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Abstract
In this study the paratextual elements of the six oldest editions of Mariken van
Nieumeghen were researched and compared. The central question in this study was
how the book changed as an object for its readers during the first 130 years after its
initial release. To research this, Genettes theory on paratexts was used. The elements
that were researched are format, booktitle, printer and printer’s mark, author, genre,
typesetting, chaptertitles and illustrations, and approbations. The results show the first
six editions of Mariken van Nieumeghen don’t really differ all that much from one
another. The only noticable changes are some small changes in the booktitle and
disappearance of some illustrations over the years.

1. Inleiding:
Rond 1515 bracht de Antwerpse drukker Willem Vorsterman een eenvoudig boekje uit, niet
meer dan 32 bladen van omvang, met de titel Die waerachtige 𝑒𝑛
̅̅̅ een ſeer wonderlijcke
hiſtorie van Marik𝑒̅ van nieumeghen die meer dan ſeven iaren mett𝑒̅ duvel wo𝑒̅ de e𝑛̅
verkeerde. Dit verhaal, dat afwisselend in proza en berijmde delen wordt verteld, zou in de
loop der tijd uitgroeien tot een van de belangrijkste Middelnederlandse werken die we nu nog
kennen. Er bestaan van dit werkje talloze edities, bewerkingen en vertalingen. Alleen al uit de
eerste honderddertig jaar na de editie van Vorsterman kennen we minstens vijf bewerkingen
van dit verhaal. Maar ook in recentere tijd blijkt de invloed van Mariken nog altijd aanwezig
te zijn. Zo kwam Hugo Claus in 1967 met zijn Masscheroen, een toneelbewerking van het
wagenspel uit de Mariken. In 1997 verscheen het kinderboek Mariken van de hand van Peter
van Gestel, wat een hervertelling is van het klassieke verhaal. En onlangs verscheen, ter ere
van het Marikenjaar 2018, een bewerking van Karel Bosman, die het gehele verhaal omzette
in verschillende liederen. Naast deze oudere en moderne bewerkingen bestaan er ook nog een
aantal vertalingen. Er bestaan vertalingen in het Engels, Duits, Latijn, Italiaans en zelfs in het
Arabisch.1 Daarnaast zijn er al talloze andere culturele invloeden afkomstig uit de Mariken.
Dit zie je voornamelijk terug in de stad Nijmegen, daar waar het verhaal zich deels afspeelt en
zijn titel aan ontleent. Als je alleen al kijkt naar de plattegrond van Nijmegen, dan valt op dat
verschillende straatnamen met de Mariken te maken hebben. Zo is er zowel een
‘Marikenstraat’ als een ‘Moenenstraat’. Loopt men op de ‘Grote Markt’ dan stuit men op het
bekende beeld Mariken van Nieumeghen van Vera van Hasselt. Aan de ‘Grote Markt’ ligt
tevens Grand Café Moenen en elders in de stad vindt men spellenspeciaalzaak Moenen &
Mariken. Daarnaast produceert Brouwerij De Hemel een bier met de naam Mariken en bestaat
het platform Wij zijn Mariken, dat allerlei culturele activiteiten organiseert omtrent de
Mariken. Het moge duidelijk zijn dat de Mariken diepgeworteld is in de (Nijmeegse) cultuur.
Het mag dan ook niet verwonderlijk worden gevonden dat er een enorme hoeveelheid
aan onderzoek is gedaan naar dit culturele fenomeen. De grondslag hiervoor ligt uiteraard bij
de oertekst van Willem Vorsterman uit omstreeks 1515. Op literair gebied zijn er legio
voorbeelden aan te wijzen van onderzoek naar deze tekst. Sinds de herontdekking van de
Vorsterman-uitgave in 1904 door Pieter Leendertz jr. verschenen studies van onder meer de
Vlaamse historicus Jozef van Mierlo en de neerlandicus Dirk Coigneau. Opvallend hierbij is
dat de onderzoekers vooral aandacht hebben voor de oudst-bekende editie van de Mariken. De
verschillende andere oude edities worden niet of nauwelijks behandeld. Alleen de Engelse
vertaling van Van Doesborch uit 1518 is nog uitgebreid onderzocht. Coigneau besteedt in zijn
editie uit 1982 uitgebreid aandacht aan een vergelijking tussen de Engelse vertaling van Van
Doesborch en de editie van Vorsterman. Enkele jaren later, in 1991, publiceert Margaret M.
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Raftery een zelfstandige editie van deze vertaling. De Latijnse vertaling van Lyraeus uit 1648
komt maar mondjesmaat aan bod, waarbij het onderzoek van G.W. Wolthuis uit 1952 als
meest uitgebreide naar deze tekst geldt. Daarnaast krijgt deze tekst nog aandacht in een artikel
van Jos Joosten uit 2012 en een vertaling van Vincent Hunink uit hetzelfde jaar. Verder is er
verrassend weinig onderzoek gedaan naar de verschillende edities uit de zestiende en
zeventiende eeuw.
Het is ook opvallend te noemen dat men voor deze onderzoeken voornamelijk de tekst
zelf bekeken heeft, zonder al te veel oog te hebben voor codicologische en andere
paratekstuele gegevens. Dit wil niet zeggen dat deze gegevens totaal geen aandacht hebben
gekregen, maar dit is veelal onvolledig gedaan. De vraag wat de contemporaine lezer van de
verscheidene edities nu daadwerkelijk onder ogen kreeg, is nagenoeg niet beantwoord. Dat is
dan ook de insteek van dit onderzoek: wat kreeg de lezer van de zestiende- en zeventiendeeeuwse edities nu daadwerkelijk te zien als hij een editie van de Mariken in handen had en is
hier in de loop der tijd verandering in waar te nemen?
2. Paratekst
Een van de manieren om dit te onderzoeken is gebruik te maken van de theorie van Gérard
Genette omtrent de paratekst. Genette verdeelt de paratekst in twee groepen: de peritekst en
de epitekst. De peritekst beschrijft hij als alle gegevens die niet de tekst zijn, maar die zich
wel in de directe omgeving van de tekst, in hetzelfde boek, bevinden. De epitekst bevat alle
gegevens die met de tekst te maken hebben, maar die zich buiten de tekst bevinden, zoals
interviews, dagboeken, etc.2 Door de beperkte gegevens die we uit deze tijd hebben, valt er
vrijwel niets te zeggen over de verschillende epiteksten van de edities die hier onderzocht
worden. Daarom zal voornamelijk ingegaan worden op de verschillende peritekstuele
elementen. Het is daarbij belangrijk op te merken dat niet alle peritekstuele elementen die
Genette onderscheidt beschikbaar zijn. Zo stelt Genette dat de band waarin een boek
gebonden is geldt als een paratekstueel element. De hier onderzochte edities hebben ofwel
hun originele band niet meer, ofwel nooit een band gehad. Hierdoor is het onmogelijk dit
paratekstuele aspect te behandelen. Ook zijn er bepaalde paratekstuele elementen die in de
ene editie niet aanwezig zijn, terwijl ze in de andere editie wel voorkomen. Een voorbeeld
hiervan zijn de approbaties die in slechts de helft van de edities aanwezig zijn. In dit soort
gevallen worden alleen de beschikbare gegevens besproken. Ontbreken bij een onderdeel een
of meerdere versies, dan betekent dit dus dat de gegevens voor desbetreffend onderdeel
onbekend zijn. Een uitzondering hierop is de auteur(snaam). Die ontbreekt in vrijwel alle
edities, maar toch is ervoor gekozen om zeer kort in te gaan op welke theorieën er rond de
mogelijke auteurs bestaan en welke informatie we over de auteur uit de tekst kunnen afleiden.
De paratekstuele elementen die in dit onderzoek behandeld zullen worden zijn:
- Formaat
- Boektitel
- Drukker en drukkersmerk
- Auteur(snaam)
- Tekstvorm
- Zetwerk
- Hoofdstuktitels en illustraties
- Approbatie
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De keuze voor deze paratekstuele elementen behoeft enige toelichting. Allereerst is ervoor
gekozen hoofdstuktitels en illustraties onder een kopje te vatten, omdat de verwachting is dat
deze zeer nauw aan elkaar verwant zijn. Ten tweede is het drukkersmerk ook een illustratie,
maar niet altijd aanwezig in de edities. Bij edities waar geen drukkersmerk in gedrukt staat
zijn andere manieren om de drukker te achterhalen. Om toch alle drukkers en hun manieren
van identificatie tegelijk te bespreken, is ervoor gekozen het drukkersmerk op een andere plek
te behandelen dan de andere illustraties. Ten slotte behandelt Genette de illustraties niet, maar
benadrukt hij wel het belang van illustraties als paratekst.3 Omdat de verwachting is dat de
illustraties in de Mariken nauw samenhangen met de tekst, is ervoor gekozen dit onderdeel
toch te behandelen in dit onderzoek.
Voor dit onderzoek zullen alle bekende uitgaven tot het midden van de zeventiende
eeuw worden bekeken. Het gaat om de volgende edities:
A: Mariken van Nieumeghen gedrukt door Willem Vorsterman te Antwerpen rond het
jaar 1515.
D: Mary of Nemmegen gedrukt door Jan van Doesborch te Antwerpen in het jaar 1518.
Deze versie is een Engelse vertaling van de vertelling.
U: Mariken van Nimmegen gedrukt door Herman van Borculo te Utrecht in 1608. Het
betreft hier een ‘ontroomste versie’, waarin de rol van Maria wordt overgenomen door
God of Jezus en katholieke elementen als de mis en het Heilige Sacrament worden
weggelaten.4
S: Mariken van Nimweghen gedrukt door Pauwels Stroobant te Utrecht in 1615.
Ondanks dat de volledige titel van U nagenoeg gelijk is aan die van S, gaat S niet terug
op U, aangezien S geen ontroomste editie is.5
Str: Dit is een nadruk van S6 uit 16157.
TM: Trisagion Marianum geschreven door Adriaan van Lyere/Hadrianus Lyraeus en
uitgegeven te Antwerpen in 1648. Dit werk is een verzameling Marialegenden in het
Latijn waarin we ook de Mariken terugvinden.
Om de verschillende edities van elkaar te onderscheiden is aan iedere editie een eigen sigle
toegekend. Wordt er niet naar een specifieke uitgave verwezen, dan zal de term Mariken
gebruikt worden. Door de grote variatie binnen de hier te onderzoeken edities, waarvan twee
vertalingen en een protestantse bewerking, is de verwachting dat de paratekstuele gegevens
ook sterk van elkaar zullen verschillen.
3. Formaat:
Een van de eerste paratekstuele gegevens waarmee de lezer wordt geconfronteerd is het
formaat waarin een tekst is gedrukt. Volgens Genette is de grootte van een boek een
aanwijzing voor het belang dat het boek heeft. Hierbij zou gelden dat des te groter een boek
is, des te belangrijker het is.8 De afmetingen per editie zijn hieronder weergegeven. Er is voor
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gekozen de maten in centimeters weer te geven. Daar waar de exacte afmetingen niet bekend
zijn, is ervoor gekozen het papierformaat aan te geven. De papierformaten die hier van belang
