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E s s a y 
Elckerlijc : waarden en normen voor iedereen 
 
Op 6 mei 2002 werd Nederland opgeschrikt door de moord op Pim 
Fortuyn, lijsttrekker van de partij waar hij als persoon centraal stond, de 
Lijst Pim Fortuyn (LPF). Meteen ontbrandde de discussie over het 
motief voor deze aanslag. Velen zagen hierin een afrekening door 
progressieve tegenstanders, voor het uitgesproken rechtse 
gedachtengoed van de lijsttrekker: ‘de kogel kwam van links’.  Anderen 
grepen de politieke eliminatie aan voor de promotie van islamofobie; de 
aanslag op de Twin Towers door aanhangers van Osama bin Laden op 
11 september, had dat proces reeds in gang gezet. Weer anderen zagen 
in deze aanslag een ultiem moment van frustratie culminatie: daar waar 
de moordenaar normaliter zijn gelijk moest halen via legale en 
juridische weg via de achterdeur, kon deze lijsttrekker zijn boodschap 
breeduit ventileren voor miljoenen beïnvloedbare landgenoten. De grens 
van fatsoen, van respectabele waarden en normen was overschreven en 
dus moest het wel tot een afrekening komen. De mens Fortuyn moest 
rekening afleggen van zijn werken. De Dood haalde hem op. 
 
Op dat moment dacht ik: hier wordt een toneelstuk opgevoerd. Dit is de 
hedendaagse versie van een Middeleeuws drama. En als een flits kwam 
me voor de geest: dit is de moderne Elckerlijc! Dit is de waarden en 
normen discussie die ons eeuw op eeuw is overgeleverd vanuit de 
bekende moraliteit. Het aloude sinnespel heeft ons bij de lurven gevat 
en de realiteit in gesleept. Het is als vanzelf tot leven gekomen, om 
iedereen (elckerlijc) de les te lezen. Het moet de moeite waard zijn om 
het origineel er eens bij te pakken om te onderzoeken of die ruim vijf 
eeuwen oude les nog levensvatbaar is. 
 
In dit stuk Elckerlijc gaat om het feit dat iedereen, elckerlijc, rekening 
en verantwoording zal moeten afleggen van zijn aardse leven.  Jo 
Steenbergen1 zegt in zijn versie hierover: ‘Ons aardse bestaan en onze 
goederen zijn immers slechts geleend, zoals in de parabel van talenten 
gesuggereerd wordt. Een huiveringwekkende dag, waarop wij afscheid 
zullen moeten nemen van al het aardse waaraan wij ons gehecht hebben; 
een dag waarop al die aardse goederen – familie, vrienden, eer, rijkdom, 
kracht, schoonheid, verstand – ons onbarmhartig in de steek zullen 
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laten, en wij alleen geholpen kunnen worden door onze deugd, d.i. onze 
gesteldheid om het zedelijk goede (in ruime zin) te doen, de eigenschap 
die op aarde het minst in aanzien is’. Jo Steenbergen vat het spel als 
volgt samen: ‘God is vertoornd omdat Elckerlijc hem vreest noch kent. 
Daarom krijgt die Doot de opdracht aan Elckerlijc mee te delen, dat hij 
een pelgrimsreis moet ondernemen waaraan geen mens zich kan 
onttrekken’. 

 
De dood van Elckerlijc, in de B-editie van Christiaen Snellaert (1493). 
 
