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WOORD VOORAF
Elckerlijc is de bekendste en beste moraliteit uit de middeleeuwen en
een hoogtepunt uit de Nederlandse letterkunde. Ruim vijf eeuwen na
dato is het toneelstuk nog steeds boeiend voor de moderne lezer of
toeschouwer, omdat de boodschap en moraal tijdloos zijn. Het stuk
is in vele talen vertaald en bewerkt, is zelfs verfilmd en wordt nog
vaak opgevoerd. Al in de middeleeuwen was het een internationale
bestseller. De loftuitingen over de Elckerlijc zijn niet van de lucht:
• ‘een werk dat tot de Wereldliteratuur kan worden gerekend’ –
prof. dr. Antonin van Elslander
• ‘een van onze weinige teksten die werkelijk tot de wereldliteratuur
behoren’ – dr. Cornelis Kruyskamp
• ‘Elckerlyc is ongetwijfeld een der belangrijkste werken, die ten
onzent zijn verschenen’ – dr. Leonard Willems
• ‘Drie letterkundige werken van Nederlandse oorsprong
veroverden een blijvende plaats in de wereldliteratuur: De
navolging van Christus, Elkerlijk en De lof der zotheid.’ – prof. dr.
Willem Asselbergs
• ‘een geschenk aan de wereldliteratuur’ en een van ‘de twee
hoogtepunten uit onze laatmiddeleeuwse literatuur’ (het andere
hoogtepunt is Mariken van Nieumeghen) – prof. dr. Bart Ramakers
De taal van Elckerlijc is Middelnederlands. Voor een leek is dat vrij
moeilijk te begrijpen en zonder annotaties (woordverklaringen) loop
je al snel vast. In de middeleeuwen bestond geen officiële spelling.
Trouwens, hét Middelnederlands bestaat niet. Er is slechts sprake
van een verzameling dialecten. Elk dialect had zijn
taaleigenaardigheden. Een woord werd in de praktijk op meerdere
manieren gespeld. Dat maakt het soms moeilijk om te onderkennen
welk woord bedoeld wordt. De eerste officiële spelling dateert van
1804 en was opgesteld door de neerlandicus Matthijs Siegenbeek
(1774-1854). Nu hebben we de Woordenlijst Nederlandse taal, ook
wel het Groene Boekje genoemd. Hierin staan de officiële
spellingregels en de officiële spelling van woorden. Overigens was er
ook geen officiële grammatica in de middeleeuwen. Er waren dus
geen vaste grammaticaregels, waardoor er wisselende taalvormen
voorkwamen. De eerste spraakkunst van het Nederlands is in 1584
verschenen: Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst, ófte vant
spellen ende eyghenscap des Nederduitschen taals van Dirck
Volckertsz. Coornhert (1522-1590). Deze grammatica is geschreven
in de traditionele onderwijsvorm van de dialoog (= tweespraak).
Tegenwoordig hebben we de Algemene Nederlandse spraakkunst
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(ANS), die de meest gezaghebbende grammatica van het
Nederlands is. En het meest gezaghebbende woordenboek van het
hedendaags Nederlands is de Dikke Van Dale. Op 22 maart 2022 is
de 16de, herziene editie verschenen (5160 pagina’s).
Meestal worden middeleeuwse teksten uitgegeven met verklarende
voetnoten. Dan zit je te lezen met één vinger bij de tekst en met een
andere vinger bij de voetnoten. Niet alle woorden die je niet kent,
worden hertaald en omdat het Middelnederlands vaak een heel
andere zinsstructuur heeft dan het moderne Nederlands, moet je
geregeld een zin twee of drie keer lezen, voordat je begrijpt wat er
bedoeld wordt. Dit gaat zeer ten koste van het leesgenot. Vgl. Marita
Mathijsen (2003, p. 125): ‘Hertaling is de enige weg naar de
hedendaagse lezer. Daarmee geeft de historisch letterkundige aan,
dat het oude Nederlands een vreemde taal is geworden, zoals het
Frans of Duits. Literaire auteurs uit deze landen krijgen mooie,
gesubsidieerde vertalingen – waarom onze auteurs uit het verleden
dan niet?’
Bij hertalingen van middeleeuwse teksten wordt de
Middelnederlandse tekst veelal afgedrukt op de linkerpagina en de
hertaling op de tegenoverstaande pagina. Ik vind het eigenlijk een
vreemde gewoonte om ook de Middelnederlandse tekst af te
drukken. Als bijvoorbeeld een Engelstalig boek wordt vertaald in het
Nederlands, of het nou fictie of non-fictie is, wordt het Engels ook
niet op de linkerpagina afgedrukt.
Voor de hertaling heb ik dankbaar gebruikgemaakt van de uitgaven
van Elckerlijc en de Middelnederlandse woordenboeken in de
‘Bibliografie’, met name het Middelnederlandsch woordenboek (het
MNW). Eén keer ben ik een citaat uit Elckerlijc in het Woordenboek
der Nederlandsche taal (het WNT) tegengekomen: ‘God sal dijnre
ontfermen, hebt goet betrouwen, Elckerl. vs. 593 [= vs. 595 in
Elckerlijc, editie Van Elslander, R.C.]’ (WNT II/2, 2254, s.v.
betrouwen). Mijn hertaling is niet per versregel, maar in doorlopend
proza. Het eindrijm heb ik dus niet behouden. Wil je het slotrijm van
Middelnederlandse teksten handhaven, dan krijg je erg onnatuurlijke
zinnen en moet je af en toe woorden gebruiken die geen goede
hertaling zijn.
In de toelichting citeer ik geregeld Middelnederlandse passages,
zodat je toch wat couleur locale kunt proeven. Wil je de volledige
Middelnederlandse tekst ook lezen, dan kun je die met Google
makkelijk vinden en vervolgens downloaden, dus met een paar
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muisklikken heb je die op je laptop. Elckerlijc in het
Middelnederlands is op de volgende webpagina’s te vinden:
• https://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/dorlandus/elcker.html (zonder
annotaties)
• https://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/Elckerlijc1525.html
(zonder annotaties)
• https://www.dbnl.org/tekst/_elc001elck01_01/_
elc001elck01_01_0004.php (met annotaties)
Ik ben uitgegaan van de laatste editie. Die is van prof. dr. Antonin van
Elslander (1921-1999), bij leven hoogleraar in de Nederlandse
letterkunde. Veelgebruikte uitgaven, zoals die van Hessel Adema,
Bart Ramakers en R. Vos, zijn inhoudelijk vrijwel hetzelfde.
Vertalen is interpreteren. Vertalen is ook verminken. Ik heb ernaar
gestreefd om de hertaling zo begrijpelijk en leesbaar mogelijk te
maken, zodat je de tekst kunt lezen zonder verklarende voetnoten.
Vaak worden middeleeuwse toneelstukken gespeeld in het
middeleeuws. Dat wordt gedaan om een middeleeuwse sfeer op te
roepen, maar het publiek begrijpt dan het grootste deel van de
gesproken tekst niet. Daarnaast is het voor de acteurs vele malen
moeilijker om de tekst in het Middelnederlands van buiten te leren
dan die in eigentijds Nederlands.
In citaten heb ik de spelling af en toe stilzwijgend gemoderniseerd of
gecorrigeerd. Zo schreef je vroeger ‘Middeleeuwen’ en ‘Renaissance’
met een hoofdletter, maar tegenwoordig schrijf je de naam van een
historische periode met een kleine letter, dus ‘middeleeuwen’ en
‘renaissance’ (zie het Groene Boekje, p. 124-125).
Toen ik aan dit boek werkte, was mijn vader, Alphonsius Hugo
Matheus Maria Henricus (Fons) Castermans1, bezig met zijn laatste
reis. Daarom had ik hem nog graag dit boek willen geven. Hoofts
Granida in hedendaags Nederlands en Het esbatement van den
appelboom (Het esbattement over de appelboom) in hedendaags
Nederlands en andere kluchten van de rederijkers vond hij prachtige
boeken van me. ‘Jij schrijft fijn’, zei hij om me te complimenteren.