zijn, zijn folio (ca.345×245mm), quarto (ca.245×173mm) en octavo (ca.173×123mm).9 De
afmetingen van de edities zijn:
A: ca.140×220mm10
D: in-quarto11
U: in-quarto12
S: in-quarto13
TM: in-folio14
Opvallend is dat de verschillende drukken allemaal een ongeveer even groot formaat hebben,
met uitzondering van TM. Deze afmetingen zeggen ons twee dingen. Om te beginnen hebben
de verschillende edities een formaat dat eenvoudig ter hand te nemen is. Daaruit blijkt dat het
een boek is dat gedrukt is om te lezen. Daarnaast is ervoor gekozen de tekst niet in een
wegwerp-pocketformaat uit te geven. Dit is opvallend omdat veel devotionele en stichtelijke
werken uit deze tijd in-octavo werden gedrukt en dus kleiner waren. De verschillende edities
van de Mariken zijn juist uitgegeven in een groter, opvallender formaat, waarmee de tekst
toch enige status toegekend wordt. Men kon aan het formaat dus direct aflezen dat het om een
belangrijke tekst ging.
De uitzondering hier is TM. Dit heeft wellicht te maken met het doel waarmee deze
verzameling teksten is geschreven. Het betreft hier namelijk een bundeling Marialegenden,
waarin Maria telkens wordt aangeroepen. Lyraeus heeft een heel andere insteek gehad toen hij
de Mariken in zijn Trisagion opnam. Het is niet zomaar een boek om te lezen, maar het is
juist een lofzang op een van de heiligste figuren die er bestaat. Bij een dergelijk boek is het
volgens Genette passend om een groot formaat te gebruiken. Er zou echter een geheel andere
reden kunnen zijn voor het formaat van TM. Bij omvangrijke teksten is er sprake van een
bepaalde formaatdwang. De drukker heeft in dit soort gevallen de keuze om de teksten over
meerdere banden te verspreiden, of hij kan ervoor kiezen alle teksten in een grote band op te
nemen.15 Door de keuze van de drukker van TM om alle teksten in een band op te nemen,
werd hij gedwongen om een groot formaat te gebruiken.
4. Boektitel:
Tegenwoordig kent het gros van de mensen de Mariken wel en roept alleen het noemen van
de titel al een beeld op van het verhaal dat ermee bedoeld wordt. Blijkbaar heeft het horen van
de titel dus een bepaalde instructieve waarde voor mensen. Daarom is het des te opvallender
dat de oudste uitgaven geen van allen de letterlijke titel Mariken van Nieumeghen dragen.
Toch kunnen wij al deze teksten wel als dusdanig identificeren. Dat betekent dat we bij het
zien van een van deze titels worden gestuurd in de richting van dat overbekende verhaal en
dat de titel daarmee direct een leesinstructie is voor de lezer. Niet voor niks stelt Genette de
vraag: ‘…reduced to its text alone and without help of any instructions for use, how would we
read Joyce’s Ulysses if it were not called Ulysses?’16 De titel van een tekst draagt dus
9
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bepaalde informatie met zich mee, die stuurt bij het lezen van die tekst. En als dat bij een op
zichzelf staande tekst als Ulysses al het geval is, hoe zit het dan met een reeks teksten die
allen nagenoeg dezelfde titel dragen? Dat roept ook direct de vraag op of de vroegere lezer
zich bewust was van dergelijke reeksen. Op deze vraag wordt ingegaan bij de bespreking van
de boektitel van TM.
De volledige titel van de ons oudst bekende uitgave van het werk (A) luidt als volgt:
Die waerachtige 𝑒𝑛
̅̅̅ een ſeer wonderlijcke hiſtorie van Marik𝑒̅ van nieumeghen die meer dan
ſeven iaren mett𝑒̅ duvel wo𝑒̅de e𝑛̅ verkeerde. Het opvallende aan deze titel is niet zozeer hoe
lang, maar eerder hoe beschrijvend hij is. De lezer krijgt niet alleen te weten dat het een
verhaal betreft over ene Mariken die zeven jaar met de duivel optrok, maar het wordt ook
duidelijk gemaakt dat het een verhaal vol van wonderen is dat daadwerkelijk heeft
plaatsgevonden.17
Ook bij de Engelse vertaling van het verhaal (D) wordt duidelijk gemaakt dat het een
waargebeurd verhaal betreft: Here begynneth a lyttell ſtory that was of a trewthe done in the
lande of Gelders of a mayde that was named Mary of N𝑒̅megen yt was the dyeuels paramoure
by the ſpace of .vij. yere longe.18 Daarnaast wordt hier opvallend genoeg de plaats van
handeling gegeven, namelijk het land van Gelre. Dit is waarschijnlijk gedaan om de lezers op
de Engelse markt enigszins te sturen in de situering. Toch slaat de titel de plank hier enigszins
mis, aangezien een groot deel van het verhaal zich buiten Gelre afspeelt, hoewel de
sleutelmomenten wel plaatshebben in Gelre.
De versie van Van Borculo (U) draagt als titel: Een ſchone / hiſtorie ende zeer wonderlijke ende waerachtighe gheſchiedeniſſe van Mariken van Nimmegen / hoe ſy meer dan zeven
jaren met den Duyvel woon-de ende verkeerde. Ook hier wordt nogmaals benadrukt dat het
verhaal waargebeurd en vol van wonderen is. Hier wordt het kenmerk ‘schoon’ aan
toegevoegd. De vraag is waar dit kenmerk vandaan komt. De simpelste verklaring hiervoor is
dat de titel rechtstreeks overgenomen is van een verloren gegane editie uitgebracht tussen D
en U. Maar dan blijft nog altijd de vraag staan waarom het van belang was te vermelden dat
het ook een ‘schoon’ verhaal is. Is dat slechts om aan te geven dat het verhaal, naast dat het
waar en wonderlijk is, ook nog eens heel mooi is? En is het daarmee slechts een stukje
marketing om mensen vooral iets leuks om te lezen aan te bieden? Wellicht, maar het is
aannemelijk dat het woord ‘schoon’ hier nog een andere betekenis heeft, namelijk die van
‘deugdzaam’. Als dit het geval is, waarom is het dan zo belangrijk om te vermelden dat het
een deugdzaam verhaal betreft? Hiervoor is het van belang om te kijken naar de plaats en tijd
waar U gedrukt is. U is in 1608 gedrukt te Utrecht, dat op dat moment volledig protestants is.
Het is eenvoudig voor te stellen dat voor een Marialegende als de Mariken geen plaats was in
een dergelijke samenleving. Hierdoor zal het voor Van Borculo extra belangrijk zijn geweest
om te benadrukken dat de ontroomste versie die hij uitgaf ook voor de protestanten ‘mooi
voor de geest’ en daarmee dus deugdzaam was. Ook de protestantse mens kon lering trekken
uit dit van origine katholieke verhaal. Daarmee lijkt het ook een realistische aanname dat deze
titelverandering pas door Van Borculo is doorgevoerd.
De titel van S luidt: Een ſchoone hiſtorie van Mariken van Nimweghen / een ſeer
wonderlijcke ende waerachtige geſchiedeniſſe / hoe sſy meer dan ſeven Iaren met den Duyvel
woonde ende verkeerde. Deze titel lijkt een rechtstreekse kopie te zijn van de titel van Van
17
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Borculo, met hier en daar kleine wijzigingen die wellicht samenhangen met het verschil
tussen de plaatselijke dialecten. Weer valt te lezen dat het verhaal waargebeurd, wonderlijk en
mooi/deugdzaam is. Het kenmerk ‘schoon’ blijft hier dus behouden. Het lijkt voor drukkers in
de tijd van S belangrijk om dit te vermelden, gezien de indexen van verboden boeken die
bisschoppen lieten opstellen. Om niet zomaar met een boek op een dergelijke index terecht te
komen, moest duidelijk worden gemaakt dat het ging om een deugdzaam werk. Op deze
indexen wordt dieper ingegaan onder het kopje ‘approbatie’.
Zoals eerder vermeld ontbreekt in de voor dit onderzoek gebruikte kopie van Str. het
titelblad. Maar aangezien het hier volgens Van Mierlo en Coigneau om een nadruk van de
Stroobant-editie (S) gaat, kan met redelijke zekerheid worden aangenomen dat de titels van S
en Str. overeen komen.19 Hierbij moet wel een kleine slag om de arm worden gehouden,
aangezien deze roofdruk niet overal netjes is overgenomen van zijn voorbeeld, waardoor
eventuele kleine zetfouten in de titel niet uitgesloten kunnen worden.
Een aantal elementen keert in iedere titel dus weer terug. Ten eerste krijgt het werk
steeds maar weer de classificaties ‘waar’ en ‘wonderlijk’ mee. In latere versies krijgt het ook
nog de toevoeging dat het een mooi en/of deugdzaam verhaal betreft. Het verhaal mag dan
wel vol van wonderen zijn, de lezer wordt toch direct aangespoord het verhaal voor waar aan
te nemen. De titel neemt hierdoor een autoriteitspositie in, die lijkt op de autoriteitspositie die
de verteller in zijn epiloog aanneemt. In de epiloog benadrukt de verteller namelijk nogmaals
dat het een waargebeurd verhaal is, waarbij de lezer die het niet gelooft zelfs wordt aangezet
tot het bezoeken van het graf van Mariken, dat zich nog altijd in Maastricht zou bevinden.
Naast dat de Mariken waargebeurd en vol van wonderen is, kan men uit het lezen ervan ook
nog eens lering trekken. Dat het ook nog eens voor vertier zorgt, is voor de lezer alleen maar
meer aansporing om het verhaal te lezen.
Het belangrijkste element in de titels is echter de continue benoeming van de figuur
Mariken die zeven jaar lang met de duivel optrok. Aangezien dit in iedere versie herhaald
wordt, moeten ook zestiende- en zeventiende-eeuwse lezers een notie hebben gehad van wie
die Mariken-figuur was. Om dit duidelijk te maken is het belangrijk om de boektitel te
ontleden en volgens de terminologie van Genette in te delen. Genette onderscheid drie
onderdelen van de boektitel, te weten: de ‘titel’, de ‘ondertitel’ en de ‘genreaanduiding’.20
Hierbij zijn titel en ondertitel in meer of mindere mate met elkaar verstrengeld.21 Dit is ook
het geval bij de genreaanduiding, maar dit ligt iets complexer, aangezien deze zowel in de titel
als in de ondertitel geïntegreerd kan zijn.22 Deze categorisering kent een bepaalde
hiërarchische waarde. Het belangrijkste is de titel, aangezien men aan de titel de tekst herkent.
De ondertitel geeft nadere informatie over de titel en de genreaanduiding geeft bepaalde
informatie over het genre waartoe we een tekst kunnen rekenen.
Als we deze indeling gebruiken voor de titel van de Vorsterman-editie, dan leidt dit tot
een indeling die er als volgt uitziet:
Titel: Marik𝑒̅ van nieumeghen
Ondertitel: die meer dan ſeven iaren mett𝑒̅ duvel wo𝑒̅de e𝑛̅ verkeerde
Genreaanduiding: Die waerachtige 𝑒𝑛
̅̅̅ een ſeer wonderlijcke hiſtorie
De titels van de overige besproken versies lijken zeer veel op die van A, waardoor deze op
eenzelfde manier kunnen worden onderverdeeld.
Uit deze indeling blijkt een aantal zaken. Ten eerste is er sprake van een
19