‘Tevergeefs tracht Elckerlijc die Doot om te kopen, tevergeefs smeekt 
hij om uitstel. Wel mag hij proberen iemand mee te krijgen op die lange 
reis. Gheselscap en Vrienden ende Maghe beloven eert hem nooit in de 
steek te laten, maar zodra ze horen wat er in feite van hem verlangd 
wordt, verlaten ze hem. Ook Tgoet laat Elckerlijc in de steek. Doecht, 
die te zwak is om hem te vergezellen, verwijst hem naar haar zuster 
Kennisse. Deze brengt Elckerlijc tot Biechte. Als hij zijn zonden 
beleden heeft, boetedoening gedaan heeft en “tcleet der berouwenissen” 
heeft aangetrokken, is Doecht hersteld. Ze laat hem Scoenheit, Cracht 
en Vroescap roepen, terwijl Vijf Sinnen op last van Kennisse geroepen 
wordt. Deze vier personen beloven mee te gaan. Nadat Elckerlijc zijn 
testament gemaakt heeft en op aanraden van Kennisse en Vijf Sinnen 
van de priester de laatste sacramenten heeft ontvangen, laten ze hem 
echter bij het open graf in de steek. Doecht gaat als enige met hem mee, 
terwijl Kennisse, nadat Elckerlijc gestorven is, aan het publiek 
meedeelt, dat Doecht zich bij God zal melden. Tenslotte voert een Engel 
Elckerlijcs ziel naar de hemel’.  
Het spel, de Elckerlijc, dankt zijn naam aan de hoofdpersoon. Eigenlijk 
draagt het stuk een veel langere, tweeledige titel: Den spieghel der 
salicheit van elckerlijc. Hoe dat elckerlijc mensche wert ghedaecht gode 
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rekeninghe te doen van sinen wercken. De titel kondigt de inhoud al 
aan: elk mens moet voor God rekenschap afleggen voor zijn daden.  
Het stuk is ons overgeleverd in drie verschillende drukken en 
merkwaardigerwijs ook in een handschrift van later datum. De drie 
uitgaven waren van de bekende drukkers Christiaen Snellaert in Delft 
(1493-1496) en de Antwerpse drukkers Govaert Bac (1501) en Willem 
Vorsterman (ca.1525), aangeduid naar de bewaarplaats als 
respectievelijk B (Brussel), H (Den Haag) en L (Leiden).  
De postincunable uitgave van Vorsterman (L) is de enige die geheel is 
overgeleverd. Bij de overige twee ontbreken er verschillende van de 885 
verzen. De drukken worden vaak naast elkaar gelegd voor 
tekstvergelijking, daar ze allen verschillend zijn en allen taal- en 
drukfouten bevatten. Een eerste wetenschappelijke analyse van de drie 
drukken deed Kornelis Herman de Raaf in zijn dissertatie2 over de 
Elckerlijc in 1897 en tot op heden wordt nog steeds gewerkt aan 
tekstuitgaven van het stuk, zoals Willem Wilmink en Bart Ramakers in 
1998 lieten zien3. In de tussenliggende eeuw zijn er zeker 23 
verschillende uitgaven geweest, die ook nog eens herdrukken hebben 
gekend. 
 
In 1932 werden de Elckerlijc kenner Leonard Willems benaderd om 
eens een kijkje te komen nemen naar een handschrift dat door de 
stadsarchivaris Prims van Antwerpen bewaard werd. Al gauw had 
Willems door dat hij een noviteit in handen had: een handschrift uit 
1593-1594, overgeschreven door de Gentse kopiist P.Wilms, van 
diverse bekende werken. Het handschrift bevatte o.a. Jacobus de 
Voragine, De grote der sielen troest, de Reisgids naar Palestina en de 
Elckerlijc. Willems constateerde dat het voorliggende Elckerlijc-
manuscript geen kopie was van een van de drie bestaande honderd jaar 
oudere drukken, maar van een geheel andere, waarschijnlijk verloren 
gegane, druk. Een reden te meer om aan te nemen dat het stuk in de 15e 
en 16e eeuw uitermate populair geweest is. Voor Leonard Willems was 
het een uitgelezen mogelijkheid om alle tekstverschillen aan het licht te 
brengen4. Ook anderen5 zouden later, in 1979, de vier tekstversies naar 
elkaar zetten om elk interessant tekst- en interpretatieverschil naar 
boven te halen. 
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De dood van Elckerlijc, in de H-editie van Govaert Bac (1501).  
 