Tussen haakjes: De klucht Nu noch (Toe maar) in hedendaags
Nederlands, andere kluchten, sproken en boerden heb ik hem maar
niet laten lezen, want dat zou hij waarschijnlijk te scabreus hebben
gevonden. Twee dagen voordat ik het manuscript van Elckerlijc in
hedendaags Nederlands afrondde, verwisselde hij op 3 april 2022, na
1 Niet te verwarren met zijn neef de hulpbisschop Alphonsus Maria Henricus Antonius (Alphons of Fons) Castermans (1924-2008).
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het heilige oliesel ontvangen te hebben, het tijdelijke met het
eeuwige in de gezegende leeftijd van 96 jaar en ruim 6 maanden. In
het laatste jaar van zijn leven zei hij geregeld: ‘Iedere avond bid ik
dat Onze-Lieve-Heer me komt halen, zodat ik ’s ochtends niet meer
wakker word.’ Nu is hij in het graf herenigd met zijn vrouw,
Margaretha Serafina (Riet) Castermans-Janssen (1923-1980);
hopelijk ook in de hemel …
Voor op- en aanmerkingen hou ik me warm aanbevolen. Je kunt me
die laten weten via de pagina ‘Contact’ van www.lovematches.nl of
www.salarisonderhandelen.nl
Robert Castermans
Amsterdam, april 2022
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INLEIDING
Ontstaan en overlevering
Het toneelstuk dat kortheidshalve de Elckerlijc wordt genoemd, is
geschreven in de 2de helft van de 15de eeuw, rond 1475. De
Elckerlijc is overgeleverd in vier versies, drie oude drukken uit
respectievelijk circa 1495, 1501 en 1525 en een handschrift uit
1593-1594:
1. De oudste druk is in circa 1495 bij Christiaen Snellaert in Delft
verschenen. Die bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek
in Brussel en wordt daarom versie B genoemd. Het titelblad
ontbreekt. Het incipit (= beginwoorden van een tekst, handschrift
of boek): ‘Hier beghint een schoen boecxken / ghemaect in een
maniere van enen / spele oft batimente op Elckerlijck / Ende
inden eersten so spreect god aldus’. Het explicit (= slotwoorden
van een tekst, handschrift of boek): ‘Des gonne ons die
hemelsche vader / Amen segc alle gader’.
Een boek dat met losse letters vóór 1501 gedrukt is, toen
de boekdrukkunst zich nog in de wieg (in het Latijn: in cuna)
bevond, wordt een incunabel of wiegendruk genoemd. Een boek
dat tussen 1501 en 1540 gedrukt is, heet een postincunabel.
2. De druk uit 1501 is bij Govaert Bac in Antwerpen verschenen.
Die berust in de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag en heet
daarom versie H. De volledige titel is: Den spieghel der salicheit
van elckerlijc, Hoe dat elckerlijc mensche wert ghedaecht gode
rekeninghe te doen van sinen wercken (zie Afbeelding 1).
3. De druk uit 1525 is bij Willem Vorsterman in Antwerpen
verschenen. Die wordt bewaard in de universiteitsbibliotheek
in Leiden en wordt daarom versie L genoemd. De volledige
titel is: Den spyeghel der salicheyt van elckerlijc, Hoe dat
elckerlijc mensche wert ghedaecht gode rekeninghe te doen (zie
Afbeelding 2). Deze editie besluit met: ‘Gheprent Tantwerpen
buyten dye camer poorte inden gulden eenhoren bij mi Willem
vorsterman’ (Gedrukt in Antwerpen buiten de Kamerpoort in de
Gulden Eenhoorn door mij, Willem Vorsterman).
4. Het handschrift dateert van 1593-1594 en is overgeschreven van
een andere druk. Elckerlijc-onderzoeker Leonard Willems (18641938) heeft dit handschrift van Floris Prims in 1932 gekregen
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en daarom spreekt hij van het Prims-handschrift. De kopiist P.
Wilms heeft het in 1593-1594 overgeschreven. Het wordt versie P
(naar Prims) genoemd, versie W (naar Willems) of versie M (naar
manuscript). De volledige titel is: Den spiegel der salicheyt, Een
schoon spel van elckerlyck mensche. Leonard Willems heeft dit
handschrift in zijn Elckerlyc-studiën uitgegeven (Willems 1934, p.
120-158 of Willems 1933, p. 971-1009).
Deze vier teksten zijn naast elkaar geplaatst in: De spiegel der
zaligheid van Elkerlijk, editie De Haan, p. 18-101.
Vertalingen en bewerkingen
De belangstelling voor Elckerlijc was in de tijd van ontstaan erg
groot. Het toneelstuk is vaak opgevoerd en er zijn meerdere
vertalingen en bewerkingen verschenen.
De Homulus (= mensje, de kleine mens) uit 1536 van de
Maastrichtse onderwijzer Christianus Ischyrius ofwel Christiaen
Sterck (of: de Stercke) is een Latijnse bewerking van de Elckerlijc. De
volledig titel luidt: Homulus Petri Diesthemii, Comoedia in primis
lepida et pia, in rem Christiani hominis adprime faciens, Anverpie
quondam in publico civitatum Brabanticarum conventu vulgariter acta,
palmamque adepta. Christianus Ischyrius vermeldt in deze titel dat
de auteur van Elckerlijc Petrus Diesthemius (van Diest) is en dat het
stuk ooit de eerste prijs heeft gewonnen op een toneelwedstrijd in
Antwerpen van Brabantse kamers. Het is niet bekend wanneer
precies die prijs gewonnen is en bij welke gelegenheid.
Naast de Homulus (1536) is er een tweede Latijnse bewerking
verschenen, het schooldrama Hecastus (ékastos = Grieks voor
‘iedereen’) uit 1539 van Georgius Macropedius (1487-1558) uit
Gemert in Brabant, geboren als Joris van Lanckvelt. Van Hecastus
(1539) zijn in de 16de eeuw maar liefst zes Duitse vertalingen
verschenen. In beide Latijnse bewerkingen zijn de abstracte
begrippen vervangen door echte personages, die uit het leven
gegrepen zijn.
De Keulse boekdrukker Jaspar von Gennep (1500-1564) heeft van
deze twee Latijnse bewerkingen en van de Elckerlijc een nieuw stuk
samengesteld in 1539: Homulus, Der Sünden Loin ist der Toid. Deze
bewerking is in 1556 en 1608 weer vertaald in het Nederlands. De
vertaling van 1556 was een letterlijke vertaling, maar de vertaling van
1608 zette de zeer katholieke geest van de bewerking van Jaspar
von Gennep om in een protestantse geest. Hierdoor werd deze
vertaling erg populair in de protestantse noordelijke Nederlanden.
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zijn zin voor het dramatische en op de evenwichtige structuur van het
geheel; op de voortreffelijkheid van de dialoog ook, met tal van
schilderachtige uitdrukkingen aan de levende volkstaal ontleend; op
de vrij zuivere taal, waarin de rederijkersomschrijvingen en
stoplappen slechts zelden storend zijn; op het kunstig aanbrengen
van strofische vormen – een refrein en twee rondelen – en op het
ontbreken van zuiver rijmtechnische virtuositeiten die zoveel
rederijkersproducten ongenietbaar maken. [….] Dit maakt Elckerlijc
tot het meesterwerk in het genre en verklaart zijn blijvende bijval bij
het moderne toneelpubliek’ (Elckerlijc, editie Van Elslander, p. IX-X)
en: ‘Dat de oorspronkelijke tekst van Elckerlijc echter niet “bewerkt”
dient te worden om een modern toneelpubliek te kunnen boeien,
bewezen de talrijke opvoeringen uit de laatste jaren, die telkens weer
de voortreffelijke dramatische kwaliteiten lieten blijken van een werk
dat tot de Wereldliteratuur kan worden gerekend’ (ibidem, p. XV-XVI).
Ook als leesdrama spreekt Elckerlijc nog steeds aan. De
boodschap en de moraal zijn tijdloos.