Van Mierlo 1951, p.XXXI.
Genette 1997, p.56.
21
Genette 1997, p.58.
22
Genette 1997, p.57.
20

6

genreaanduiding. Die waerachtige 𝑒𝑛
̅̅̅ een ſeer wonderlijcke hiſtorie duidt erop dat het om een
mirakelverhaal gaat. De lezer weet dus direct wat voor soort verhaal hij zal lezen.
Uitzondering hierop is D, waar geen melding wordt gemaakt dat het om een wonderlijk
verhaal gaat, slechts dat het een waargebeurd verhaal is. Bij D is het daardoor onduidelijk of
er daadwerkelijk sprake is van een genreaanduiding. Ten tweede blijkt dat de titel Marik𝑒̅ van
nieumeghen het belangrijkste element is uit de volledige boektitel en dat die meer dan ſeven
iaren mett𝑒̅ duvel wo𝑒̅de e𝑛̅ verkeerde niets meer is dan een aanvulling op de titel. Doordat de
naam Mariken in alle bovengenoemde boektitels hiërarchisch gezien de meeste waarde krijgt,
kon deze titel uitgroeien van een titel tot een begrip dat door mensen gekend werd. Het omvat
namelijk al die verhalen die een dergelijke titel dragen, maar ook de verhalen waarbij een
dergelijke titel ontbreekt. Mariken krijgt daarmee een andere betekenis. Vanaf nu is het niet
slechts een titel waarmee men bepaalde boeken aanduidt, maar even zozeer een naam
waarmee een bepaald verhaal, in verschillende verschijningsvormen, wordt bedoeld.
Dat gegeven is belangrijk als we kijken naar de Latijnse vertaling van Lyraeus. Deze
vertaling draagt namelijk geen titel. In de zijmarge is slechts een glosse opgenomen die ons
op het spoor van Mariken zet. Hier staat namelijk ‘Hiſtoria Gelrica’, ofwel ‘het Gelderse
verhaal’ geschreven. In een boek vol Marialegenden wekt het dan al snel het vermoeden dat
het hier wel eens om een vertaling van de Mariken zou kunnen gaan. En als we de tekst lezen
blijkt dit inderdaad het geval te zijn. Hieruit blijkt eens te meer dat de Mariken een bepaalde
bekendheid moet hebben genoten onder de zestiende- en zeventiende-eeuwse burgers. Was dit
niet het geval dan zou een beschrijving als ‘Hiſtoria Gelrica’ nooit afdoende zijn geweest om
het verhaal voor de lezer als Mariken te herkennen. Dit betekent dus ook dat de vroegere lezer
minstens bekend moet zijn geweest met een oudere versie uit de reeks Mariken-edities. Dit
wil echter niet zeggen dat ze zich daadwerkelijk bewust waren van het feit dat TM tot een
reeks van Mariken-teksten behoort. Het enige wat de lezers hiervoor moeten hebben gehad is
kennis van het verhaal zelf en dus niet van de verschillende gedrukte vormen waarin dit
verhaal voorkwam.
Qua presentatie aan de lezer verandert er op het gebied van de titel echter niet veel.
Men blijft in de oudere edities continu een zelfde soort titel gebruiken, die in de loop van de
tijd hier en daar is aangepast. Deze aanpassing moet in het geval van D waarschijnlijk worden
gezocht in het gegeven dat deze editie voor een anderstalig publiek bedoeld was. De
aanpassing van U moet echter eerder gezocht worden in het politieke klimaat waarin deze
editie gedrukt werd. Al met al kan desondanks gesteld worden dat de boektitels nagenoeg
gelijk zijn gebleven, met als grote uitzondering de Latijnse vertaling. Heel vreemd kan dit
echter niet worden gevonden, daar de Mariken geen aan ons bekende oudere literaire bronnen
kent.23 Wel wordt ervan uitgegaan dat een oudere, oorspronkelijk Nederlandse tekst ten
grondslag moet hebben gelegen aan de edities A en D.24 Toch kunnen we aan de hand van de
proloog vaststellen dat de tekst geschreven moet zijn na 1465, het jaar waarin de
gebeurtenissen uit de proloog zich afspelen.25 We hebben dus te maken met een tekst die
zowel recent geschreven als oorspronkelijk Nederlands is. Om een dergelijke onbekende tekst
in de markt te zetten mag het niet verwonderlijk genoemd worden dat de titels van de eerste
drukken nauwelijks veranderen. Deze herhaling had bovendien als effect dat de Mariken tot
begrip voor het lezerspubliek kon uitgroeien, waardoor het verhaal des te meer
naamsbekendheid moet hebben verworven.
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5. Drukker en drukkersmerk:
Kijken we naar de drukkers van de verschillende edities, dan is het nog niet zo eenvoudig
deze vast te stellen. Niet alle edities vermelden namelijk even duidelijk van welke drukker zij
afkomstig zijn. In iedere editie wordt een andere manier gebruikt om duidelijk te maken van
welke drukker deze afkomstig is. Bij U en S staat op het titelblad vermeld waar en door wie
deze edities vervaardigd zijn. Bij A en D moeten we echter op zoek naar een drukkersmerk. In
het colofon van D wordt ook nog melding gemaakt waar en door wie deze editie is
vervaardigd. In het geval van TM moeten kijken naar het frontispice. De enige editie waarvan
de drukker niet te achterhalen valt is Str., aangezien dit een roofdruk is van S, hoewel in S wel
een vignet is afgebeeld waarmee de drukker eventueel achterhaald kan worden. Dit vignet en
de drukkersmerken uit A en D zijn opgenomen in bijlage 1.
Als we op de laatste pagina van A kijken komen we een afbeelding tegen met een
dubbele adelaar, welke een kroon boven de koppen hebben en een wapenschild op hun borst
dragen. Dit logo werd door Willem Vorsterman als drukkersmerk gebruikt. We kunnen dus
concluderen dat A terecht aan Vorsterman wordt toegeschreven. Vorsterman was een bekend
drukker en uitgever. Hij was actief van ongeveer 1505 tot 1546 te Antwerpen. In 1512 werd
hij toegelaten tot het St. Lukasgilde, waarvan hij van 1527 tot 1542 hoofd was. Met de
ongeveer vierhonderd aan ons nog bekende drukken was hij uiterst productief.26 Hij drukte in
meerdere talen en verschillende genres. Zo zijn er godsdienstige teksten van hem bekend,
maar ook volksboeken, schoolboeken en muziek. In het geheim waagde hij zich zelfs aan tal
van Lutherse teksten. Zijn bekendste werken zijn ongetwijfeld zijn Bijbels geweest. Deze
uitgaven zouden hem uiteindelijk echter de das omdoen. Dit kwam doordat zijn vertalingen
van de Vulgaat een invloed van de Lutherse teksten meekreeg, wat in het katholieke
Antwerpen voor problemen zorgde. In 1546 werden zijn boeken op de lijst van verboden
boeken geplaatst.27 Met de grote variëteit aan boeken die Vorsterman uitgaf, is het niet
vreemd dat ook de Mariken door hem uitgegeven werd. Dit verhaal, dat zowel religieus als
volks is, paste perfect bij het enorme marktaandeel dat Vorsterman had. Het kan niet anders
dan dat deze uitgave, bij een van de bekendste en grootste drukkers uit die tijd, enorm heeft
geholpen bij het verspreiden en populariseren van het Mariken-verhaal.
Ook voor D moeten we achter in de editie kijken om erachter te komen van welke
drukker ze afkomstig is. Hier vinden we op de rectozijde van de laatste pagina het Engelse
wapenschild en op de versozijde is het drukkersmerk van Van Doesboch afgebeeld. Dit
drukkersmerk toont een gezetelde vrouw die geblinddoekt is, genaamd ‘Avontuere’. In haar
ene hand heeft ze een scepter en in de andere houdt ze een Rad van Fortuin vast. Ze wordt
bezocht door twee muzikanten, genaamd ‘Gheluck’ en ‘Ongeluc’. De opeenvolging van het
Engelse wapenschild en dit drukkersmerk is typerend voor boeken van Van Doesborch.28
Bovendien wordt ook in het colofon vermeld dat de tekst van Van Doesborgh afkomstig is:
‘Thus endeth this lyttell treatyse imprynted at Antwarpe by me, Iohn Duisbrowghe,
dwellynghe besyde the camer porte.29 Van Doesborch was als drukker en uitgever actief van
1501 tot na 1530. Hij was actief in Antwerpen, Utrecht en Londen en hij publiceerde in zowel
het Nederlands als het Engels en af en toe in het Latijn. Zijn Engelse werken beslaan maar
liefst een derde van de ruim vijftig werken die we aan hem toeschrijven. De genres die hij
publiceerde varieerden enorm, van religieuze werken tot Nederlandse vertalingen van de
klassieken en van fictie tot poëzie.30 Zo drukte hij onder meer Robin Hood (1510-15), Den
oorspronck onser salicheyt (1517), een verzameling theologische verhandelingen, The lyfe of
26
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Virgilius (1518) en Tyll Howleglas (1519), een Engelse vertaling van Tijl Uilenspiegel.31
Hieruit blijkt dat Van Doesborch boeken van allerlei aard uitgaf. Net als bij Vorsterman past
het daarom bij Van Doesborch om een verhaal als de Mariken op de markt te brengen. Dat hij
een Engelse vertaling van het verhaal maakte past binnen de bedrijfsvoering van Van
Doesborgh. Vanaf 1510 onderhield hij namelijk al contacten met Engeland en in de jaren
twintig runde hij zelfs een winkel in Londen.32
Om de drukker van U te weten te komen, hoeven we slechts naar het voorblad te
kijken. Hierop staat vermeld dat deze editie door Herman van Borculo is gedrukt. Een
drukkersmerk ontbreekt in deze editie. De informatie die we hebben over Van Borculo is
tamelijk schaars. Hij was actief als drukker in de periode 1597-1645 te Utrecht, waarmee hij
de enige Noord-Nederlandse drukker is van de onderzochte edities.33 Naast drukker was hij
actief als prentenkunstenaar en houtsnijwerker.34 Het is daarom opvallend dat hij een
katholiek verhaal als de Mariken uitbracht in een protestantse stad als Utrecht.
De drukker van S is ook eenvoudig te achterhalen door het titelblad te bekijken. Daar
staat te lezen dat deze editie door Pauwels Stroobant is vervaardigd. Ook hier ontbreekt een
drukkersmerk. Stroobant was als drukker actief in Antwerpen van 1596 tot 1617. Hij bracht
voornamelijk religieuze boeken op de markt, geheel in lijn met zijn uitgave van de Mariken.35
Het nagaan van de drukker blijkt in het geval van Str. onmogelijk, daar het een nadruk
van S betreft. Hierdoor lijkt Str. van dezelfde drukker afkomstig als S, zonder dat duidelijk is
of dit daadwerkelijk het geval is. Toch is er een opvallend verschil met S. In Str. wordt de
tekst namelijk afgesloten met een vignet, welke wellicht de drukker verraadt. Helaas is het
echter onmogelijk gebleken te achterhalen welke drukker dit vignet gebruikte.
TM heeft een nog andere manier om zijn drukkers bekend te maken. In dit geval zijn
de namen niet op het voorblad vermeld, noch is er een drukkersmerk te ontwaren. In plaats
daarvan is er gebruik gemaakt van de frontispice, waaronder te lezen valt dat het boek gedrukt
