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Joseph of Arimathie: The Romance of the Seint Graal1

Samenvatting:

[Na de begrafenis van de Heer werd Jozef van Arimathea gegrepen door de Joden en opgesloten
in een kerker zonder raam, waar hij 42 jaar verbleef tot hij verlost werd door Vespasianus.] Na
zijn vrijlating zegt hij Vespasianus, dat de tijd van zijn opsluiting slechts als 3 dagen leken. Na
eerst zelf gedoopt te zijn doopt hij vervolgens Vespasianus en 50 anderen, waarna Vespasianus
wraak neemt op de joden, die Jozef hadden opgesloten. Gehoorzamend aan een hemelse stem
verlaat jozef met zijn vrouw, zijn zoon Josephes (of Josaphe) en een gezelschap van 50 mensen,
Jeruzalem en komt te Sarras, met medeneming van de Heilige Graal of Gewijde Schotel, die
Christus’ bloed bevat en die vervoerd wordt in een ark of kist. Jozef probeert Evalak, de koning
van Sarras, te bekeren, terwijl hij hem de leer der Drieëenheid verklaart. De koning voorziet in de
behoefte van Jozefs gezelschap, maar heeft zijn twijfels over de waarheid van de leer. De
volgende nacht wordt hij bekeerd door twee visioenen. In het eerste ziet hij 3 stekjes groeien uit
een stomp, die lijken samen te groeien tot één; een embleem van de Drieëenheid vereend.2 In de
tweede ziet hij een kind door een solide muur gaan, zonder schade aan de muur, een embleem
van Christus’ onbevlekte ontvangenis. Josaphe, Jozefs zoon, ziet ook een visioen; want bij het
kijken (turen) in de Graal-Ark ziet hij Christus op het kruis en vijf engelen met de
passieinstrumenten; naderhand komen nog elf engelen, terwijl Christus van het kruis lijkt te
komen en naast een altaar te staan met op het ene eind de lans en 3 nagels, op het andere de
SCHOTEL MET HET BLOED (de HEILIGE GRAAL). Christus wijdt Josaphe tot bisschop en
verzoekt hem naar Evalaks paleis te gaan. Een clerk (= theoloog!) wordt benoemd door koning
Evalak om te disputeren met Jozef, maar wordt wonderbaarlijk met stomheid geslagen, terwijl
tegelijk zijn ogen uit zijn hoofd vliegen. Evalak vertrekt naar een tempel van afgoden, in de hoop
het herstel van de clerk te bewerken, maar de idolen zijn machteloos. Spoedig daarna komt een
bode Evalak vertellen, dat Tholomer, de koning van Babylon, zijn land is binnengevallen, waarop
Evalak zich op de oorlog voorbereidt. Voor zijn vertrek hebben Jozef en Josaphe een privé-
gesprek met hem, waarin Jozef de koning vertelt dat hij bekend is met heel zijn vroegere
geschiedenis, waarna Josaphe Evalak een schild geeft met een rood kruis erop, erbij zeggend, dat
hij tot Christus moet bidden in tijd van nood.
In het eerste treffen zijn Tholomers mannen succesvol, maar verliezen hun tenten. Evalak
verzamelt dan meer mannen en bij hem voegt zich zijn vrouws broer Seraphe met 500 man. In
het tweede gevecht verrichten koning Evalak en hertog Seraphe wonderen, maar op het laatst
wordt Seraphe ernstig gewond en Evalak gevangen genomen. Wanneer Evalak naar zijn executie
wordt geleid, denkt hij aan Josaphes advies; hij ontbloot het schild met het rode kruis en bidt tot
Jezus. Een engel komt te hulp in de gedaante van een Witte Ridder, die Tholomer verslaat
(doodt), Seraphe heelt, Evalak op Tholomers paard zet en helpt een complete overwinning te
behalen, waarna hij weer verdwijnt. Ondertussen heeft Jozef een gesprek met Evalaks koningin,
die in haar hart een Christen was en wiens vroegere geschiedenis wordt verteld. Evalak komt
thuis en wordt gedoopt onder de naam Mordreins; Seraphe wordt eveneens gedoopt met de naam
Nasciens. Jozef doopt verder 5000 van Evalaks onderdanen en blijft te Sarras, terwijl Josaphe en
Nasciens op een zendingstocht gaan, waarbij de H. Graal te Sarras blijft onder hoede van twee