Moraliteit en zinnespel
De rederijkers schreven in de 15de en 16de eeuw moraliteiten. Die
hebben een moraliserende en didactische strekking; er wordt een
wijze les gegeven. De rederijkers noemden zo’n allegorisch
toneelspel een ‘spel van sinne’. Een zinnespel is een ernstig
toneelstuk met sinnekens ofwel allegorische personages, zoals
‘Ewige Haet’ (Eeuwige Haat), ‘Geveijnsde Hovaerdij’ (Huichelachtige
Hoogmoed), ‘Ipocrijsie’ (Schijnheiligheid), ‘Onsuyver Begheerte’
(Onzuivere Begeerte), ‘Waerheits Verdruckinge’ (Verdrukker der
Waarheid) en ‘Vleijschelijcke Sin’ (Vleselijke Lust), symbolische
handelingen en tableaux vivants. Sinnekens treden gewoonlijk
paarsgewijs op en zijn oorspronkelijk toneelduiveltjes. Ze zetten aan
tot het kwade en vormen het komische en soms satirische element
door hun beweeglijke mimiek en hun levendige, volkse en ook
dikwijls platte taal (Van Elslander 1986, p. 14). De rederijkers
noemden een tableau vivant een ‘tooch’ (vertoning), ook gespeld als
‘toogh’. In een zinnespel wordt een probleem opgelost, dat al dan
niet van religieuze aard is. Een ‘sin’ is één bepaalde gedachte, een
centrale vraag. Vgl. Rhetoricaal glossarium van Jacobus Mak, p. 527,
s.v. zin: ‘sin, zn. […] 1) Mens (vergelijk voor het gebruik – als pars
pro toto – geest, vernuft, enz.). [….] 2) Spel van zinne(n), sinne(n),
zinnespel, allegorisch spel van ernstige inhoud’ en ibidem, p. 527,
s.v. zinneken: ‘sinneken, ook uitsl. mv.: zinnen, sinnen, zn. Zie MNW
i.v. Sinnekijn. Allegorisch personage in een zinnespel, inz.
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personificatie van een fatale hartstocht van de held’.
Meestal worden moraliteit, zinnespel en spel van zinne als
synoniemen beschouwd, maar Antonin van Elslander (1986, p. 14)
maakt een onderscheid tussen een moraliteit en een zinnespel in die
zin dat in een moraliteit enkel allegorische personages optreden.
Het spel van zinne kende zijn grootste bloei in de 16de eeuw. Er
zijn ruim 200 zinnespelen overgeleverd. Drie zinnespelen in
hedendaags Nederlands met een uitstekende inleiding zijn: Lauris
Jansz (2007), Jan Tömisz (1998) en Jan Thönisz (1996).
De Elckerlijc is een ‘spiegel’: de toeschouwers moeten zich aan de
personages kunnen spiegelen. Een spiegel is een didactisch
geschrift, een boek waaruit men kan leren, een handleiding voor een
godsvruchtig leven. Jacobus Drewes (1968, p. 88-89) geeft een
uitgebreide beschrijving van de Elckerlijc als spiegel: ‘Het gebeuren
in ons stuk wordt voorgesteld als in een spiegel gezien. De (weg ter)
zaligheid van DE MENS wordt de toeschouwer, als in een spiegel,
getoond. Het stuk is een variatie op het universele middeleeuwschristelijke thema: de zaligheid van de mens. De gehele schepping
immers loopt uit op, culmineert in het verwerven van de hemelse
zaligheid door DE MENS. Daarvoor is Christus mens geworden en
gestorven. Daartoe heeft hij de Kerk en de sacramenten ingesteld.
De sacramenten zijn uitwendige tekenen waardoor genade
(onzichtbaar) wordt aangeduid (symbolisch) en gegeven. De
(onzichtbare) weg ter zaligheid kan niet worden aanschouwd.
Slechts een beeld hiervan kan, als in een spiegel, worden
waargenomen. Het onzichtbare kan immers in beelden worden
waargenomen, zoals de vleesgeworden Zoon het beeld is van de
onzichtbare God (Kol. 1,15) [= De brief aan de Kolossenzen 1:15:
‘Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de
schepping’ (De Bijbel, p. 2158), R.C.]. Door beelden en tekens wordt
de intelligibele [= niet zinnelijk waarneembaar, slechts door het
verstand kenbaar, R.C.] werkelijkheid transparant. [….] het vertoonde
gebeuren in zijn geheel is teken van een onzichtbare werkelijkheid,
duidt deze onzichtbare werkelijkheid aan en kan slechts als zodanig
worden begrepen: kortom, het is een allegorie. De gangbare
aanduiding van het stuk als Elckerlijc dringt dit volstrekt allegorische
karakter ten onrechte op de achtergrond. Het stuk gaat niet over een
abstracte Elckerlijc. Het beeldt met behulp van de vergankelijke
vormen van het aardse leven de eeuwige, onzichtbare werkelijkheid
uit van de weg ter zaligheid: invisibilia per imagines [= de
onzichtbare wereld zichtbaar gemaakt door afbeeldingen, R.C.]. De
spiegel is hier een structuurelement van de allegorie.’
De moraal van de Elckerlijc wordt in de epiloog samengevat: zorg
dat je uiteindelijk rein voor God verschijnt, want dan verkrijg je de
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eeuwige zaligheid. Andere expliciete lessen zijn:
• De Dood spaart niemand. Dit past in het middeleeuwse memento
mori (gedenk te sterven). Met andere woorden: hou steeds
in gedachten dat je eens zult sterven en dat je dan voor het
aangezicht van God zult verschijnen.
• In voorspoed heeft men vrienden in overvloed, maar in de nood
leert men zijn vrienden kennen (vs. 273-274). Elckerlijc richt zich
vervolgens in vs. 275 tot het publiek: ‘Een ander hem castie bi
desen’ (Laat een ander er lering uit trekken).
• Welke plechtige beloften men ook doet, als de nood aan de
man komt, zijn al die beloften niets waard (vs. 321-322). Het is
allemaal bedriegerij. Je kunt er niet op vertrouwen (vs. 338-339).
Uit huichelarij hebben familieleden mooie praatjes, maar als het
erop aankomt, laten ze het afweten (vs. 333-334).
• Hij die in enig bezit zijn vertrouwen stelt, is dwaas (vs. 414).
Elckerlijc heeft er dan ook veel spijt van dat hij dat gedaan heeft
(vs. 415).
• Om vrij te zijn van zonden moet je je tegen de tijd dat je moet
sterven, onderwerpen aan een zware boetedoening (vs. 577-578).
Elckerlijc zegt dit rechtstreeks tegen de toeschouwers, die hij
aanspreekt met ‘broeders’.
• Wie van zijn zonden verlost wil worden, kan alleen bij een priester
terecht (vs. 700-702).
• Alleen je deugdzaamheid kun je meenemen naar het hiernamaals
(vs. 823). Elckerlijc drukt de toeschouwers dit op het hart, want
in vs. 821-822 zegt hij: ‘Neemter exempel aen, diet hoort ende
siet. / Ende merct hoet nu al van mi vliet’ (Iedereen die dit hoort
en ziet, trekke er lering uit. En merk op hoe nu iedereen van mij
wegvlucht). Hieraan voegt Deugd in vs. 824 toe: ‘Alle aertsche
dinghen zijn al niet’ (Alle aardse zaken zijn niets waard).
Om de toeschouwers een les te geven richt Elckerlijc zich dus een
aantal keren rechtstreeks tot hen. Aan het eind wendt ook de
epiloogzegger zich rechtstreeks tot de zeer geachte toeschouwers
om ze een aantal lessen goed in te prenten.