is door Johannes en Jacobus van Meurs. Het is niet heel duidelijk wie deze drukkers waren,
maar ze waren in ieder geval actief in Antwerpen. Johannes rond 1615 en Jacobus een tijdje
later van 1643 tot 1668.36
6. Auteur(snaam):
Over de auteur van de Mariken weten we nagenoeg niets. We weten niet wie de tekst heeft
geschreven of wanneer precies. Het enige wat duidelijk is, is dat er voor A een oudere versie
geproduceerd moet zijn, waar zowel A als D zich op baseren. Deze oorspronkelijke versie zou
volledig in proza geschreven zijn. De berijmde delen uit A zouden een latere bewerking zijn
van het oorspronkelijke proza. D zou een directe vertaling zijn van deze oorspronkelijke
tekst.37
We mogen dan niet weten wie de Mariken geschreven heeft, toch kunnen we naar
aanleiding van de gegevens die we nog wel hebben een aantal dingen vaststellen voor de hier
onderzochte edities. Ten eerste is er een auteur geweest die de oertekst heeft geschreven. Ten
tweede moet er een auteur zijn geweest die de oertekst bewerkt heeft en de berijmde delen in
A heeft geschreven. Daarnaast moet er een auteur zijn geweest die de oertekst in het Engels
heeft vertaald, zoals wij dit tegenkomen in D. Dit betekent dat we sowieso met drie auteurs te
maken hebben. Het probleem hierbij is dat we de oertekst niet bezitten en we dus helemaal
31
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niets kunnen zeggen over deze editie, laat staan iets over haar auteur. Eenzelfde iets geldt
voor A, waarvan de auteur ons eveneens onbekend is. Pleij wijst erop dat in de tijd waarin A
verscheen gedrukte teksten nog altijd hardop werden (voor)gelezen. Veel gedrukte teksten
stonden daarbij in een eeuwenoude traditie van ‘troubadours, sprooksprekers, bedelmonniken
en volkspredikers’.38 Dat zou de mengvorm zoals die in A voorkomt kunnen verklaren. De
auteur van A is in ieder geval iemand geweest die gewend was aan de openbare voordracht
van verhalen. Daarom is wel geopperd dat deze versie geschreven is door een Nijmeegse
rederijker.39 De door Moenen in het verhaal herhaaldelijk aangehaalde zin ‘uyt ionsten
versaemt’ wijst echter in de richting van Antwerpen. Hier was een rederijkerskamer gevestigd
genaamd ‘De Violieren’ die deze frase als motto hadden. ‘De Violieren’ waren verwant met
het St. Lukasgilde, waar Vorsterman lid van was. Dit zou kunnen betekenen dat er een
verband bestaat tussen Vorsterman en de auteur en dat desbetreffende auteur een Antwerpse
rederijker is geweest.40
Ook van D is de auteur niet bekend. Toch is ook hier wel een belangrijk ding over te
zeggen. Het moet in ieder geval iemand zijn geweest die zowel de Nederlandse als de Engelse
taal uitstekend beheerste. Raftery suggereert dat de vertaling wel eens van de hand van Van
Doesborch zelf zou kunnen zijn, aangezien meer van dergelijke vertalingen van zijn hand
bekend zijn.41
Kijken we naar de edities uit de zeventiende eeuw, dan valt ook hier op dat de auteurs
onbekend zijn. Dit geldt zeer zeker voor S en Str., welke gewoon kopieën lijken van A. Over
de bewerker van U kunnen we echter wel iets meer zeggen. Doordat U ‘ontroomst’ is, toont
het zijn protestantse karakter. We kunnen er daarom vanuit gaan dat de auteur van U goed
bekend was met het protestantse geloof en goed wist wat hij wel en niet aan een protestants
publiek kon voorleggen. We mogen dan ook aannemen dat de bewerker van U zelf lid was
van die religieuze stroming.
De grote uitzondering is TM, waarvan we weten wie het geschreven heeft. De vertaler
van deze versie is Hadrianus Lyraeus, ook bekend als Adrianus van Lyere. Hij werd geboren
in 1588 te Antwerpen.42 Joosten noemt als geboortedatum ook wel 20 januari 1589.43 In 1608
trad hij toe tot de jezuïetenorde in Doornik. Hij bekleedde hierna verschillende functies. Zo
was hij rector van het college te Cassel en trad hij in dienst als prediker in Mechelen en
Brussel, waar hij op 5 september 1661 zou sterven.44 In 1638 richtte hij het Broederschap van
de Heilige Naam van Maria op en in datzelfde jaar bracht hij zijn eerste geschreven werk
Traité de l’excellence et du Culte du S. Nom de Marie uit.45 In 1648 kwam hij met zijn
belangrijkste werk, een verzameling van Marialegenden. De titel van dit werk luidt Trisagion
Marianum sive trium mundi ordinum caelestium, terrestrium et infernorum, cultus, pietas et
adoratio ter Sancto Nomini Mariae, vindicata, suppetiis moralibus atque historicis, in
gratiam concionatorum copiose summissis. In dit werk vinden we op pagina 411-413 een
vertaling van de Mariken-legende. Door deze vertaling zou de tekst een grote verspreiding
kennen door heel Europa.46 Als bron noemt Lyraeus zelf: ‘”Deze gegevens, ontleend aan de
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archieven van het klooster te Maastricht, aan het verhaal van de abdis [van Mariken]47 en aan
andere boeken, die honderd jaar geleden gedrukt zijn, heeft een eerwaard en geleerd man
verzameld en tot mij gezonden.”’48
7. Tekstvorm:
Regelmatig is geopperd dat de Mariken van origine een toneelspel is. Dit idee is te wijten aan
de mengvorm van A, waarin berijmde delen en prozateksten elkaar afwisselen. Men redeneert
dat de verzen oorspronkelijk zijn en de prozateksten later zijn toegevoegd door de drukker.
Het proza zou slechts overbodige informatie toevoegen of herhalen wat in de berijmde delen
staat.49 Zoals Coigneau in zijn analyse al opmerkt levert deze opvatting een groot probleem
op. Er is geen enkele reden waarom dergelijke overbodige onderdelen aan een tekst zouden
worden toegevoegd, als deze op zichzelf toch al begrijpelijk is. En in die begrijpelijkheid zit
het hem juist. De berijmde delen vallen niet goed te begrijpen zonder de prozateksten.50
Om die reden wordt ervan uitgegaan dat er een, eveneens door Van Doesborch
gedrukte, oudere prozatekst is geweest die verloren is gegaan. Deze grondtekst zou als basis
hebben gediend voor zowel A als D.51 D zou een Engelse vertaling zijn van deze
oorspronkelijke tekst en zou om deze reden volledig in proza zijn overgenomen. Behalve D is
ook de vertaling in TM volledig in proza geschreven. Om die reden wordt aangenomen dat
ook deze versie teruggaat op de verloren gegane oertekst.52
De vraag blijft waarom A, U, S en Str. dan een mengvorm kregen waarin proza werd
afgewisseld met berijmde delen. Dit is te verklaren aan de hand van de leescultuur die in de
zestiende eeuw heerste. A werd gedrukt in een tijd dat gedrukte teksten nog hardop gelezen
werden. Dit gebeurde vaak in het gezelschap van andere mensen, die emotioneel betrokken
dienden te worden bij hetgeen dat voorgelezen werd. Proza werd tijdens dit soort
voordrachten gebruikt om situationele beschrijvingen, gebeurtenissen en dergelijke te
benoemen. Voor de conversaties, wat de plekken in de tekst zijn waar emoties worden
weergegeven, werd proza echter niet geschikt bevonden. Om deze reden werden conversaties
in berijmingen weergegeven.53
Dat deze mengvorm vaker voorkomt, zien we als we bijvoorbeeld kijken naar De
Verloren ſone, gedrukt door Willem Vorsterman in 1540. Ook in dit werk zien we een
afwisseling tussen proza en berijmde delen. De vraag is nu waarom Vorsterman zowel in A
als in zijn druk van De Verloren ſone ervoor kiest deze mengvorm te gebruiken. Is het een
vorm die typerend is voor deze drukker? Dat lijkt niet het geval als we kijken naar U, S en Str.
Deze versies hebben allemaal deze typerende mengvorm behouden. Blijkbaar was het een
aantrekkelijke vorm om dit soort teksten aan het publiek te presenteren. Het lijkt erop dat deze
mengvorm minder ongebruikelijk is geweest, dan hij voor de hedendaagse lezer lijkt te zijn.
Als dit niet het geval zou zijn, dan rijst de vraag waarom Van Borculo en Stroobant zich niet
bediend hebben van de oorspronkelijke prozatekst. Die moet namelijk nog altijd in omloop
zijn geweest, aangezien Lyraeus zich ruim dertig jaar na de druk van Stroobant nog van deze
tekst heeft bediend.
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De reden dat Lyraeus voor zijn vertaling de oertekst heeft gebruikt is ook eenvoudig
verklaarbaar. De Trisagion Marianum is niet bedoeld om in gezelschappen voor te dragen,
maar is juist bedoeld voor zelfstudie en het zielenheil van de lezer. Hierdoor is de
emotionerende uitwerking van de berijmde verzen overbodig. Het logische gevolg hiervan is
dat de vertaling gebaseerd is op een tekst die volledig in proza is geschreven.
8. Zetwerk:
De nauwkeurigheid van het zetwerk verschilt sterk per editie. D, U, S en TM lijken alle vrij
net gezet te zijn. Dat kan niet gezegd worden van A en in mindere mate ook niet van Str. De
‘verknoeiingen’ in Str. zijn waarschijnlijk te wijten aan het slecht kopiëren van S.54 Voor het
slordige zetwerk in A lijkt een andere reden te zijn. Hier lijken de onnauwkeurigheden het
gevolg te zijn van onbekendheid met het werken met xylografie en typografie. De tekst is
vergeven van zetfouten, herhalingen, woorden en regels die weggelaten zijn en punten die
midden in lopende zinnen staan, waar blijkbaar stootblokjes voor het vastzetten van de letters
hebben gezeten. Daarnaast staan niet alle titels en illustraties op de juiste plek. Pleij oppert
dan ook de gedachte dat we hier wellicht te maken hebben met ‘een proefdruk, die ten
onrechte buiten het atelier is beland’.55
9. Hoofdstuktitels en illustraties:
Illustraties worden niet behandeld door Genette in zijn Paratexts. Toch stelt hij in de
conclusie dat illustraties een onmiskenbare paratekstuele relevantie hebben. De reden dat hij
illustraties niet in zijn werk behandelt, is dat het hem aan historisch informatie ontbreekt en
hem de technische en iconologische gave ontbeert om illustraties te analyseren. Daarom stelt
hij: ‘Clearly, that study exceeds the means of a plain "literary person."’56 Hier gaat Genette
wel erg kort door de bocht, omdat er minstens drie effecten van illustratie zijn te bedenken
waar zelfs een ‘letterkundig persoon’ zonder alle iconologische en technische kennis iets over
kan zeggen. Ten eerste is er het gegeven dat illustraties bepaalde, eventueel belangrijke,
gebeurtenissen kunnen illustreren, waarmee het tekstbegrip voor de lezer kan worden