 
 
Elckerlijc in de editie van Govaert Bac (1501), uit de collectie van de 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag.  
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Tegelijkertijd ontspon zich ook de discussie over het auteurschap van 
het werk. Geen van de drukken of het manuscript liet zich hierover uit. 
In 1536 was het stuk al vertaald in het Latijn door de Maastrichtse 
schoolmeester Chr.Ischyrius (Christiaen Sterck) onder de titel Homulus 
Petri Diesthemii, Coemoedia in primis lepida et pia, in rem Christiani 
hominis adprime faciens, An(t)uerpe quondam in publico civitatum 
Brabanticarum conuentu vulgariter acta, palmamque adepta, waarin 
men verneemt dat de auteur van het Nederlandse stuk een zekere van 
Diest is en het spel eertijds opgevoerd werd te Antwerpen op een 
bijeenkomst van Brabantse  Rederijkers Kamers en er de eerste prijs 
won. Of deze tekst van de schoolmeester geheel juist is, wordt 
betwijfeld. De Petri Diesthemii, die hij noemt, Petrus van Diest, zou de 
kartuizer Petrus Dorlandus Diestensis (1454-1507) kunnen zijn, een 
vicaris van het klooster te Zeelhem bij Diest (B). 
Dezelfde Leonard Willems4 heeft uitgebreid onderzoek gedaan in de 
Karthuizer archieven naar vicaris Pieter Doorlant, wiens naam 
voorkomt in varianten als Dorland, Dorlant en Dorlandus. Willems 
vindt echter geen bewijs voor het feit dat Pieter Doorlant dezelfde zou 
zijn als Petrus Diesthemius. Anderen, zoals professor Van Mierlo6 en 
R.Vos7, leraar aan de christelijke HBS ‘Jan van Arkel’ in Hardenberg, 
mengen zich vol vuur in het debat. Alle argumenten ten spijt neemt men 
tegenwoordig gemakshalve toch maar aan dat Petrus Dorlandus de 
auteur geweest zou kunnen zijn. 
Een zelfde discussie heeft er ook gewoed over de eerste datum van 
verschijnen en over de vraag of het Engelse stuk de Everyman nu een 
vertaling was van de Elckerlijc of andersom. De heersende opinie is dat 
het stuk logischerwijs moet dateren van voor 1493 (de oudst bekende 
druk) en dat de Elckerlijc er eerder was dan zijn Engelse pendant, op 
basis van afwijkingen en vrijheden in de Engelse vertaling. In de 
zestiende eeuw verschenen er overigens nog 2 Latijnse en 2 Duitse 
vertalingen van het populaire spel. 
Het stuk is een moraliteit met een ernstige lering, die toch nergens 
pregnant wordt opgedrongen. Het zou het resultaat kunnen zijn van een 
wedstrijd die de rederijkerskamers gewoon waren uit te schrijven. Zo’n 
winnend stuk werd dan opgevoerd vóór het stadhuis, in de open lucht. 
De notabelen volgden het spel vanachter de ramen van het stadhuis en 
het publiek nam plaats op banken, rond het toneel. De Leuvense 
rederijkerskamer ‘Die Kersauwe’ zou de wedstrijd gewonnen kunnen 
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hebben in Antwerpen in 1496, hoewel de druk van Snellaert op een 
eerdere datum wijst. 
De functie van het werk is die van een preek, een moraliteit: de mens 
wordt er in aangespoord om zich bewust te worden van zijn verkeerde 
levenswandel, waarin hij zich teveel hecht aan aardse waarden, zoals 
inhoudloze vriendschappen, uiterlijk, geld en goederen. De schrijver 
van Elckerlijc maakt duidelijk dat alleen wat we zijn (vertegenwoordigd 
door de Deugd) waarde heeft, niet wat we hebben. Het katholieke stuk 
spreekt over boete doen in het ‘huys der salicheden’ (kerk) in vers 493 
(gebruikt is de editie van Van der Meulen8) en de Biechte geeft aan 
Elckerlijc een ‘juweelken rene’: een gesel met knopen (zie vers 514 en 
528) met de naam ‘Penitencie’. Zo wordt de weg voorgespiegeld: 
Kennisse (berouwvol zelfinzicht) leidt tot Biechte (biecht) die tot 
zelfkastijding en inkeer (‘tcleet van berouwenissen’ in vers 611) brengt. 
Hierna volgt een gelouterde levenswandel, gesterkt door de priester die 
met de vijf woorden (vers 699: hoc est enim corpus meum, want dit is 
mijn lichaam) Elckerlijc voorbereidt op zijn naderende dood. In de tekst 
wordt gesproken over afdalen in een ‘put’ (vs.758), ‘int doncker huys’ 
(vs.787) en ‘binnen den gront’ (vs.800). 
In het hele stuk van nog geen 900 verzen komt het begrip ‘rekeninghe 
doen’ wel dertig keer voor, een teken voor het belang dat de auteur van 
Elckerlijc hieraan hecht. Ook het begrip ‘pelgrimagie’ komt vaak voor, 
ruim twintig keer. Hiermee wordt geen gewone bedevaart bedoeld zoals 
die in de Middeleeuwen voorkwam als straf en boetedoening, maar het 
sterven, voor ieder mens onontkoombaar en onherroepelijk. Voor de 
middeleeuwer moet dit stuk een duidelijk herkenbare spiegel geweest 
zijn die voorgehouden werd. 
Maar is het tegenwoordig nog een actueel stuk? Er zijn in de twintigste 
eeuw nog vele uitgaven van dit stuk geweest, maar veelal met een 
katholieke signatuur, zoals die van Spitz9 (1919), Adhemar10 (1927), 
Herman Teirlinck11 (1937) en Engelman12 (1940). In de beginjaren 
vijftig speelde de Toneelgroep Concordia het stuk in Delft, waar 
vandaan ook de oudst bekende druk stamt. Bekende toneelspelers als 
Han Bentz van den Berg (Elckerlijc), Fons Rademakers (Gheselscap), 
Ellen Vogel (Kennisse) en Ank van der Moer (Duecht) speelden hierin 
mee. Van der Meulen bracht in 1952 een speciale toneeleditie uit, die 
bestemd was voor leerlingen van de middelbare scholen, met 
aanwijzingen voor het instuderen en uitvoeren van het stuk.8 Ook is 
moeite gedaan om het stuk in regionaal dialect te vertalen: in 1950 
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verscheen het stuk ‘in Twentse spraok’ door G.B.Vloedbeld en en 1946 
en in 2000 werd een vertaling in het Maastrichts gemaakt.13 
Willem Wilmink droeg mede zorg voor de recentste nieuwe 
geannoteerde uitgave3 in 1998 en nog in 2002 werd de editie van 
Adema opnieuw uitgebracht.14 Er lijkt dus nog volop belangstelling te 
zijn voor het werk. 
De Elckerlijc haalde ook een filmversie: na zijn debuutfilm Mariken van 
Nieumeghen in 1974, verfilmde de Utrechtse regisseur Jos Stelling 
(1945) het boek een jaar later als in vrije middeleeuwse versie Elkerlyc 
van 92 minuten, met de acteurs George Bruens en Lucie Singeling. 
 