Elckerlijc-specialist R. Vos vindt dat de karakterisering ‘een
didactisch en moraliserend werk’ niet voldoet. Volgens hem wil een
moraliserend werk de zeden verbeteren, terwijl de Elckerlijc de mens
tot inkeer wil brengen. Het lijkt hem daarom juister om het spel ‘tot
de gnomische literatuur te rekenen. De levens- en geloofswaarheid
dat de mens bij het sterven verlaten wordt door zijn vrienden,
familieleden en bezit en dat alleen “doecht” hem kan bijstaan als hij
verantwoording van zijn leven moet afleggen voor God, komt ook
voor in verschillende werken uit de joodse, boeddhistische en
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mohammedaanse wijsheidsliteratuur […]. Dit genre wordt wel
gnomische literatuur genoemd. De werken die ertoe behoren, zijn
geschreven met de bedoeling de lezer tot inzicht te brengen en ze
worden gekenmerkt door een spreukachtig karakter (het Griekse
woord gnome betekent inzicht én spreuk). Dat spreukachtige
karakter is ook kenmerkend voor de Elckerlijc. Talrijke kernachtige
uitspraken treffen we erin aan die in dezelfde bewoordingen of met
kleine variaties ook in vele andere Middelnederlandse werken
voorkomen’ (Elckerlijc, editie Vos, p. 6). Jan Carstens (1968, p. 63)
bestrijdt deze opvatting: ‘Onjuist achten we Vos’ bewering dat
Elckerlijc niet moraliserend maar gnomisch is; afgezien van het feit
dat gnomisch meer zegt over de stijl dan over de bedoeling, blijkt uit
vs. 837 [= vs. 821 in Elckerlijc, editie Van Elslander, R.C.] (Neemter
exempel aan, alle diet hoert ende siet) en de vermaning uit de Naprologhe (vss. 887-889) [= vs. 871-873 in Elckerlijc, editie Van
Elslander, R.C.] de moraliserende strekking.’ Ook Gerard
Steenbergen (1968, p. 57) vindt de Elckerlijc wel degelijk
moraliserend: ‘Hij [nl. R. Vos, R.C.] karakteriseert het spel niet als
een moraliteit, maar als behorende tot de gnomische literatuur,
omdat het de toeschouwer tot inzicht wil brengen. Of die
karakterisering zoveel beter is dan de traditionele, durf ik betwijfelen.
De Elckerlijc wil immers niet alleen “inzicht geven”; hij spoort de
toeschouwer ook aan het goede te doen (b.v. v. 591 vlg.) [= vs. 577
vlg. in Elckerlijc, editie Van Elslander, R.C.], en het kwade te laten (vv.
888-889) [= vs. 872-873 in Elckerlijc, editie Van Elslander, R.C.].’
Cornelis Kruyskamp (1969, p, 72) geeft aan de kwalificatie
‘dramatische parabel’ de voorkeur: ‘Hij [nl. R. Vos, R.C.] meent dat
de Elckerlijc niet juist gekarakteriseerd wordt als “een didactisch en
moraliserend werk”; hij zou het tot de gnomische literatuur willen
rekenen. Dit klinkt wat vreemd omdat het, hoezeer vol spreuken, toch
in de eerste plaats een drama is, en een drama als zodanig is niet
gnomisch. Juister lijkt ons de karakterisering als een dramatische
parabel (vgl. blz. 20).’ Op deze pagina schrijft R. Vos: ‘De toneelvorm
is het meest overtuigend, doordat de waarheden op het toneel als
werkelijkheden zichtbaar gemaakt worden’ (Elckerlijc, editie Vos, p.
20).
De moraliteit toont verwantschap met het mirakelspel. Ook in dat
genre wordt uitgebeeld hoe mensen met veel moeite hun weg gaan
vanuit de zondige wereld naar het eeuwige heil. Zij kunnen dat niet
op eigen kracht, maar hebben Gods hulp nodig. De hulp geschiedt
door het miraculeuze ingrijpen van God of Zijn heiligen. Zij verlossen
de zondige mens van het kwaad en brengen hem tot het uiteindelijke
heil. Een illuster voorbeeld van een mirakelspel uit de Nederlandse
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literatuur is Mariken van Nieumeghen, overgeleverd in een oude druk
van omstreeks 1515 van de Antwerpse drukker Willem Vorsterman.
Overigens beschouwen velen dit werk tegenwoordig niet meer als
toneel, maar als een prozatekst waarvan de dialogen later in
versregels zijn omgezet en waaraan een toneelstukje is toegevoegd,
het wagenspel van Masscheroen. Herman Pleij (2007, p. 19, 129,
282, 527 en 529) spreekt daarom van ‘een gedramatiseerde (voor)
leestekst’, ‘een gedramatiseerd (voor)leesboek’ en ‘het genre van de
met verzen en dialogen verlevendigde prozaroman’. (Omdat de
Mariken van Nieumeghen twee mirakels bevat, het overleven van de
val uit de lucht door Mariken en het afvallen van de ijzeren ringen om
de hals en armen van Mariken, vaak is opgevoerd en nog steeds op
de planken wordt gebracht, hou ik vast aan de traditie om Mariken
van Nieumeghen een mirakelspel te noemen.)
Een groot verschil tussen een mirakelspel en een moraliteit is dat in
een mirakelspel alleen mensen van vlees en bloed optreden en geen
allegorische personages.
Ars moriendi
De Elckerlijc wordt ook gerekend tot mortuaire (= over de dood)
literatuur en wel tot het genre van de ars moriendi ofwel de kunst van
het sterven, in casu het zalig sterven. In Een scone leeringe om
salich te sterven worden artes moriendi gedefinieerd als
‘catechetische werken [= werken die speciaal kennis op kerkelijk
terrein willen bijbrengen, R.C.] die tot doel hebben geestelijken en
leken voor te bereiden op de dood en het hiernamaals. Ze bevatten
vragen, gebeden, commendatie [= een gebed of gezang waarmee
een stervende of overledene aan God wordt opgedragen, R.C.],
vermaningen, praktische adviezen, stichtelijke overwegingen en
soms exempelen. De Latijnse versies dienden ook als studieboek
voor geestelijken, de latere vertalingen in de volkstaal waren bedoeld
als pastoraal hulpmiddel aan het sterfbed, eventueel te gebruiken
door leken’ (Een scone leeringe om salich te sterven, p. 14). Het
genre is in West-Europa wijdverbreid geweest. De sterfboeken
verschenen in onder andere het Latijn, Engels, Frans, Duits, Italiaans,
Spaans en Nederlands.
Elckerlijc kan beschouwd worden als een gedramatiseerde ars
moriendi, een sterfboek in toneelvorm, althans vanaf de opkomst van
Deugd en Kennis. Er bestaan inhoudelijk duidelijke overeenkomsten
tussen Elckerlijc en Een scone leeringe om salich te sterven (ibidem,
p. 14-15):
• De ziel dient gered te worden.
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•
•
•
•
•

De mens moet aardse zaken achterlaten.
Onrechtvaardig verkregen goed moet men teruggeven.
Men moet zijn testament maken.
De sacramenten van de kerk zijn zeer belangrijk voor de ziel.
Als de dood nadert, laat de (gezonde) mens de (zieke) mens in
de steek.
• De mens heeft een goede of trouwe vriend nodig om hem bij te
staan als hij sterft.
Je kunt pas ‘goed’ (lees: terugkijkend op een voldaan leven en/of in
vrede) sterven, als je goed geleefd hebt. Zo bezien onderricht de
Elckerlijc zowel stervenskunst als levenskunst. Mijns inziens is de
belangrijkste boodschap van Elckerlijc: leid een deugdzaam leven. Ik
schrijf ‘mijns inziens’, want misschien is voor iemand anders de
belangrijkste boodschap: vrienden in de nood, honderd in een lood.
Of: het gaat niet om het grote geld in het leven, wees daarom niet
materialistisch, per slot van rekening heeft een doodshemd geen
zakken.
Personages
Er treden 15 personages op en een epiloogspreker. Buiten God en
de engel komen er alleen allegorische personages voor. God houdt
in het begin een monoloog (vs. 1-47). Dit woord komt niet voor in de
Elckerlijc, maar ik heb dat in de hertaling toegevoegd voor de
duidelijkheid. Ook in vs. 50-55 spreekt God. Verder komt Hij niet aan
het woord.
God treedt op als leenheer van Elckerlijc en vraagt zijn leenman om
rekenschap af te leggen. God heeft hem zijn bezittingen en het
aardse leven in leen gegeven (vs. 40, 142-143, 304 en 396).
God uit een zware klacht en gaat woedend tekeer. De mens is
verblind door zonden en verslingerd aan aardse bezittingen. God
realiseert Zich dat Zijn mildheid en vergevingsgezindheid averechts
hebben gewerkt. Zijn wraak is ontketend. Daarom wil Hij dat
Elckerlijc onmiddellijk rekenschap van zijn daden komt afleggen.