vergroot. Dit zorgt automatisch voor het tweede effect van illustraties: ze brengen een
bepaalde structuur binnen de tekst aan, waarbij de lezer aan de illustratie direct kan herkennen
waar hij zich in het verhaal bevindt. Om een dergelijke structuur aan te kunnen brengen moet
zelfs een leek de illustraties kunnen lezen, om te weten welke gebeurtenissen worden
uitgebeeld. Dit zorgt voor het derde effect van illustraties: ze zorgen ervoor dat de lezer de
tekst ofwel beter ofwel slechter onthoudt. Dat is afhankelijk van of de illustraties bij de tekst
aansluiten of niet. Het blijkt namelijk dat men tekstinhouden beter onthoudt als die inhouden
ook in plaatjes voorkomen.57 Het is echter ook zo dat men op de lange termijn de neiging
heeft de plaatjes te onthouden als deze juist niet met de tekstinhoud overeenkomen.58 Er
bestaat dus een sterk verband tussen de tekst en de illustraties die erin zijn aangebracht. Er
valt dus heel wat voor te zeggen illustraties wel als paratekstuele elementen te zien en ze op
zeer basaal niveau, op het niveau van de lezer van de tekst, te analyseren. Vragen als ‘Welk
deel van de tekst wordt geïllustreerd?’ of ‘Sluit de illustratie bij de tekst aan?’ kunnen op deze
manier worden beantwoord.
Alle hier bestudeerde edities zijn prozaromans, waarbij het verhaal is ingedeeld in
hoofdstukken. De titel van deze hoofdstukken beschrijft wat er in het hoofdstuk gebeurt.
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Tussendoor zijn illustraties geplaatst die uitbeelden wat deze titels vermelden.59 Uitzondering
hierop is TM, waarin geen hoofstukindeling met titels voorkomt en ook geen illustraties in de
lopende tekst zijn opgenomen. In bijlage 2 zijn alle illustraties, met een eigen benaming,
weergegeven. Deze benaming worden ook in onderstaande tekst gehanteerd. In bijlage 3 is
een tabel opgenomen waarin de volgorde van de illustraties per editie is aangegeven.
A kent in totaal elf illustraties, waarvan er twee hetzelfde zijn en een het drukkersmerk
is. In totaal zijn er dus tien houtsneden gebruikt. De eerste (A01) is te vinden op het titelblad.
Hierop is te zien hoe Mariken afscheid neemt van haar oom om naar de markt in Nijmegen te
gaan. Zoals hiervoor al vastgesteld is dienen de illustraties datgene uit te beelden wat in de
titel staat. De illustratie sluit hier echter niet op de titel aan. De titel vermeldt namelijk dat het
hier gaat om een verhaal waarin Mariken zeven jaar met de duivel omging en dus niet dat het
een verhaal is waarin Mariken afscheid neemt van haar oom.60 De volgende illustratie (A01)
komen we tegen aan het begin van het verhaal, waar de titel uitlegt dat heer Ghijsbrecht zijn
nicht Mariken naar Nijmegen zond. Deze illustratie is exact dezelfde als op die op het
titelblad, maar is hier dus veel correcter geplaatst. Ook de derde illustratie (A02), de tweede
houtsnede61, lijkt op de verkeerde plek te zijn geplaatst. Op deze afbeelding is te zien hoe
Mariken bij haar tante vertrekt. Dit sluit niet aan bij het tweede hoofdstuk, waar dit beeld
geplaatst is. In het tweede kapittel wordt namelijk een woordenwisseling tussen Mariken en
haar tante beschreven. Pas in het derde hoofdstuk vertrekt Mariken daadwerkelijk bij haar
tante en verlaat ze Nijmegen. Hier was de houtsnede veel passender geweest. De vierde (A03)
en vijfde (A04) afbeelding zijn wel correct geplaats, aangezien ze illustreren wat in het
daaropvolgende kapittel wordt beschreven. Op de vierde illustratie is Mariken te zien die door
een gehoornde man, de duivel Moenen, wordt aangesproken, de vijfde afbeelding toont de
tante die haar eigen keel doorsnijdt. Houtsnede vijf (A05) en zes (A06) illustreren dezelfde
handeling. Op A05 is te zien hoe Moenen Mariken in de lucht tilt en op A06 is te zien hoe
Moenen wordt toegesproken door oom Ghijsbrecht, nadat hij Mariken weer op de aarde heeft
neergesmeten. Het is opvallend dat dit hoofdstuk door twee afbeeldingen wordt geïllustreerd.
Dit zal naar alle waarschijnlijkheid te maken hebben met het gegeven dat deze gebeurtenis het
absolute hoogtepunt is van de vertelling. Illustraties acht (A07), negen (A08) en tien (A09)
leveren ook geen problemen op. Op A07 is Mariken te zien die bij de bisschop van Keulen
biecht, terwijl op de achtergrond nog altijd de duivelse Moenen is te zien. Op A08 is Mariken
te zien terwijl ze biecht bij de paus in Rome en op A09 is te zien hoe een engel Mariken haar
boeien, die ze ter boetedoening moest dragen, afdoet. Deze illustraties kloppen allemaal met
de hoofstukken waar ze bij geplaatst zijn. De laatste illustratie bevat het drukkersmerk, waar
onder het kopje ‘drukker en drukkersmerk’ dieper op wordt ingegaan.
Coigneau stelt in zijn Mariken van Nieumeghen dat A en D ‘een zelfde reeks van
negen houtsneden’ bevatten.62 Dat klopt maar ten dele. De negen houtsneden die Coigneau
onderscheidt zijn de afbeeldingen die we in het lopende verhaal tegenkomen en zijn dus
exclusief de drukkersmerken dat we bij zowel A als D achterin vinden. Dat hij de
drukkersmerken niet meeneemt in zijn analyse is logisch te noemen, aangezien deze een
geheel andere functie vervullen dan de overige illustraties. Bij D is echter, naast de door
Coigneau genoemde negen houtsneden, nog een houtsnede aan de lopende tekst toegevoegd. 63
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Ter verduidelijking: de eerste twee illustraties zijn afkomstig van dezelfde houtsnede, waardoor de telling in
illustraties een voorloopt op de telling in houtsnedes.
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Coigneau 1982, p.9.
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de negental houtsneden die in ook in A voorkomen, waarvan er een herhaald wordt, en het drukkersmerk en
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De lopende tekst in D bevat dus geen negen, maar tien illustraties. In totaal bevat D dertien
illustraties, afkomstig van twaalf houtsneden. Een van de tien hiervoor genoemde illustraties
wordt namelijk ook als titelbladillustratie gebruikt. Daarbij komt nog het drukkersmerk, dat
voorafgegaan wordt door een Engels wapenschild. Bij analyse van de illustraties in D vallen
een aantal dingen op. Ten eerste is er de titelillustratie (A03) op het voorblad. Deze is bij D
veel logischer gekozen dan bij A. Bij D vertoont hij een zittende Mariken (hier genaamd
‘Mary’) die door een gehoornde man wordt toegesproken. Deze illustratie (A03) vinden we
verderop nogmaals, als Mariken voor het eerst door Moenen (hier genaamd ‘Satan’)
aangesproken wordt. De keuze voor deze houtsnede als titelbladillustratie is veel logischer
dan in A, omdat dit de titel perfect illustreert. Het gaat immers over Mariken die zeven jaar
lang met de duivel verkeerde. De hoorns op deze afbeelding zijn hierbij van groot belang. In
het verhaal heeft Moenen weliswaar geen hoorns, maar een zwerend oog. Toch zijn hoorns
een helderdere manier om te illustreren dat de man op de afbeelding een duivel betreft. Het
maakt aan de lezer direct bij het zien van de titelillustratie al duidelijk dat het hier gaat om een
meisje dat met de duivel spreekt.64 De tweede illustratie (A01) die we tegenkomen toont
Mariken die die afscheid neemt van haar oom Ghijsbrecht (hier genaamd ‘Ghijsbryche’), op
de passende plek in het verhaal. Illustratie nummer drie (A02) is in D ook beter geplaatst dan
in A. Hier wordt afgebeeld hoe Mariken van haar tante weggaat. Deze illustratie staat, in
tegenstelling tot bij A, pas op de plek waar ze in het verhaal daadwerkelijk van haar tante
scheidt en niet al voordat Mariken met haar tante in een scheldpartij verzandt, zoals bij A het
geval is. Afbeelding vijf (A04) vinden we terug als de tante zelfmoord pleegt en dit wordt
perfect door de schets verbeeld. Dan komen we bij de opvallendste afbeelding (D01) uit D
aan, aangezien deze niet voorkomt in A. De afbeelding is geplaatst voor het kapittel waar
Mariken Moenen vraagt weer mee terug naar Nijmegen te gaan. Dit lijkt de afbeelding te
willen illustreren, maar het is opvallend dat Mariken als tamelijk rijke vrouw is afgebeeld en
dat Moenen geen enkel kenmerk van een duivel heeft gekregen. Qua stijl lijkt deze houtsnede
daardoor niet op de andere gebruikte houtsneden en lijkt ze misplaatst. Illustraties zeven
(A05) en acht (A06) tonen respectievelijk Moenen die Mariken de lucht in tilt en Moenen die
met oom Ghijsbrecht in discussie is, nadat hij Mariken weer heeft neergeworpen op aarde.
Deze afbeeldingen kennen we ook uit A. Hier is een verschil in plaatsing dat opvallend is. In
A illustreren beide afbeeldingen hetzelfde hoofdstuk en zijn ze gedrukt op de recto- en
versozijde van hetzelfde blad. In D zijn de illustraties echter verder uit elkaar geplaatst en
illustreren ze beide een apart kapittel. De plaatsing in D lijkt logischer dan in A, waar de tekst
anders verloopt. Dit zou kunnen komen door de berijming die A heeft ondergaan, waardoor
de tekst is aangepast en de illustraties niet helemaal op de juiste plek terecht zijn gekomen.65
De laatste drie illustraties in de lopende tekst vertonen eerst Marikens biecht aan de bisschop
van Keulen, met op de achtergrond de duivelsfiguur Moenen (A07), dan Marikens audiëntie
bij de paus in Rome (A08) en ten slotte een engel die Mariken van haar boeien verlost (A09).
Deze illustraties zijn alle bij de juiste hoofdstukken geplaatst. D sluit af met op het laatste blad
aan de rectozijde het wapenschild van Engeland en aan de versozijde het drukkersmerk van
Van Doesborch. Op deze twee afbeeldingen wordt uitvoeriger ingegaan onder het kopje
‘drukker en drukkersmerk’.
Editie U kent in totaal zes illustraties, waarvan er een herhaald wordt. In totaal zijn er
vijf houtsneden gebruikt. Deze houtsneden wijken af van die uit A en D. Ze verbeelden een
deel van dezelfde scènes, maar zijn veel detailrijker. Ze lijken door een begaafder houtsnijder
te zijn gemaakt, die wel bekend was met de afbeeldingen uit de oude edities, maar hier een
wapen van Engeland nog twee andere afbeeldingen in de tekst voorkomen, die niets met de tekst te maken
zouden hebben. Er wordt bij D echter slechts een extra afbeelding toegevoegd.