1 Uit ± 1350; ed. Rev. Walter W. Skeat; Early English Text Society, 1871
2 Skeat verwijst naar de Legend of the Cross, waar de 3 bomen in elkaar groeien tot 1 stam.
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van Jozefs gezelschap. Hier houdt het gedicht op met een korte referentie aan de volgende
opsluiting van Josaphe door de koning van Noord Wales en zijn bevrijding door Mordreins.3

[1] ‘Op Vrijdag ging ik in de put, sire,’ zei hij, ‘en nu is het zondag.’ Allen, die zijn woorden
hoorden, moesten lachen. ‘Het is 42 winters,’ zeiden ze, ‘voorwaar, sinds ge naar deze put ging
(en naar de gevangenis).’ ‘Nu dank ik mijn Heer,’ zei Jozef, ‘die me wat van zijn genade gaf; mij
leek het maar drie nachten, echt waar.’ Toen vroeg Jozef om een doopvont en werd blij gedoopt;
ze doopten hem en zijn vrouw en met hem velen. Daarna kwam Vaspasians en werd als eerste
gedoopt – in de naam van de Vader – door Jozef en met hem werden 50 tot het geloof bekeerd.
Daarna haalde hij zijn vader [Titus] (en ging met hem) en kwam weer. En ze joegen hen eruit, die
zich in schuilhoeken verborgen hadden, lieten hen springen, 50 voet, (om de bodem te zoeken,
die niet te zien was). Aldus lieten zij het leven en bleven lang daar, zodat zijn spel (leyk) hen
maar weinig beviel, zolang als hij daar bleef. Vele (andere Joden) vluchtten uit vrees uit hun
vaderland naar het land van Agrippa (Augrippus), de erfgenaam van Herodes (Heroudes). Velen
bleven daar, vergeten door hun eigen (= landgenoten, familie).
[21] Toen kwam een stem [van Jezus] tot Jozef en zei tot hem deze woorden, vroeg hem en zijn
vrouw en zijn zoon ook en allen, die ze konden krijgen en tot God bekeren, uit Jeruzalem te gaan
en zijn woord te prediken en nooit meer terug te komen, wanneer ze vandaar zijn gegaan.
De morgen daarop was hij spoedig gereed met wat hem gevraagd was; Jozef en zijn gezelschap
(cumpanye) vertrokken gezwind. Jozef voer vooraan en de vloot volgde; naar het land van
Betanye gingen deze mannen nu. Sommigen zijn bezorgd om herbarwe (harbour: herberg); toen
Jozef daarvan hoorde, zei hij hen niet te vrezen: ‘Hij, die ons deze weg leidt, zal onze herborwe
wezen.’ Ze vonden het newely, zo goed hadden ze het nooit. ‘s Morgens waren ze gereed, gingen
voort en kwamen bij een bos met hele mooie bloemen, genaamd Argos; dat de koning bezat, in
het land van Damas(cus), het land aldaar.4 
[36] Toen sprak een stem tot Jozef; het was Iesu Christ zelf: ‘Zoek een boom uit en maak een
kleine whucche [kist; wych?] om er het Ware Bloed in te doen, dat gij meedraagt; wanneer gij zin
hebt om met mij te spreken, til het deksel op (en) ge zult me gereed vinden vlakbij u. En, behalve
gij en uw zoon mag niemand eraan komen. En Jozef, ga de wereld in en predik mijn woorden aan
de trotste mensen; een deel zullen zij horen. Al zullen ze je bedreigen en mishandelen, wees jij
nergens bevreesd voor, want niets zal je overkomen.’ ‘Heer, ik was nooit clerk, wat kan ik nou?’
[vgl. Ex 4:10] ‘Doe je lippen uiteen en laat de Geest werken; spraak, gratie en stem zullen van je
tong springen en allen geheel ineens naar je mond wenden.’ Toen verzette hij zijn voet; het Bloed
nam hij met zich mee en in de naam van de Vader ging hij verder.
[55] Ze voeren tot bij een stad, genaamd Sarras, daar ontsprongen de Sarsyns (Saracenen) het
eerst van Abrahams vrouw [Sara!], die daar woonde.5 Jozef ging niet naar een huis, maar naar de
tempel: hij ging naar de koning, die daar zat, en wist, dat hij vertoornd (wraththed) was en hoopte
hem tot God te bekeren. Want hij en zij van Egypte hadden samen oorlog gevoerd en ze hadden
hen verslagen en zwaar geschaad. De koning en zijn baronage hielden een vergadering; hij wilde