De Dood is de boodschapper van God. Op Gods bevel spaart hij
niemand, noch paus, noch hertog, noch koning, noch graaf. Hij is
niet om te kopen en verleent niemand uitstel of kwijtschelding (vs.
106-113). Tegenwoordig zeggen we: de dood kent (of: heeft) geen
lieve kinderen.
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Het hoofdpersonage is Elckerlijc; dat is Middelnederlands voor
‘iedereen’. Elckerlijc is iedereen, dus ook het publiek, ieder mens, in
het bijzonder de zondige mens, maar alle mensen zijn zondaren. Zie
Johannes 8:7: Wie uwer zonder zonde is, werpe de eerste steen. Wij
zijn allen zondaars (De brief aan de Romeinen 3:23). De straf voor
onze zonden is de dood. Omdat we allemaal zondaars zijn, sterven
we op een dag. Niemand op aarde heeft het eeuwige leven, want
iedereen zondigt (De brief aan de Romeinen 6:23). Ook iedereen
begaat wel jeugdzonden; vgl. Psalm 25:6-7: ‘Denk aan uw
barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen. Denk niet
aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij, Heer,
omwille van uw goedheid’ (De Bijbel, p. 854). Een bede in het
Weesgegroet (het Ave Maria) is: ‘Heilige Maria, moeder van God, bid
voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.’
Als Elckerlijc ten tonele verschijnt, zegt de Dood tegen hem in vs.
70-71: ‘Elckerlijc, waer sidi op weghe / Dus moey? hebdi al Gods
vergheten?’ (Elckerlijc, waar ga je zo mooi gekleed naartoe? Ben je
God helemaal vergeten?). Zijn uiterlijk weerspiegelt hier zijn innerlijk.
Elckerlijc wordt neergezet als een hebzuchtig mens die zijn bezit
misbruikt door zich enorm op te tooien. In vs. 600 zegt Kennis tegen
Elckerlijc: ‘Doet aen dit cleet’ (Doe dit kleed aan) en Deugd zegt
tegen Elckerlijc in vs. 606: ‘Elckerlijc, wilt dat cleet aendraghen’
(Elckerlijc, draag dat kleed). Elckerlijc trekt het kleed aan, het
boetekleed. Dit symboliseert dat hij tot inkeer is gekomen; hij is niet
meer de zondige, op aards bezit beluste, God niet vrezende,
wereldse mens. De symbolische betekenis van kleding en de
verwisseling van kledij treffen we ook aan in de Bijbel:
• Zacharia 3:3-5: ‘Nu was Jozua in vuile kleren voor de engel
verschenen. Deze zei tegen degenen die voor Hem stonden:
“Trek hem die vuile kleren uit.” En tegen Jozua zei Hij: “Hierbij
reinig Ik je van alle schuld en kleed Ik je in een feestelijk gewaad.”
Ik zei: “Ze zouden hem een schone tulband moeten omdoen.” Ze
deden hem een schone tulband om en kleedden hem aan in het
bijzijn van de engel van de Heer’ (De Bijbel, p. 1530).
• Johannes 13:3-5: ‘Jezus, die wist dat de Vader Hem alle macht
had gegeven en dat Hij van God was gekomen en weer naar
God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn
bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een
waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen, en
droogde ze af met de doek die Hij omgeslagen had’ (De Bijbel, p.
2009).
• De brief aan de Efeziërs 6:10-17: ‘Ten slotte, zoek uw kracht in de
Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God
aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
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die wegwaait).
Wijsheid (‘Vroetscap’) verzinnebeeldt de natuurlijke rede, het
natuurlijke verstand. Als dit personage het woord neemt, wordt het
consequent ‘Vroetscap’ genoemd (vs. 632, 644, 740, 786, 790 en
794). Wanneer over dit personage wordt gesproken, heet het
‘Wijsheyt’ (vs. 616 en 623), ‘Vroescap’ (vs. 634, 790, 796, 826 en
859), ‘Vroetschap’ (vs. 790) en ‘Vroeschap’ (vs. 792).
Vijf Zinnen (‘Vijf Sinnen’) is de personificatie van de vijf zintuigen van
Elckerlijc. Daarmee kan hij waarnemen. Terwijl Elckerlijc bij een
priester is om de heilige communie en het heilige oliesel te
ontvangen, verheerlijkt Vijf Zinnen het priesterschap in drie clausen:
vs. 666-681, 684-705 en 720-725. ‘Kennisse levert daar nog een
opmerkelijke bijdrage aan door er fijntjes op te wijzen dat sommige
priesters zich schuldig maken aan simonie – het verkopen van
geestelijke gaven (waaronder de sacramenten) voor geld – , het
celibaat schenden, kinderen hebben en hoerenlopen. Maar dat zijn
betreurenswaardige uitzonderingen, vervolgt Vijf Sinnen, die ons er
niet van mogen weerhouden de priesters respectvol te bejegenen’
(Elckerlijc, editie Ramakers, p. 25).
Wijsheid, Kracht, Schoonheid en Vijf Zinnen moeten volgens
Deugd en Kennis met Elckerlijc meegaan als raadgevers (vs. 616617 en 618-619); ze moeten hem bijstand verlenen als hij voor de
Opperste Rechter staat om rekenschap af te leggen. Maar uiteindelijk
willen ze hem niet in de dood volgen.
De engel (‘die ynghel’) treedt alleen aan het eind kort op; de engel
neemt de ziel van Elckerlijc uit zijn lichaam en voert die ziel ten hemel
(vs. 847-854).
Samenvatting van de Elckerlijc
Het toneelstuk begint met een monoloog van God. Vanuit de hemel
ziet Hij dat de mensen geen godsvruchtig maar een zondig leven
leiden. Aardse rijkdom hebben ze boven Hem verkozen en Hem zijn
ze vergeten. Daarom is Zijn wraak ontketend. Vooral Hoogmoed,
Hebzucht en Afgunst hebben zich over de aarde verspreid. Hij wil dat
Elckerlijc rekenschap van zijn daden komt afleggen. Want als Hij
niets doet, worden de mensen nog erger dan beesten en gaan ze
elkaar zelfs opeten. Onnoemelijk veel barmhartigheid heeft Hij ze
gegeven, maar ze zijn verblind door het aardse bezit. Hij roept de
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Dood bij Zich.
De Dood vraagt de almachtige God wat Zijn bevel is. Hij draagt de
Dood op om Elckerlijc te gaan halen omdat die rekenschap moet
komen afleggen van zijn daden. De Dood gaat naar Elckerlijc toe en
brengt hem de boodschap van God over. Elckerlijc antwoordt dat hij
er niet op voorbereid is om nu al alleen voor God rekenschap af te
leggen. Daarom wil hij de Dood duizend pond geven als hij zijn leven
mag behouden, maar de Dood verleent niemand uitstel of
kwijtschelding. Wel mag hij een reisgenoot meenemen, maar die
moet nog dezelfde dag gereed zijn. Elckerlijc beklaagt zijn lot, omdat
zijn staat van dienst erg slecht is. Hij heeft nooit iets goeds gedaan
en vindt dat zijn leven voor niets is geweest. Was hij maar nooit
geboren. Hij besluit Vriendschap te vragen met hem mee te gaan.
Elckerlijc ziet er bedrukt uit en daarom vraagt Vriendschap waarom
hij zo van streek is. Vriendschap zegt dat hij bij Elckerlijc blijft tot in
de dood omwille van de goede vriendschap en de trouw die zij elkaar
hebben gezworen. Maar wanneer Vriendschap hoort dat het om een
reis zonder terugkeer gaat, krabbelt hij terug. Als het zou gaan om
een drinkpartij, een kermis buiten te stad of vrouwenjacht, dan zou
hij meegaan tot de ochtendschemering, maar voor een reis naar de
andere wereld verzet hij geen enkele stap.
Dan gaat Elckerlijc naar Naaste Familie en Verre Familie. Al wil hij
iemand vermoorden, zij beloven hem daarmee te helpen. Maar als ze
horen wat er van hen verlangd wordt, bedanken ze voor de eer.