64
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eigen uitbeelding van heeft willen geven. De titelpagina toont een illustratie (U01) van
Mariken die afscheid neemt van haar oom. Deze illustratie (U01) wordt nogmaals gebruikt
aan het begin van het verhaal, waar Mariken door haar oom naar Nijmegen wordt gestuurd.
Hier is de illustratie gepast. Dit geldt, om dezelfde redenen als bij A, echter niet voor de keuze
om deze afbeelding op het titelblad te plaatsen. Voor de titelpagina had beter gekozen kunnen
worden voor de derde illustratie (U02) die we tegenkomen bij het hoofdstuk waarin Mariken
en Moenen elkaar ontmoeten. Hierop is te zien hoe Mariken bij een haag zit, terwijl ze
aangesproken wordt door een gehoornde man. Deze houtsnede had beter gepast als
titelillustratie, om dezelfde reden als dat bij D het geval is. De volgende afbeelding (U03) is
geplaatst bij het kapittel waarin de tante zichzelf de keel doorsnijdt. Dat is dan ook exact wat
er wordt afgebeeld. De laatste twee houtsneden (U04 en U05) staan op de recto- en de
versozijde van hetzelfde blad. Op de rectozijde (U04) is te zien hoe Moenen Mariken mee de
lucht inneemt en op de versozijde (U05) zien we hoe Moenen in gesprek is met oom
Ghijsbrecht, nadat hij Mariken op aarde heeft neergegooid. Beide afbeeldingen zijn geplaatst
bij hetzelfde hoofdstuk. Deze plaatsing doet sterk denken aan die van A, daar waar de
plaatsing uit D logischer zou zijn geweest om over te nemen. In combinatie met de
titelpagina-illustratie is het aannemelijk dat Van Borculo zich bij zijn druk gebaseerd heeft op
A of een kopie van A. Dan blijft alleen nog de vraag over waarom de drukker ervoor gekozen
heeft de laatste drie afbeeldingen uit A niet over te nemen. Hier kunnen twee redenen voor
worden bedacht. Allereerst is er de kostenbesparing. Het zal simpelweg goedkoper zijn
geweest minder houtsneden te hoeven maken en te printen. Die reden zal allicht een rol
hebben gespeeld, maar er is een nog veel duidelijkere reden waarom deze zijn weggelaten. U
werd gedrukt in het protestantse Utrecht, waar het ook op een protestants publiek kon
rekenen. De laatste afbeeldingen, waarop Mariken bij de bisschop van Keulen en de paus
biecht en waarop een engel Mariken van haar boeien verlost, sluiten niet aan bij het
protestantse geloof. Deze passages zijn dan ook gewijzigd in U, waardoor dergelijke
illustraties geen plaats krijgen in deze editie.
De editie van Stroobant kent ook slechts zes illustraties, waarvan er een herhaald
wordt, waardoor er sprake is van vijf houtsneden. Deze houtsneden zijn kopieën van de
houtsneden die we in A en D tegenkomen. De eerste twee illustraties (A01) zijn, net als in A
en U, hetzelfde en tonen Mariken die van haar oom weggaat. Dezelfde kritiek op de
titelbladillustratie geldt hier als bij die twee edities, aangezien ook hier een houtsnede, de
derde illustratie (A03), beschikbaar is waarop Mariken met een gehoornde Moenen spreekt.
De plaatsing van de tweede illustratie (A01) en de derde illustratie (A03) is wel correct, daar
ze goed aansluiten bij de hoofdstukken waar ze bij geplaatst staan. Ditzelfde geldt voor de
vierde illustratie (S01*/A04), waarop de tante haar keel doorsnijdt. Bij de vijfde illustratie
(A06) is iets opvallends aan de hand. Deze staat bij het hoofdstuk waar Mariken door Moenen
mee in de lucht wordt genomen en op aarde wordt neergeworpen. Ditmaal staat er slechts een
illustratie, waarop oom Ghijsbrecht met Moenen in debat gaat, terwijl Mariken op de
voorgrond ligt. Het opvallende is dat hier de afbeelding ontbreekt waarop Moenen Mariken de
lucht in tilt. Dit is voor het eerst dat deze scène niet wordt geïllustreerd. De zesde en laatste
illustratie (A07) die we in S tegenkomen, toont Mariken die de biecht aflegt bij de bisschop
van Keulen, terwijl Moenen op de achtergrond aanwezig is. Ook deze afbeelding staat op de
plek waar je haar zou verwachten. Ook bij S rijst de vraag waarom er slechts zes afbeeldingen
zijn gebruikt. De reden van een protestants publiek gaat in dit geval niet op. Stroobant was
namelijk drukker in het katholieke Antwerpen en had met dergelijke ‘protestantse censuur’
niets te maken. Dat laat twee opties over. Het zou kunnen dat er niet meer afbeeldingen uit A
en D beschikbaar waren en dat er alleen gebruik is gemaakt van de houtsneden die ze nog wel
hadden. Een andere reden zou kostenbesparing kunnen zijn. Dit lijkt vrij aannemelijk,
aangezien de gehele druk niet netjes oogt. Veel illustraties hebben vage lijnen of witte
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vlekken. De illustratie (S01*/A04) waarop de tante haar keel doorsnijdt is zelfs doorklieft met
een geheel onbedrukte lijn, te wijten aan een gebarsten drukblok, waardoor haar hoofd en
linkerschouder los boven haar lichaam hangen. Deze druk lijkt veel minder netjes te zijn gezet
en veel haastiger te zijn geproduceerd, waardoor het redelijkerwijs aanneembaar is dat hij
vooral gedrukt is om snel geld mee te verdienen.
Str. is op het gebied van illustraties een vreemde eend in de bijt. Helaas ontbreekt bij
de gebruikte kopie van deze editie de titelpagina, waardoor niets gezegd kan worden over een
eventuele voorbladillustratie. Wat de gebruikte kopie wel toont zijn vier andere afbeeldingen.
Een daarvan is mogelijk een vignet, geplaatst aan het eind van de tekst. Hierop wordt dieper
ingegaan onder het kopje ‘drukker en drukkersmerk’. Van de andere drie illustraties hebben
twee helemaal niets met het verhaal te maken. De eerste illustratie (Str.01) toont een aantal
figuren, waarvan er twee naakt zijn. Een van de naakte mannen ligt op een tafel, terwijl de
rest van de figuren om hem heen staan. Deze afbeelding is geplaatst bij het hoofdstuk waarin
de tante haar eigen keel doorsnijdt. De derde houtsnede (Str.03) toont een koning met de
heilige graal in de hand, die aan komt rijden op een zevenkoppige leeuw, terwijl hij door een
publiek wordt aanschouwd. De plaats waar deze houtsnede terug is te vinden, is het hoofdstuk
waar oom Ghijsbrecht en Mariken samen naar Keulen besluiten te reizen. Beide illustraties
hebben werkelijk niets van doen met het hele Mariken-verhaal en lijken puur gebruikt te zijn
als een soort opvulling voor het publiek, dat dan toch iets te bekijken had. De enige
afbeelding die wel direct iets met het verhaal van doen heeft, vinden bij het hoofdstuk waar
Mariken door Moenen in de lucht wordt getild en weer op de aarde wordt geworpen. Dit keer
beeldt de illustratie (Str.02) echter een scène uit die we nog niet eerder afgebeeld hebben
gezien. Op de houtsnede is te zien hoe oom Ghijsbrecht bij Mariken staat, terwijl op de
achtergrond Moenen wegvlucht. We hebben hier dus te maken met het moment net na het
dispuut tussen oom Ghijsbrecht en Moenen, wanneer Ghijsbrecht Mariken herkend heeft.
Het Trisagion Marianum bevat slechts enkele afbeeldingen. De meeste hiervan zijn
versierde initialen en een paar IHS-monogrammen. De meest in het oog springende illustratie
(TM01) is echter de frontispice, waarop een afbeelding in drie lagen is te zien. De onderste
laag toont de vier hoogste lagen van de hel. Daarboven is een aards tafereel te zien, met in het
midden een versierde standaard met daarop geleund een opengeslagen uitgave van het
Trisagion Marianum. Deze standaard wordt aan weerzijden omgeven door verschillende
dieren en figuren, die opkijken naar een MAR-monogram, dat in het midden op de pagina
staat. Dit monogram scheidt de aarde van de hemel. Recht boven het monogram zien we een
kroon, die door middel van een lichtstraal met het monogram in verbinding staat. De kroon
wordt omgeven door Jezus, een witte duif, God en een aantal putti. Alles in dit frontispice
wijst erop dat je door het lezen van de Trisagion Marianum en het overnemen van de lessen
die erin staan je in de hemel kan komen, in plaats van in de hel. De opgenomen verhalen uit
dit boek zijn dan ook goed voor het zielenheil. Doordat de Mariken ook in deze bundel is
opgenomen, kunnen we concluderen dat in ieder geval de jezuïeten vonden dat je uit dit
verhaal lering kon trekken. In dit gegeven ligt waarschijnlijk ook de reden dat er in de
Mariken-vertaling in TM geen illustraties zijn weergegeven. Dit boek is namelijk puur
bedoeld ter lering. Het was niet bedoeld voor een breed publiek, dat vermaakt diende te
worden. Het vermakelijke aan de teksten van de andere edities is in TM naar de achtergrond
verdwenen, om plaats te maken voor een puur leerzame tekst.
Als we kijken naar de ontwikkeling van de illustraties dan vallen drie zaken op. Ten
eerste worden er in de loop van de tijd steeds minder illustraties aan de tekst toegevoegd. Dit
kan allerlei oorzaken hebben gehad. Het kan te maken hebben met de politiek-religieuze
situatie waarin een editie is gepubliceerd, of met kostenbesparing voor de drukker. Het kan
ook zijn omdat de afbeeldingen niet meer voorhanden waren of omdat ze niet gepast waren
binnen de bundeling van verhalen waarin de Mariken werd opgenomen. Ten tweede valt op
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dat bij alle edities waarin houtsneden staan vrijwel continu dezelfde scènes worden afgebeeld.
De enige uitzondering hierop is Str., waarin twee afbeeldingen voorkomen die niet aansluiten
bij de gebeurtenissen in het verhaal en een andere afbeelding bevat die een scène toont die we
in geen andere editie tegenkomen. Maar al met al kunnen we toch stellen dat er sterk wordt
vastgehouden aan de vorm zoals we die in A tegenkomen. Dat geldt al helemaal voor de
werkelijke vorm waarin de illustraties zijn uitgevoerd. Bij A, D en S worden exact dezelfde
houtsneden gebruikt. De houtsneden in U zijn bewerkingen hiervan. Hoe het komt dat A, D
en S dezelfde houtsneden gebruikten, wordt verklaard door Kronenberg. Zij stelt dat drukkers
op twee manieren te werk gingen als ze eenzelfde soort houtsnede nodig hadden. Ze leenden
of huurden de houtsneeblokken van elkaar of ze maakten er eigen kopieën van.66 Dit kopiëren
van elkanders houtsneeblokken verklaart waarom we een eeuw na A en D nog dezelfde
houtsneden in S tegenkomen.
10. Approbatie:
In drie versies vinden we een approbatie terug. Zowel in S als Str. staat deze approbatie aan
het eind van de tekst. In TM is de approbatie vrijwel meteen aan het begin van de bundel te
vinden. De vorm van deze approbaties verschilt sterk. S en Str. kennen dezelfde approbatie,
wat niet verwonderlijk is, gezien Str. een nadruk is van S. Waarschijnlijk is de approbatie van
Str. dan ook gewoon direct overgenomen van S. In beide versies luidt de approbatie: ‘Dit
Boeck is viſiteert ende geapprobeert by eenen gheleerden man daer toe ghecommitteert.’ Het
verschil met de approbatie in TM kan bijna niet groter zijn. Hier wordt een apart kopje gewijd
aan de approbatie met de titel ‘Approbatio censoris.’ Verder wordt er vermeld dat de tekst,
geschreven door R.P. Hadrianus van Lyere van de jezuiëtenorde te Antwerpen, is
goedgekeurd om gelezen te worden door de vrome mens. Vervolgens wordt vermeld dat deze
approbatie is opgetekend op 24 augustus 1646.67 De tekst wordt afgesloten met de naam
‘Gvilielmvs Bolognino’ en de titels en functies van deze persoon.
De approbatie in TM krijgt door al deze toevoegingen een veel officiëler karakter,
waar de approbaties uit S en Str. schraal tegen afsteken. Bij TM is het mogelijk om na te gaan
wie zijn goedkeuring voor de tekst heeft verleend en wanneer hij dat gedaan heeft. Dit is niet
het geval bij S en Str., wat zelfs de optie openlaat dat de drukker dit zelf heeft gedaan, om zo
meer exemplaren te kunnen verkopen.
Is het opvallend dat er pas vanaf 1615, met de editie Stroobant, approbaties bij de tekst
verschijnen? Niet echt als we bedenken dat het verhaal op 16 april 1621 door Joanes
Malderus, de bisschop van Antwerpen, samen met verschillende andere volksboeken op de
lijst van verboden boeken werd geplaatst. De Mariken werd hierbij in de strengst mogelijke
categorie geplaatst en was dus voor geen enkele lezer geschikt.68 Op 12 september van
datzelfde jaar plaatste ook Antoon Triest, de bisschop van Gent, het boek op een lijst met
boeken die verboden waren in het onderwijs. Dit geeft aan dat er bepaalde spanningen rond de
Mariken heersten en dat de tekst de kerkelijke moraal niet goed volgde. Teksten als de
Mariken zijn volgens Triest ‘ongestichtige fabels’. Dit soort teksten zouden niet geschikt zijn
voor het gebruik in het onderwijs, omdat ze niet getuigen van ‘goede manieren ende
godtvruchticheyt’. Het verbod op het lezen van bepaalde volksboeken werd in 1612 in gang
gezet door de voorganger van Triest. Deze bisschop, genaamd K.-F. de Rodoan, publiceerde
in dat jaar naast een lijst met geschikte literatuur ook een lijst met verboden titels voor het
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gebruik in het onderwijs.69 Wolthuis wijst erop dat dergelijke edicten het gevolg waren van
een bul van paus Sixtus V uit 1585, waarin alle magische boeken werden verboden.70 Antoon
Triest publiceerde verschillende van dergelijke ordonnanties, waarbij die van 12 september
1621 middeleeuwse hoofse romans, ridderromans, minnelyriek, hekeldichten, sotternieën en
rederijkersepiek als ‘aangebrande literatuur’ bestempelde.71 Zie voor de volledige ordonnantie
bijlage 4. Er heerste dus een sfeer waarin volksboeken actief gelezen en bekritiseerd werden
door de Kerk. Als boeken niet aan de gestelde zeden voldeden was er de kans dat ze op een
index met verboden boeken terecht kwamen. Daarom moet het van belang zijn geweest om
dergelijke teksten door een geestelijke te laten approberen. Dit is al helemaal het geval bij
TM, dat pas gepubliceerd werd nadat de Mariken in de ban werd gedaan. Het is dan ook
geenszins verwonderlijk dat de tekst van deze vertaling behoorlijk is gekuist ten opzichte van
de eerdere edities.
11. Conclusie:
Dit alles leidt tot de volgende conclusie. De oudste edities van de Mariken verschillen
onderling beduidend minder dan verwacht. Ondanks dat we te maken hebben met twee
vertalingen en een ontroomste versie, zijn de uitgaven in de loop der tijd grotendeels gelijk
gebleven.
Het formaat blijft continu hetzelfde, met uitzondering van TM, dat een groter formaat
heeft dan de rest. Daarbij moet opgemerkt dat TM een verzamelbundel is van religieuze
verhalen en daardoor een andere rol vervult dan de andere edities, wat het verschil in formaat
kan verklaren. Het kan echter ook zijn dat het formaat van TM te maken heeft met de
hoeveelheid tekst die in deze editie voorkomt. Hierdoor moet de drukker genoodzaakt te zijn
gebruik te maken van een groter formaat. De eerdere edities zijn allen gedrukt in-quarto of
een gelijkend formaat. Dit betekent dat de boekjes handzaam zijn geweest en geprint werden
om te lezen, maar dat ze wel groter waren dan de meeste stichtelijke werkjes, die in-octavo
werden gedrukt. Dit wijst erop dat de Mariken een hogere status moet hebben gehad dan de
meeste andere van dit soort stichtelijke verhalen.
De boektitel verandert nauwelijks in de loop der tijd. De enige opmerkelijke
verandering is dat vanaf U de aanduiding ‘schoon’ aan de titel wordt toegevoegd. Dit valt
waarschijnlijk te verklaren door de protestantse stad waarin deze editie uitgegeven werd. Het
moest aan de protestantse lezer duidelijk gemaakt worden dat men uit dit van oorsprong
katholieke verhaal toch lering kon trekken. Deze aanduiding is in de latere versie S behouden
gebleven, waarschijnlijk doordat boeken in deze tijd actief gelezen en beoordeeld werden
door de Kerk. Veel (volks)boeken belandden op lijsten met verboden boeken. Dit diende uit
alle macht voorkomen te worden, waardoor het voor een drukker in ieder geval geen kwaad
kon om de verhalen die hij uitbracht als deugdzaam te typeren.
Dat de tekst door verschillende drukkers is gedrukt, duidt erop dat de tekst populair
moet zijn geweest onder de bevolking. Dit blijkt ook uit het gegeven dat de tekst ruim
honderd jaar na het verschijnen van de oudste editie nog altijd gedrukt werd. Ook het enorme
afzetgebied waarin de tekst verspreid is geweest duidt op een dergelijke populariteit. Dit
afzetgebied liep van de Zuidelijke Nederlanden tot Engeland met de edities A en D. Met U
kwamen hier de Noordelijke Nederlanden bij, waarna de verspreiding pas echt kon
exploderen toen de Latijnse vertaling in TM verscheen. Dit zorgde ervoor dat de tekst door
heel Europa kon worden gelezen en in de verschillende volkstalen kon worden vertaald.
Over de auteur valt weinig te zeggen. Alleen bij TM is de auteur bekend. Hieruit blijkt
dat de populariteit van het verhaal in de zestiende en zeventiende eeuw niet te danken is aan
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het gegeven dat het verhaal door een groot auteur is geschreven. In plaats daarvan is de
populariteit van de Mariken te danken aan het verhaal zelf, men was er mee bekend en las het
graag.
De tekstvorm levert een opmerkelijk gegeven op. In de loop der tijd wordt steeds de
minder gebruikelijke mengvorm van A gebruikt. Deze mengvorm zien we terug in U, S en
Str. Dat is voornamelijk opvallend, omdat er met D een gangbaardere vorm aanwezig was om
latere drukken op te baseren. De vorm van D zien we echter alleen nog terug bij TM, waarin
een mengvorm als in A volledig misplaatst zou zijn. Het is daarom logisch dat de vertaling in
TM volledig in proza is geschreven. Het feit dat de mengvorm van proza met berijmde delen
de voorkeur krijgt boven een volledige prozaroman, geeft aan dat deze mengvorm toch
behoorlijk populair moet zijn geweest. Dat is ook niet vreemd als we bedenken dat teksten in
deze tijd vaak nog hardop in gezelschappen werden gelezen. Daarvoor leent een dergelijke
mengvorm zich erg goed.
Het zetwerk verschilt sterk per editie, waarbij het vooral opvalt hoe slordig A en Str.
in elkaar gezet zijn. Deze slordigheden kunnen verschillende oorzaken hebben. Wellicht was
A bedoeld als proefdruk. Bij Str. is het waarschijnlijk te wijten aan het gegeven dat het een
roofdruk betreft, die snel gedrukt is, om er snel geld aan te verdienen.
De hoofdstuktitels en illustraties verschillen niet heel veel van elkaar. De indeling van
het verhaal in verschillende hoofdstukken, waarbij de titel het volgende kapittel beschrijft
wordt steeds aangehouden tot het bij TM verdwijnt. Ook wat betreft de illustraties ontstaan er
nauwelijks verschillen. Het is dan wel zo dat het aantal illustraties met iedere uitgave afneemt,
maar de belangrijkste scènes blijven geïllustreerd, waarbij steeds dezelfde soort houtsneden
worden gebruikt. De uitzonderingen hierop zijn Str. en TM. Bij Str. komen we een houtsnede
van een scène tegen die we nergens anders tegenkomen en Str. bevat twee houtsneden die
niets met het verhaal te maken hebben. Dit valt te verklaren doordat Str. een roofdruk is en de
drukker hiervan waarschijnlijk niet de beschikking had over de in de andere edities gebruikte
houtsneden. Bij TM is het ontbreken van afbeeldingen te wijten aan de ongepastheid van
dergelijke illustraties in een religieus boek als dit.
Het verschijnen van een approbatie vanaf S is opvallend. Dit kan echter worden
verklaard aan de roerige tijden waarin deze edities werden gedrukt. Er werd met een bepaalde
argwaan naar dit soort teksten gekeken door de Kerk, met als gevolg dat de bisschop van
Antwerpen en de bisschop van Gent de tekst in 1621 op de lijst van verboden boeken liet
plaatsen.
Voor de lezer veranderde er de eerste honderddertig jaar niet veel. De zeventiendeeeuwse lezer kreeg weliswaar een minder rijk geïllustreerd verhaal te zien dan zijn zestiendeeeuwse tegenhanger, maar voor de rest verschilden de uitgaven maar weinig van elkaar. Het
grootste verschil is dat het verhaal in een steeds groter gebied werd verspreid, waardoor een
internationaler publiek de tekst tot zich kon nemen. Verder blijven de latere teksten de eerste
druk A nagenoeg trouw. A werd dus als een soort perfecte editie gezien waaraan volgens de
zestiende- en zeventiende-eeuwse drukkers en burgers eigenlijk niets of nauwelijks iets
hoefde te worden veranderd. Dit alles toont ons dat de tekst zeer populair moet zijn geweest
en dat het de status van een der belangrijkste Middelnederlandse werken zeker verdient.
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Bijlage 1 – Drukkersmerken en vignet