Is de belangstelling wellicht te verklaren vanuit de technische kant van 
het verhaal? Hiervoor moet wat diepgaander naar het stuk gekeken 
worden. 
Het korte toneelspel van slechts 878 verzen heeft een klassieke bouw, 
met een proloog (vers 1-45) en een ‘naeprologhe’ (vs.855-878), met een 
keerpunt ruwweg in het midden. In de eerste helft wordt Elckerlijc door 
iedereen die hij aanspreekt aan zijn lot overgelaten, in het tweede deel 
komt er een gunstige wending en neemt de hoop op redding vastere 
vormen aan. Het spel is een betoog, met een recapitulatie na elke 
ontmoeting, zodat de gedachtengang voor de toeschouwers goed te 
volgen blijft. Het stuk is in paarsgewijze rijmende verzen geschreven, 
met een enkele keer een dubbel rijm (‘swaer is / openbaer is’ in vers 
300-301). Er komen, zoals gebruikelijk in de rederijkerstijd, rondelen 
voor in het stuk. In dit geval twee rondelen achter elkaar (vers 829-836 
en 837-844), nadat Elckerlijc zich rechtstreeks tot het publiek heeft 
gewend met de woorden: ‘Neemter exempel aen, diet hoort ende siet’ 
(vers 828). In de rondelen komt driemaal de roep: ‘Merct, hoet al van 
mi vliet’ voor, wat volgens Muller15 een grote indruk op het publiek van 
destijds moet hebben gemaakt. Ook komt er een refrein voor in drie 
strofen (vers 539-567), namelijk ‘Want ic begheer aen u ghenade’. Deze 
verstechnische hoogstandjes moeten voor de rederijker en 
middeleeuwer herkenbaar geweest zijn en zeker hogelijk op waarde 
geschat. 
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Elckerlijc, uitgegeven als Ederein (vertaling in het Maastrichts).  