Elckerlijc heeft zijn Bezit altijd zeer liefgehad, daarom klopt hij bij
hem aan. Bezit zegt tegen Elckerlijc dat diens liefde voor hem in
strijd is met Gods wil en dat hij een deel van zijn aardse bezittingen
aan de armen had moeten uitdelen in plaats van het op te stapelen.
Hierna gaat Elckerlijc naar Deugd. Zij ligt ziek in bed en kan geen
vin verroeren. Dat heeft Elckerlijc haar aangedaan met zijn zonden.
Ze is te zwak om mee te gaan, maar haar zuster Kennis zal met hem
meegaan. Zij zal hem wegwijs maken hoe hij zich moet voorbereiden
op het afleggen van verantwoording. Als zij hem gebracht heeft naar
de plaats waar hij zich moet zuiveren van zijn zonden, zal Deugd
weer gezond worden en kan ze meegaan. Kennis leidt Elckerlijc naar
Biecht in het Huis der Zaligheden. Hij knielt voor haar neer en belijdt
berouwvol zijn zonden. Hij moet overgaan tot boetedoening door zijn
lichaam te tuchtigen met onthouding en geseling. Daarvoor krijgt hij
een geselroede met harde knopen. In een refrein van drie strofen
verheerlijkt hij God, Christus, de Heilige Drievuldigheid in haar geheel
en Maria. Aan het eind van iedere strofe bidt hij om genade.
Vervolgens vraagt hij aan Kennis de geselroede voor zijn
boetedoening. Hierna is Deugd genezen en kan ze weer lopen.
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Thema en motieven
De titel van het toneelstuk is het thema: de spiegel der zaligheid van
Elckerlijc oftewel de zedenleer hoe iedereen de zaligheid kan
verwerven. Het toneelstuk houdt de toeschouwer een spiegel voor
hoe hij rein voor God kan verschijnen om rekenschap af te leggen
van zijn daden. Elckerlijc-specialist R. Vos stelt: ‘Uit het feit dat deze
titel wordt voorafgegaan door een bepaald lidwoord mogen we
ongetwijfeld concluderen dat de auteur geen andere waarheden en
geen andere mogelijkheden gekend heeft dan die in het spel
getoond worden. Hij heeft rotsvast geloofd in zijn boodschap’
(Elckerlijc, editie Vos, p. 6). Jan Carstens (1968, p. 62) deelt niet de
mening dat de auteur van de Elckerlijc geen andere middelen en
wegen ter zaliging zag: ‘Er is een hele reeks laatmiddeleeuwse
werken te noemen waaruit blijkt dat met de spiegel (met of zonder
lidwoord) enkel bedoeld werd de mens een bepaalde behandeling
van een theologisch, moreel of maatschappelijk vraagstuk voor te
houden. We kunnen hiervoor verwijzen naar de Spiegel der Jongers,
het moralistische leerdicht dat door Goetman werd uitgegeven, de
Spieghel der Minnen van Hein van Aken, Jan de Weerts Spiegel der
Sonden, Thomas van Herenthals Spieghel des kersten levens, de
Kerstenspieghel van Dirk Coelde van Munster en vooral De Spieghel
der menscheliker behoudenesse uit de kring der devoten. Wie zich in
deze “spiegel”-literatuur verdiept, bevindt zich al lezend in het
ascetische milieu van franciscanen, moderne devoten en vroege
humanisten, waarin de eschatologische literatuur [eschatologie = de
leer van het einde der wereld, van de uitersten, van de vier laatste
dingen, nl. dood, laatste oordeel, hemel en hel, R.C.] tot grote bloei
kwam, getuigen de vele troost- en sterfboekjes, die doortrokken zijn
van de mystieke mentaliteit der late middeleeuwen die tot in de zangen getijdenboeken der Contrareformatie kan worden opgemerkt. Van
dit milieu, van deze mentaliteit rept Vos met geen woord.’
Het woord ‘rekeninghe’ (‘rekenninghe’ of ‘rekening’) of de
uitdrukking ‘rekeninghe doen’ (rekenschap afleggen) komt 29 keer
voor in de tekst van 878 versregels (en 1 keer in de ondertitel) en het
woord ‘pelgrimagie’ (pelgrimage, pelgrimsreis, bedevaartstocht) 11
keer en het woord ‘pelgrimage’ 1 keer. Dat geeft aan hoe belangrijke
deze motieven zijn. Iedereen komt te overlijden en moet dan voor de
Opperste Rechter verschijnen om verantwoording af te leggen van
zijn leven. De ondertitel is ook: Hoe ieder mens gedagvaard wordt
om voor God rekenschap af te leggen.
De volgende motieven hangen hiermee samen:
• deugdzaamheid. Door deugdzaam te leven, dus door goede
werken te verrichten, de sacramenten te ontvangen en je verre

33

Elckerlijc in hedendaags Nederlands © 2022 Robert Castermans

17. verheerlijking van het priesterschap: vs. 667-725
18. pelgrimstocht van Elckerlijc, Deugd, Kennis, Wijsheid, Kracht,
Schoonheid en Vijf Zinnen: vs. 726-756
19. vlucht van Schoonheid, Kracht, Wijsheid en Vijf Zinnen: vs.
756-807
20. dood van en tenhemelstijging ofwel verwerving van zaligheid
door Elckerlijc: vs. 808-854; twee rondelen: vs. 822-829 en
830-837
21. epiloog: vs. 856-878
Aandachtspunten
Verschillende passages in Elckerlijc zullen voor een hedendaagse
lezer moeilijk te begrijpen zijn. Daarom licht ik die hieronder toe. Ook
zullen veel lezers de talrijke rechtstreekse of onrechtstreekse
ontleningen aan de Bijbel niet herkennen. Voor hen citeer ik de
betreffende Bijbelpassages.
vs. 1 ‘Ick sie boven uut mijnen throne’ (Ik zie hierboven vanuit de
hemel). Met throne wordt ‘hemeltroon’, ‘hemelse troon’ of ‘hemel’
bedoeld. Afbeelding 3 is een detail van het schilderij De zeven
hoofdzonden en de vier laatste dingen (circa 1500) van Jheronimus
ofwel Jeroen Bosch (circa 1450-1516) of een navolger. Het is de
hemel, een van de vier uitersten van de mens. De hemel is de
verblijfplaats van God, de engelen en de gelukzaligen. In het paleis
zit God de Vader op Zijn troon. Hij wordt omringd door engelen. Bij
Zijn voeten bevindt zich een rijksappel, die Zijn wereldheerschappij,
Zijn oppermacht symboliseert. Wie deugdzaam geleefd heeft,
betreedt de hemel. De naakte doden komen aan bij de heilige
Petrus. Hij is de portier van de hemel. De duivel probeert een
aantrekkelijke dame weg te sleuren voor de poort van de hemel en
naar de hel te voeren. De aartsengel Michaël heft zijn staf en steekt
daar een stokje voor. Een combo van engelen maakt muziek.
Rechtsboven bevinden zich de apostelen in een apart gedeelte van
het paleis en daaronder de profeten van het Oude Testament (TillHolger Borchert 2016, p. 202-203). Charles de Tolnay (1984, p. 337)
heeft een andere interpretatie. Volgens hem bevinden de vrouwen
zich op de eerste etage en de mannen op de begane grond: ‘Het
Paradijs is een soort klooster, waarin mannen en vrouwen, streng
gescheiden, een leven van meditatie leiden.’
vs. 2-3 God ziet vanuit de hemel dat al wat mens is, ‘leeft uut vresen
onbekent’. Erik Bindervoet (2016, p. 126) zegt hierover: ‘God begint

36

Elckerlijc in hedendaags Nederlands © 2022 Robert Castermans

meteen in raadselachtig Middelnederlands te spreken. Wat wordt er
bedoeld met “onbekent” en hoe sluit het aan op “uut vresen”? Dat
laatste moet zonder vrees betekenen (in M staat ook onomwonden
“sonder”). Willems houdt het erop dat er ooit stond, of had moeten
staan “van vresen”, en dan zou het, in onberispelijk
Middelnederlands, “onbekend met vrees” betekenen. Andere
tekstbezorgers halen het uit elkaar, alsof er een komma stond, en
dan zegt God dus eigenlijk dat al wat mens is of heet er onbevreesd
en ongelovig, onverstandig, dwaas op los leeft.’
