Mariken van Nieumeghen
Hoe braaf Mariken stout en weer braaf Mariken wordt
begin 16de eeuw
Normaal zou Mariken, als ze van zó’n hoogte
naar beneden op de straatstenen ploft,
morsdood moeten zijn. Maar dat is zonder
haar heeroom, pastoor Gijsbrecht, gerekend.
Die bidt en vangt haar op. Tenminste zo luidt
het 16de-eeuwse wonderverhaal.
De oorspronkelijke titel van dat
mirakelspel uit de Lage Landen liegt er
niet om: Die waarachtige ende een seer
wonderlycke historie van Mariken van
Nieumeghen die meer dan seven jaren
met den duvel woonde ende verkeerde.
Of hoe erg een mens ook zondigt, hij kan
vergiffenis krijgen.
Mariken woont in de buurt van Nijmegen
bij haar heeroom Gijsbrecht. Op een dag
moet ze naar de stad waar ze bij haar
tante zal blijven logeren. Die heeft net met een
paar buurvrouwen slaande ruzie gehad. Ze is
furieus en Mariken moet het ocharmen maar
incasseren. Het mens scheldt haar nichtje de
huid vol. En dat ze zelfs ‘rollebolt’ met nonkel
pastoor. Het zal je maar overkomen.
De jongedame ziet het niet meer zitten en bidt
om hulp. Om hulp van God of van de duivel. Het
maakt niet uit van wie. En jawel, de duivel is
rapper. Moenen heet hij, en hij belooft bij zijn
zwarte ziel Mariken alle talen en de zeven
kunsten te leren. Maar… ze mag geen kruisteken
meer maken. ’s Anderendaags vertrekken ze
naar Antwerpen, en hoe kan het anders met een
duivel: ze leiden een zondig leven.
Een wagenspel is een 16de-eeuwse vertoning
op een stilstaande wagen, oorspronkelijk een die
aan een processie had deelgenomen. Mariken
van Nieumeghen echter, is een leesdrama,
een prozaroman waarvan de dramatische
momenten later door rederijkers in verzen
zijn omgezet.

Na zeven jaar keren ze terug naar Nijmegen. Op
de markt ziet Mariken toevallig een stichtelijk
wagenspel. Ze wordt erdoor gepakt, krijgt
berouw en bidt om Gods barmhartigheid. ‘Ja
maar,’ briest Moenen, ‘zo niet, hé!‘ Woedend
vliegt hij met Mariken hoog de lucht in om haar
dan zomaar naar beneden te gooien. Zonder
valscherm.

De duivel heeft geprobeerd Mariken te doden. Tevergeefs…
(Houtsnede uit de druk van Willem Vorsterman, omstreeks 1515)

Gelukkig staat ome Gijsbrecht tussen de
toeschouwers. Die prevelt vlug een gebedje en
hup, Moenen weg en Mariken gered.
Ze zoekt nu vergeving voor haar zonden. Van de
paus krijgt de boetelinge drie ijzeren ringen om
haar hals en
armen. Die zullen
pas afvallen als
haar zondige
leven is
vergeven.
Dan ga ik maar
naar het klooster,
besluit Mariken.
Daar komt alles
goed en ze sterft
in vrede rond
1500.

Er bestaan wel
100 uitgaven en
bewerkingen
van Mariken van
Nieumeghen.
Zelfs Hugo Claus
maakte er een eigen versie van. En als je denkt
dat Mariken alleen maar doorbrak tot Frankrijk of
Italië… fout! Je kan ze zelfs in ’t Arabisch lezen!
Begin er maar aan…

