. 

Duinhoven I 984C heeft conclusies van codicolOgische aard verbonden aan de uit-
gebalanceerde versverdeling (die de middeleeuwer niet kon horen en evenmin zien 
omdat versnummering in middeleeuwse handschriften niet voorkwam). Een oude-
re optekening van de Beatrijs kan een handschrift geweest zijn met 27 (is veelzeggend 
3 maal 3 maal 3) verzen per bladzijde. Elk katern van ,6 bladzijden bevatte dan 432 
verzen. Het derde en laatste katern was de helft dunner, omdat er nog slechts, 74 
verzen resteerden. 

Meer op inhoudelijk niveau heeft Van Oostrom '983 zich met de structuur van de 
Beatrijs beziggehouden. Hij gaat ervan uit dat het slot (vs.865-I038) oorspronkelijk is. 
Van Oostrom onderkent een zogenaamde tweefasenstructuur ofDoppelweg in de Beatrijs, 
en dit dart in navolging van bepaalde Artur-romans. Beatrijs moet een tweevoudig 
avontuur doormaken: eerst maakt zij een dooltacht door de wereld alvorens gelou-
terd terug te keren op het punt van vertrek, het klooster. De ontberingen lijken dan 
ten einde. Maar vervolgens staat zij voor een nieuwe crisis en moet zij via een geeste-

'02 

lijke queeste in het reine zien te komen met de geloofsgemeenschap. 
Kritiek op deze voorstelling van zaken is er onder meer gekomen van ]anssens 

'983 en Reynaert '98+ Janssens betwijfelt of de Beatrijs gezien moet worden als een 
'episch contrafact' en ofin het gedicht een intertekstueel spel met de Artur-romans 
wordt aangegaan. Reynaert betoogt dat voor de structuur van de Beatrijs niet de Artur-
roman, maar het genre van het mirakelverhaal zelf model heeft gestaan. De structuur 
wordt met andere woorden vooral bepaald door de fasen die de zondaar, afdwalend 
en terugkerend, moet doorlopen. Daartoe behoort ook het geestelijke traject van 
berouw, biecht en boete (het herstellen van de contractbreuk met God), alvorens de 
staat van genade weer wordt bereikt. 

DATERING, LOKALISERING EN PUBLIEK 

Over de datering en lokalisering van het Beatrijs-handschrift bestaat onder de vak-
genoten wel consensus. Het handschrift is kort voor, oftn 1374 tot stand gekomen in 
Brabant, wellicht in de omgeving van Brussel (Barnouw '9'4, Lieftinck '948, Jans-
sens '986). 

Men is het er - onder andere op grond van enkele kopiistenfouten - ook over 
eens, dat de Middelnederlandse berijming ouder moet zijn. De vraag is alleen: hoe-
veel ouder? Als men aanneemt dat de opmerking over het slaande uurwerk geen 
latere modernisering is. dan moet de Beatrijs een veertiende-eeuwse tekst zijn (Meder 
'993; over het zgn. Turmwäcbterubr Legner '978, p. 94). Ook bepaalde details in de 
beschrijving van de kleding lijken veertiende-eeuws te zijn (Madou '975). Een aantal 
filologen is echter geneigd bepaalde elementen uit de Beatrijs als onoorspronkelijk 
weg te redeneren, om zodoende op een gewenste ontstaansdatum in de tweede 
helft van de dertiende eeuw uit te komen (Stracke '9'3-'9'4, Guiette '927, Duinho-
ven '989). Tot de twijfelaars tussen de dertiende en de veertiende eeuw behoren 
onder meer Jonckbloet ,84' en ,859, Lulofs '978, Spies '980 en Janssens '986. 

Het dialect van de dichter was waarschijnlijk ook Brabants, eventueel Oost-
Vlaams. Als mogelijk dichter van de Beatrijs zijn wel eens de namen gevallen van 
Diederic van Assenede enJacob van Maerlant (beide dertiende-eeuwse Vlamingen), 
maar deze kandidaten lijken in het moderne onderzoek te hebben afgedaan (Stracke 
'926-, 927, Guiette '927). Datzelfde geldt voor de veronderstelling dat een cisterciën-
zer monnik uit Baudelo, wellicht Diederic van Assenede-jurtior, de dichter was aans-
sens '960). 