Elckerlijc-specialist R. Vos interpreteert vs. 3 als ‘leeft zonder vrees
(voor Mij) en zonder kennis (van Mij)’ (Elckerlijc, editie Vos, p. 35). En
met de kennis van God bedoelt hij de kennis van God die de mens
het pad der deugd (gerechtigheid) doet opgaan (Vos 1965-1966a, p.
24). Jacobus Drewes (1968, p. 94-97) zegt hierover: ‘Vos vat
onbekent op als “zonder kennis (van Mij)”. Ik denk, met Mak, Rhet.
Gloss. 533, i.v. [nl. Mak 1959, p. 533: ‘onbekent, dom, dwaas,
Elckerlijc 3’, R.C.], en andere commentatoren, aan een andere
betekenis, en wel die van “dwaas, dom”. Ik weet wel, dat het een
theologisch probleem is, of en in hoeverre men uit en in
onwetendheid kan zondigen, maar het zonder kennis van God leven
is toch niet een gedraging, parallel aan het zonder de vreze Gods
leven. Bovendien zijn er duidelijk bewijzen voor de betekenis dom,
dwaas én voor de koppeling van te leven zonder vrees en daarom
dwaas. [….] Anders dan Vos in zijn artikel over “Kennisse” [= Vos
1965-1966a, R.C.], meen ik dat Elckerlijc wel degelijk kennis van God
heeft. Die Doot, Doecht noch Kennisse behoeven hem enige kennis
van God, de kerk of de sacramenten bij te brengen. Zij wijzen er
slechts op, dat hij buiten God en in strijd met de leer van de kerk
(goede werken verrichten, niet geldgierig zijn) heeft geleefd.
Kennisse behoeft hem allerminst uit te leggen, wat de biecht inhoudt
(499-500) [= vs. 485-486 in Elckerlijc, editie Van Elslander, R.C.]!
Elckerlijc stelt alleen de (inderdaad onnozel schijnende) vraag: “Waer
woent biechte?”, maar deze vraag dient slechts, om erop te kunnen
wijzen, dat de kerk een onmisbare functie bekleedt bij het streven
naar zaligheid. Niet voor niets noemt Kennisse de kerk dan ook
“thuys der salicheden”: de zaligheid kan niet worden verkregen
buiten de kerk, extra ecclesiam nulla salus! [= buiten de Kerk is
geen heil ofwel zaligheid, R.C.] [….] Het refrein op de hostie (r. 549
vlgg.) [r. 549 = vs. 535 in Elckerlijc, editie Van Elslander: ‘O levende
Leven! o hemels Broot!’, R.C.] kan een Elckerlijc die geen kennis had
van God toch niet zo maar uit zijn mouw schudden. Als Elckerlijc
géén kennis had gehad van God, zouden kerk en priester wel zeer in
gebreke zijn gebleven. Er is niets in het stuk dat daarop wijst.
Integendeel: kerk, sacramenten, priester worden centraal gesteld in
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vs. 18 ‘donnosel’ (de onschuldige mens). Elckerlijc-specialist R. Vos
hertaalt donnosel echter met ‘de arme’, ‘de misdeelde’, ‘de
verdrukte’ (Elckerlijck, editie Vos, p. 36 en Vos 1965-1966a, p. 5).
vs. 20 ‘Nochtan en weten si ghenen morghen’ (Toch weten zij niet
wat de dag van morgen brengen zal). Vgl. De brief van Jakobus
4:14: ‘U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent
immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt’ (De
Bijbel, p. 2208). Over Kracht zegt Elckerlijc in vs. 782: ‘Si vliet, als
mist doet uuter gracht’ (Zij verdwijnt als mist uit de sloot).
vs. 52-55 Elckerlijc moet voor God rekenschap gaan afleggen. God
zal dan oordelen over zijn ziel, wat leidt tot een verblijf in de hemel,
de hel of het vagevuur. Het laatste oordeel aan het eind der tijden is
definitief en betreft de ziel en het lichaam van alle mensen.
vs. 78 ‘Hi peynst wel om u in Sijn rijck’ (Hij denkt wel aan jou in Zijn
rijk). Vgl. Lucas 23:40-43: ‘Maar de ander wees hem terecht met de
woorden: “Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde
straf ondergaat? Wij worden terecht gestraft: het is ons verdiende
loon. Maar die man heeft niets verkeerds gedaan.” En hij zei: “Jezus,
denk aan mij wanneer U in uw koninkrijk komt.” Jezus antwoordde:
“Ik verzeker je: nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn.” ’ (De
Bijbel, p. 1982).
vs. 86-87 ‘Een pelgrimagie, die niemant en mach / Weder keeren in
gheender manieren’ (een bedevaart waarvan niemand op geen
enkele wijze kan terugkeren). Vgl. Job 16:22: ‘Nog enkele jaren
resten mij, voor ik het pad zal gaan waarlangs ik niet terugkeer’ (De
Bijbel, p. 785).
vs. 90-93 ‘Want ghi moet voer God almachtich / Rekenninghe doen,
des seker sijt, / Ende hoe ghi bestaet hebt uwen tijt, / Van uwen
wercken, goet ende quaet’ (want wees er zeker van dat je voor de
almachtige God rekenschap moet afleggen van de wijze waarop je je
tijd besteed hebt, dus van je goede en slechte daden). Het afleggen
van rekenschap door de mens aan God en het belonen of straffen
van de mens door God zijn Bijbelse gedachten:
• Prediker 12:13-14: ‘Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer:
heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor
ieder mens, want God oordeelt over elke daad, ook over de
verborgen daden, zowel over de goede als de slechte’ (De Bijbel,
p. 1093).
• Psalm 62:13: ‘U, Heer, bent liefdevol, U beloont ieder mens naar

40

Elckerlijc in hedendaags Nederlands © 2022 Robert Castermans

het zal zijn dienaren niet redden’ (De Bijbel, p. 1089).
vs. 173 ‘tes nae noene’ (het is al middag). In het toneelstuk is het
dus middag. Het zou ook kunnen betekenen dat Elckerlijc zich in de
middag van zijn leven bevindt, dus van middelbare leeftijd is. Met
Gerard Steenbergen (1968, p. 57) vind ik de tweede interpretatie
vergezocht: ‘Ik heb dat altijd vérgezocht gevonden. Voor mij betekent
“tes na noene” enkel “’t is hoog tijd”: klagen helpt niet, ’t wordt hoog
tijd dat ik wat aan die oproep doe; tot wie zou ik me kunnen
wenden? Naar mijn mening heeft de auteur de leeftijd van Elckerlijc
juist met opzet in het vage gelaten, om te bekomen dat iedereen zich
in hem kan herkennen, jong zowel als oud.’
vs. 248 ‘Oft daer die schone vrouwen waren’ (of als we op
vrouwenjacht zouden gaan). De hoofdzonde wellust wordt hier
slechts aangestipt. Dit doet Jacobus Drewes (1968, p. 98) opmerken:
‘Een herberg- en bordeelscène, toch niet zeldzaam in het
rederijkerstoneel, heeft de schrijver niet gegeven. Hij beeldt trouwens
de zonden in het geheel niet uit! Men kan wel vaststellen, dat de nijt
[= afgunst, R.C.] óók niet wordt uitgewerkt in ons stuk.’
vs. 262 ‘Tjacob! ic en sal niet eenen voet’ (letterlijk hertaald: Bij SintJakobus, ik verzet geen enkele stap; vrij hertaald: Ik verzet beslist
geen enkele stap). De uitdrukking Tjacob is een bevestigingsvorm.