Drukkersmerk van Willem Vorsterman in A. Bron: Leendertz Jr., P. Die waerachtige en̄ een
seer wonderlijcke historie van Marikē van Nieumeghen, die meer dan seven jaren mettē duvel
woēde en̄ verkeerde. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff 1904.

Wapenschild van Engeland en drukkersmerk van Jan van Doesborch in D. Bron: Raferty,
Margaret M. Mary of Nemmegen. Leiden: E.J. Brill 1991.

Vignet in Str. Bron: https://books.google.be
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Bijlage 2 – Illustraties

A01

A02

A03

A04

A05

A06
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A07

A08

A09
Bron: Leendertz Jr., P. Die waerachtige en̄ een seer wonderlijcke historie van Marikē van
Nieumeghen, die meer dan seven jaren mettē duvel woēde en̄ verkeerde. ’s-Gravenhage:
Martinus Nijhoff 1904.

D01
Bron: Raferty, Margaret M. Mary of Nemmegen. Leiden: E.J. Brill 1991.
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U01

U02

U03

U04

U05
Bron: http://eeb.chadwyck.co.uk/
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S01*
*S01 is dezelfde afbeelding als A04, maar is toegevoegd om de breuklijn in deze prent te
tonen.
Bron: https://lib.ugent.be

Str.01

Str.02

Str.03
Bron: https://books.google.be
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TM01
Bron: Lyraeus, R.P. Hadrianus. Trisagion Marianum sive trium mundi ordinum caelestium,
terrestrium et infernorum, cultus, pietas et adoratio ter Sancto Nomini Mariae, vindicata,
suppetiis moralibus atque historicis, in gratiam concionatorum copiose summissis.
Antwerpen: Johannes en Jacobus van Meurs 1648.
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Bijlage 3 – Tabel 1 - Illustraties

A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
D01
U01
U02
U03
U04
U05
S01*
Str.01
Str.02
Str.03
TM01

Editie A
1 + titelblad

Editie D

Editie U

Editie S
1 + titelblad

1
2

2
3 3 + titelblad
4
4
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
5

Editie Str. Editie TM

2
3
4
5

1 + titelblad
2
3
4
5
3
1
2
3
1

Tabel 1 - Illustraties: in deze tabel zijn alle afbeeldingen uit ‘Bijlage 2 – llustraties’
opgenomen met de benaming die zij in die bijlage hebben gekregen. Deze benamingen zijn in
de linkerkolom terug te vinden. In de bovenste rij zijn alle edities opgenomen. In de kolom
onder iedere editie is aangegeven welke illustraties in desbetreffende editie zijn opgenomen.
Hierbij is door middel van cijfers aangegeven in welke volgorde de illustraties per editie
geplaatst zijn. Daarnaast is aangegeven welke illustratie op het titelblad van een editie is
weergegeven. S01* behoeft enige toelichting: deze illustratie is dezelfde illustratie als A04.
S01* is in ‘Bijlage 2 – Illustraties’ opgenomen om de breuklijn in deze illustratie aan te tonen.
Om aan te geven dat illustratie A04 en S01* dezelfde zijn is in de tabel bij ‘editie S’ zowel
S01* als A04 aangegeven als derde illustratie.
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Bijlage 4 – Ordonnantie van bisschop Antoon Triest uitgevaardigd op 12 september 1621
Syn Eerweerdicheyt, omme redenen hem moverende, ende bijsunder op dat de ioenckheyt van
syn bisdom met haer eerste Leeringe meer mach indrinken Leeringen van goede manieren
ende godtvruchticheyt dan ijdele ongestichtige fabels, heeft geradich gevonden noch eenige
andere boeken te verbieden (soo hij verbiet mits desen) boven de gene die by syn laetste
ordonnantie verboden sijn geweest. De welcke altsamen hier onder worden gedenommeert,
met expresse inhibitie dat die aen de ioenckheyt niet en sullen mogen worden geleert nochte
oock alhier vercocht worden, op peyne van arbitraire correctie. Ende syn dese bouken;
Historie van Brasilien, Parthenelopes, Malegijs, Amadis de Gaule, Margriete van Limborch,
Olivier van Castilien, Mariken van Nimmeghen, Het Bagynken van Parijs, Griselas, Robrecht
den Duyvel, de bouken van Bokatius, Wlspigel, Den sack der konsten, Pyramis en Thisbe,
Sandryn ende Lancelot, Aurelius ende Isabella, Floris ende Blanchefleur, Onselive vrauwe
dachte ofte Palmensondach, De huere vande doot, Frederick van Genuen, Destructie van
Troyen, De vier hems kinderen, Jason ende Hercules, Den ridder met de swaene, Galien
Rhetor, Der zielen troost, Destructie van Hierusalem, Jan Mandevyl, Fabulen van Aesopus,
Manierlyke zeden, De verduldige Helena, Genouchelyke exempelen ofte klucht bouck, Turcas
ende Floretta, V[a]lentyn ende Ourson, De seven blijschepen van onse liefve vrauwe, Pieter
van Provencen, Beuvyn ende Suciane, Historie van Ste Anne, Alexander van Mets, Den
Ridder Geilmiu , Florent ende Lion, Pontus ende Sidonie, De schoone Lionelle, Melusine,
Hugo van Bourdeaux, De 7 wysen van Roomen, De lxxj nieuwicheden, Richardt sans poeur,
Les dialogues de marchandise, Trois comédies francoises d’Antoyne Tyron, Les heures de
récréation, Doctrinael de la sapience, Les douse dialogues, Institution de la femme
Chrestienne, Les vies des trois maries, La civilité puérile non émendée, L ’instruction pour
touts Estats.
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