Als publiek voor de Beatrijs zoekt men het tamelijk eensgezind in het milieu van de 
leken. Het Beatrijs-handschrift zal, gezien zijn luxueuze uitvoering, bovendien be-
stemd zijn geweest voor kapitaalkrachtige leken. Maar na deze vaststellingen schei-
den de geesten zich weer. Zo wordt het voor mogelijk gehouden dat het handschrift 
bedoeld was voor kloosterlijk gebruik, ter stichting van de lekebroeders (Lieftinek 
'948). De mogelijkheid van een vermogend burgerlijk publiek kan evenmin uit-
gesloten worden. Maar gezien de toegevoegde hoofs-literaire vonngeving in de Bea-
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trijs, alsmede de opname van de vorstenspiegel Heimelijkheid der heimelijkheden in het 
handschrift, wordt tegenwoordig toch vooral gedacht aan een hoofs-aristocratisch 
publiek dat geïnteresseerd was in stichtelijke en moraliserende literatuur. Wellicht 
moet concreet gedacht worden aan het Brabantse hof te Brussel (Van Oostrom 1983, 
Janssens 1986). Over het mecenaat en het literaire klimaat aan het Brabantse hof 
(eind dertiende - veertiende eeuw) zie men bijvoorbeeld Van Oostrom 1992 en 
Sleiderink 1993. 

KWESTIES VAN INTERPRET A TIE 

In diverse publikaties is aandacht besteed aan de getalsyrnboliek in de Beatrijs (zie 
Kazemier 1978, Lulofs 1961 en 1978, Duinhoven 1984C). Over kleursymboliek zie 
men Lulofs 1978, en meer in het algemeen Timmers 1974 en Sachs [z.j.[. Aandacht 
voorde kleding in de Beatrijsis besteed door Madou 1975. In deze bijdrage wordt ook 
informatie gegeven over het Maria-beeld in het klooster Vrouwenpark te Rotselaar. 
De betekenis en vroege verspreiding van de naam BeatrixiBeatrijs wordt behandeld 
door Lindemans 1951. De stellige bewering van Stracke 1930b, namelijk dat de be-
rijmde Beatrijs heel de middeleeuwen door gretig werd gelezen door geestelijken en 
leken, wordt afgezwakt door Van Oostrom 1983. 

Motievenonderzoek door Corin 1950 heeft geleid tot de hypothese dat aan de 
oudste Beattix-Iegenden een bekeringsgeschiedenis à la Maria Magdalena en Jezus 
Christus ten grondslag zou hebben gelegen. Cartens 1962 veronderstelt daarentegen 
dat de centrale motieven van profane herkomst zijn: de legende zou in oorsprong 
teruggaan op een (onbekend) volkslied, dat later pas 'vergeestelijkt' is. 

In het verleden is de Beatrijs meer dan eens een sproke genoemd (Jonckbloet 1841, 
Lieftinck 1948, Stracke 1951), maar pas tamelijk recent is de tekst op grond van zijn 
lengte en proloog in verband gebracht met beroepsdichters of sprooksprekers (Me-
der 1993; vgl. over de proloog ook Gertitsen 1974, Lulofs 1966 en 1978, over korte 
epiek Van Oostrom 1984, en over sprooksprekerskunst Meder 1988a en 1991). 

Coenen 1958 heeft zowel de metaforische als de letterlijke betekenis uit de doe-
ken gedaan van 'Hem dochte, daer si voer hem stont, Dat die dach ver-
claerde.' In zijn afscheidscollege is Lulofs nog eens teruggekomen op enkele details 
uit de Beatrijs en suggereert onder meer dat Maria in haar perfecte uitbeelding van 
Beatrijs niet zozeer af en toe ook ziek was, als wel ongesteld (Lulofs 1984 over 
ghesont' in vs.60s). 