Daarom heb ik die hertaald met ‘beslist’. In de rederijkerstijd werden
veel bevestigingsvormen gebruikt. Ook nu komen nog
bevestigingsvormen voor. We zeggen bijvoorbeeld zweren bij alles
wat heilig is en zweren bij mijn moeder zaliger, die ‘zweren met de
grootst mogelijke overtuiging’ betekenen. Sint-Jakobus was een van
de 12 apostelen van Jezus. In de rooms-katholieke kerk wordt hij als
heilige vereerd. Volgens de legende rusten zijn overblijfselen in de
stad Santiago de Compostella (in het Spaans en Galicisch: Santiago
de Compostela) in Spanje. Deze stad is daarom een bekende
bedevaartsplaats en is ook naar hem vernoemd. Zijn naam in het
Spaans is Santo Iago, verkort tot Santiago.
vs. 268-274 Vgl. Wijsheid van Jezus Sirach 6:5-17 over vriendschap:
‘Hartelijke woorden maken veel vrienden, wie goede dingen zegt,
krijgt een hoffelijk antwoord. Laat velen vriendschappelijk met je
omgaan, maar laat slechts één op de duizend je raadgever zijn. Als
je iemand tot vriend wilt maken, stel hem dan eerst op de proef,
vertrouw hem niet te snel. Sommige vrienden zijn enkel je vriend in
goede tijden, in slechte tijden zie je ze niet. Er zijn vrienden die
opeens je vijand worden en jullie ruzie tot je schande verder
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Afb. 7: Jeroen Bosch: detail van Opstijging van de zaligen naar het
hemelse paradijs (circa 1490 of later), dogepaleis in Venetië
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Elckerlijc
De zedenleer hoe iedereen de zaligheid kan verwerven
Hoe ieder mens gedagvaard wordt om voor God rekenschap af
te leggen
PERSONAGES
God
De Dood
Elckerlijc
Vriendschap
Naaste Familie
Verre Familie
Bezit
Deugd
Kennis
Biecht
Kracht
Schoonheid
Wijsheid
Vijf Zinnen
De engel
Hier begint een mooi boekje in de vorm van een toneelstuk dat op
iedereen van toepassing is. In het begin spreekt de almachtige God
aldus:
Monoloog van God (vs. 1-47)
Ik zie hierboven vanuit de hemel dat de mensen geen godsvruchtig
leven leiden. Ook zie Ik dat ze zo zeer verblind zijn door hun zonden
dat ze Mij niet als God erkennen. Ze zijn verzot op aardse rijkdom.
Die hebben ze boven Mij verkozen en Mij zijn ze vergeten, Ik Die voor
het heil der mensheid ben gestorven. O, Hoogmoed, Hebzucht en
Afgunst, machtig onder de zeven hoofdzonden, wat hebben jullie je
over de aarde verspreid! Want vanwege de zeven hoofdzonden, is
Mijn wraak ontketend. Daarom ben Ik bedroefd en al Mijn hemelse
volgelingen. De zeven deugden, die machtig waren, zijn allemaal
verdreven en verjaagd. Want de onschuldige mens heeft zich
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hierover bij Mij ten zeerste beklaagd. Iedereen leeft zorgeloos. Toch
weten zij niet wat de dag van morgen brengen zal. Ik zie heel goed
dat hoe meer Ik de mensen ontzie, hoe erger het ieder jaar wordt.
Elke nieuwe generatie wordt nog slechter. Daarom wil Ik dat Elckerlijc
nu rekenschap van zijn daden komt afleggen. Want als Ik de wereld
nog langer op deze losbandige wijze door laat gaan, dan zouden de
mensen erger dan beesten worden en zouden ze elkaar zelfs gaan
opeten. Het ware godsgeloof, dat Ik hun bevolen heb te belijden, zijn
ze helemaal vergeten. Het verzwakt, het kwijnt weg, het verkilt, terwijl
Ik er zo liefdevol voor gestorven ben, uit vrije wil, omdat Ik hoopte dat
zij hierdoor van Mijn hemelse heerlijkheid zouden genieten, waartoe
Ik ze nadrukkelijk had uitverkoren. Nu vind Ik dat alles vergeefs is
geweest, dat Ik ze tot zo’n hoge prijs heb liefgehad. Hoeveel Ik hun
ook gegeven heb uit de schatkamer van Mijn barmhartigheid, dat
hun rechtmatig toekomt, toch zijn ze zo dwaas en verblind door het
aardse bezit dat het recht zijn loop moet hebben voor iedereen die
zo weinig godsvruchtig leeft. Waar ben je, Mijn Dood, die niemand
spaart? Kom hier en luister naar wat Ik je te vertellen heb!
De Dood (vs. 48-49)
Ik sta altijd tot Uw beschikking, almachtige God. Wat is Uw bevel?
God spreekt (vs. 50-55)
Ga nu naar Elckerlijc en zeg hem namens Mij dat hij onmiddellijk op
een bedevaart moet gaan die niemand ter wereld kan ontlopen en
dat hij zonder uitstel rekenschap aan Mij moet komen afleggen. Dat
is Mijn bevel.
De Dood (vs. 56-71)
Dat zal ik doen, almachtige God. Ik zal op aarde mijn gezag laten
gelden. Ik zal snel en zonder dralen naar Elckerlijc gaan. Hij leidt een
beestachtig en zinnelijk leven, zonder enige godsvrucht. Het aardse
bezit aanbidt hij boven God. Daarom zal hij de eeuwige zaligheid niet
verwerven. Ik zal dan ook snel naar hem toe gaan. O mijn God, daar
komt hij net aangelopen. Hij verwacht mijn komst totaal niet. Ach
Elckerlijc, spoedig wordt je afgenomen, wat je denkt stevig in handen
te hebben. Je zult met een zware last en in ellende voor de
almachtige God staan. Elckerlijc, waar ga je zo mooi gekleed
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naartoe? Ben je God helemaal vergeten?
Elckerlijc (vs. 72)
Waarom vraag je dat?
De Dood (vs. 72-75)
Dat hoor je zo, als je even naar me luistert. God heeft me vanuit de
hemel dringend naar je toe gestuurd.
Elckerlijc (vs. 76)
Naar mij toe gestuurd?
De Dood (vs. 76-79)
Ja, inderdaad! Ook al ben je Hem blijkbaar vergeten, Hij denkt wel
aan jou in Zijn rijk, zoals ik je duidelijk zal maken.
Elckerlijc (vs. 80)
Wat verlangt God van mij?
De Dood (vs. 80-82)
Dat zal ik je zeggen. Zonder enig uitstel wil Hij dat je rekenschap aan
Hem aflegt.
Elckerlijc (vs. 82-83)
Hoe moet ik dat opvatten? Rekenschap? Wat moet dat betekenen?
De Dood (vs. 84-95)
Al vind je het vreemd, het moet gebeuren. Ook moet je nu meteen
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een bedevaart gaan maken waarvan niemand op geen enkele wijze
kan terugkeren. Neem je geschriften en papieren mee en bekijk ze
aandachtig, want wees er zeker van dat je voor de almachtige God
rekenschap moet afleggen van de wijze waarop je je tijd besteed
hebt, dus van je goede en slechte daden. Ik kan je hiervan geen
uitstel verlenen, omdat het nu moet gebeuren.
Elckerlijc (vs. 96-98)
Ik ben er slecht op voorbereid om nu al alleen voor God rekenschap
af te leggen. Wie ben jij, bode?
De Dood (vs. 98-99)
Ik ben de Dood. Iedereen moet zich op Gods bevel bij mij
verantwoorden.
Elckerlijc (vs. 100-105)
Och Dood, je bent zo dicht bij me, nu ik er totaal niet op ben
voorbereid. Dood, wil je geld van me hebben? Duizend pond zal ik je
geven, als ik mijn leven mag behouden en als je mij hiervan vrijstelt.
De Dood (vs. 106-113)
Elckerlijc, daar kan geen sprake van zijn. Ik let niet op geld,
goederen of bezittingen. Op Gods bevel spaar ik niemand, noch
paus, noch hertog, noch koning, noch graaf. Als ik met geld om te
kopen was, dan zou ik zonder twijfel de hele wereld in mijn bezit
krijgen. Nu danst iedereen naar mijn pijpen. Ik verleen niemand
uitstel of kwijtschelding.
Elckerlijc (vs. 114-125)
Ach, wat vervelend, wat ben ik een arme stakker! Ik zie geen
mogelijkheid om te ontkomen aan het afleggen van rekenschap. De
balans van mijn leven is zo slecht dat ik geen uitweg meer zie. De
angst slaat me om het hart. Och, kon ik nog maar twaalf jaar leven,
dan zou ik ervoor zorgen dat de balans van mijn leven goed is. Lieve
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