 
Het gehele stuk speelt zich in een korte tijdsspanne af. Van Mierlo6 ziet 
het spel als een treurspel opgebouwd, met spanning van begin tot eind, 
samengebald in enkele uren. De ruimte waar het stuk plaatsvindt is 
diffuus. Er is sprake van levensruimte, maar ook van een concrete 
hemelse en aardse ruimte.  
Het stuk is een opeenvolging van personagewisselingen. We zien 
achtereenvolgens: God, Die Doot (de dood), Elckerlijc (iedereen, de 
mens), Gheselscap (vrienden), Maghe en Neve (familie), Tgoet (bezit), 
Kennisse (berouwvolle inkeer), Duecht (vermogen tot het goede in de 
mens), Biechte (biecht), Vroescap (alledaagse levenswijsheid), Vijf 
Sinnen (menselijk waarnemenigsvermogen), Cracht (kracht, moed), 
Scoonheyt (knapheid) en Ynghel (een engel). De Duecht is de enige die 
Elckerlijc kan bijstaan als hij voor God rekenschap moet afleggen van 
zijn leven. 
Voor de toeschouwer is er dus een levendige afwisseling van 
allegorische personages, met teksten die af en toe verstechnische 
hoogstandjes bevatten, in een spanningsvolle opvoering die een korte 
tijdsspanne in beslag neemt, verdeeld over diffuse ruimten. Dit kan 
ertoe bijgedragen hebben dat de toeschouwers van het spel van begin tot 
eind geboeid konden blijven kijken naar de opvoering, zich spiegelend 
aan de personages, zoals ook in de ‘naeprologhe’ aangegeven werd: 
‘Merct desen spieghel, hebten voor oghen ende wilt u van hovardien 
poghen’ (vers 878-879). 
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Origineel tekstfragmen uit de 
L-editie van Vorsterman (1525) 

Diplomatisch afschrift:  
 
Die Doot 
Hoe sidi aldus onvroet 
Elckerlijc, daer ghi hebt vijf sinnen, 
dat ghi soe onsuver sijt van sinnen 
ende ic so haestelijc come onversien? 
 
Elckerlijc 
Allendich katijf! waer sal ic vlien, 
dat ic af quame deser groter sorghen? 
Lieve Doot, verdraghet mi tot morghen, 
dat ic mi bespreken mach van desen. 
 
Die Doot 
Dat en wil ic niet consenteren in desen 
noch en doe icx niet in gheender tijt. 
Ick slae den sulcken terstont int crijt 
sonder voerraet, met eenen slach. 
Aldus bereyt u in desen dach. 
Ick wil uut uwen oghen vertrecken. 
Siet, dat ghi u naerstelic gaet betrecken 
te segghen: nu coemt den dach, 
die Elckerlijc niet voerbi en mach. 

  
 
 
 
De les, de moraal van dit spel, is van alle tijden en kan in de huidige tijd 
nog steeds indruk maken. Tragische gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld 
een onverwacht levenseinde als in het begin van dit artikel genoemd, 
doen beseffen dat de les van waarden en normen voor iedereen, voor 
elckerlijc, een duidelijke boodschap bevat. Opvoering van de Elckerlijc 
toont dat aan. 
 
Peter Nieuwenhuizen 
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