TEKSTKRITIEK 

Zelden is een Middelnederlandse tekst ons foutloos overgeleverd. Aangezien de 
tekst meestal een kopie van een kopie is, sluipen er in de loop der tijd fouten in de 
tekst. De wetenschappelijke discipline van de tekstkritiek stelt zich ten doel dergelij-
ke fouten te signaleren en desnoods te verbeteren. Gedegen tekstkritische opmer-

kingen treft men in de editie van Lulofs 1978. Kortweg gezegd stelt Lulofs zich op het 
standpunt dat de overgeleverde tekst deugt totdat het tegendeel onomstotelijk be-
wezen is. 

Een beknopt voorbeeld van tekstkritiek (VS.247-248) treft men bij Mak 1966. 
Het is niet in alle gevallen dUidelijk ofiets een fout is. Zo komt in onze Beatrijs het 

woord 'formine' voor (vS.305). Uit de context van het verhaal valt op te maken dat dit 
woord iets moet betekenen als 'vals metaal' of 'klatergoud' (vgl. Jonckheere 1980, 
Greebe 1918). Echter, het woord 'formine' is een zogenaamde hapax: een uniek 
woord dat nergens anders in het Middelnederlands voorkomt. Dat is verdacht, en 
voor sommige onderzoekers aanleiding om te veronderstellen dat 'formine' een 
af schrijffout moet zijn (Haslinghuis 1915-1916). Als dit laatste inderdaad het geval is, 
dan lijkt de beredeneerde conjectuur van Duinhoven nog het meest aannemelijk: in 
plaats van 'van formine' stond er in de oorspronkelijke tekst 'valser mine [edelme-
taal]' (Duinhoven 1977, 1989). 

Een heet hangijzer in de tekstkritiek is ook de kwestie van de 'verdwaalde verzen' 
(VS-477-482). Dit probleem is reeds behandeld in de 'Verantwoording van de editie'. 
Op deze plaats wordt volstaan met het noemen van de belangrijkste publikaties. De 
Vries 1886 verklaart de verzen simpelweg als onbeholpen knoeiwerk van een inter-
polerend kopiist en stelt voor om de verzen 475-482 maar te schrappen. Tot de 
aanhangers van de verdwaaltheorie behoren Stracke 1926-1927, Gielen 1931, Hel-
linga 1949, Kazemier 1978 en Lulofs 1978. Een alternatieve verdwaaltheorie is ont-
wikkeld door Reynaert 1972. Uitgesproken tegenstanders van de verdwaaltheorie 
zijn Van Mierlo I 948b en I 950b en Duinhoven 1989, maar zij kiezen voor verschil-
lende oplossingen. Van Mierlo probeert de gewraakte verzen van een aanvaardbare 
interpretatie te voorzien: hij accepteert hun plaats in het handschrift en brengt geen 
conjecturen aan. Duinhoven veronderstelt tekstcorruptie en poogt de 
lijke lezing te reconstrueren. In onze editie wordt echter aangenomen dat alleen 
'Dierste' (VS.48 I) een leesfout van de kopiist was, waar oorspronkelijk 'Dleeste' kan 
hebben gestaan. Deze conjectuur is tot op heden alleen als proefschriftstelling gepo-
neerd (Meder 1991). 

Afzonderlijke vermelding verdienen de publikaties van Duinhoven over de Beatrijs 
(Duinhoven 1977, I 984a, 1984b, 1984C en 1989). Meer dan andere onderzoekers 
constateert hij tekstcorruptie in de Beatrijs. In zijn optiek was de Beatrijs aanvankelijk 
een kortere rijmtekst - qua inhoud sterk gelijkend op het exempel uit de Libri octo 
miraculorum die tot zijn hUidige vonn is uitgegroeid door toedoen van kopiisten. 
Deze kopiisten voegden niet alleen rijmtekst toe ter verdUidelijking, maar ook om 
fouten van hun voorgangers te maskeren. Duinhoven tracht op beredeneerde wijze 
de oorspronkelijke tekst te reconstrueren. Zijn methode van tekstreconstructie 
wordt vanuit het vak met kritische belangstelling, maar regelmatig ook met scepsis 
bezien (zie Lulofs 1991, Salemans & De Bonth 1991, Duijvestijn 1993, Reynaert 1990, 
Duinhoven 1991 en Reynaert 1991). 
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