3 Skeat, xv-xvi
4 Argos, Fr. li bois des agais, dat zo genoemd was, omdat Herodes de Tetrach daar werd verrast, toen de Joden hem
uitleverden aan Rethe, koning van Damascus, wiens dochter hij had weggedaan om de vrouw van zijn broer
Philippus te nemen. (OF agait = await, ‘watching’; in het Fr. is dit woud bij Bethanië, niet bij D.) [Skeat, 54]
5 Sarah: in het Fr. is Sarras de bron van Saracenen en juist niet Sarah, zijnde een absurde veronderstelling. Saraceen
komt van sharkeyn, Arab. voor ‘het Oosterse volk’ (Oosterlingen), door de Grieken tot Sarakènoi, Lat. Saraceni, bij
Plinius 6:28 gemaakt en gebruikt in de 1e eeuw AD voor Bedoeïnen tussen Eufraat en Tigris. [Skeat, 54f]
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raad hebben van zijn volk en nogmaals tegen hen [de vijanden] optrekken; en zij verboden het en
hij zat [daar] erg boos.
[65] ‘Sire,’ zei Jozef, ‘uw voorkomen is zwak, gij bent in grote zorg, dat God niet groot is; maar
luister naar mij; ik zal je beloven – Hij, die mijn Schepper is, moge Hij het vervullen, Die
gestorven is aan het kruis en ons zo duur (vrij-)kocht; ik ben niet waardig te zijn veel van zijn
werk.’ ‘Gij toonde een simpele zaak,’ zei de koning, ‘zeer huiverig schijnt gij te spreken van een
dode man; wat kan die doen?’ ‘Ik zal je vertellen,’ zei Jozef, ‘en je zult begrijpen.’ ‘Vertel op,’
zei de koning, ‘ik wil je verhaal horen.’
[76] ‘Ten tijde dat Augustus Cesar Keizer van Rome was, begon dit relaas, dat ik nu ga vertellen;
toen zond God een engel naar Galilea, naar een stad, genaamd Nazareth, naar een zeer vrome
maagd die Maria was geheten en zei: “Gezegend zij uw vrucht, schoonste van allen! De H. Geest
zal in u komen en neerdalen; gij zult een kind baren, dat Jezus zal heten.” Zij veranderde van
uiterlijk [verbleekte, bloosde?] en zei: “Hoe kan ik met kind geraken zonder omgang met een
man?” Hij zei haar niet bezorgd te zijn; “Gij zult voor hem maagd zijn, tevoren en naderhand.
Geheel zonder smet, weet het voorwaar.” En hij gaf toe, dat zij in zijn gratie was; en spoedig
daarna werd ze dik, die Grote Maagd.
[90] Nadat Hij was geboren op een gezegend moment, deed Hij vele wonderen6, die velen zagen;
drie koningen van het Oosten kwamen waarlijk en elk stelde Hem een zeer kostbaar geschenk ter
hand.7 Weldra hoorde Herodes de koning van zijn geboorte; hij liet om Hem zeer veel kinderen
doden: 4140 [volgens het Frans: 140.000!] was het aantal, dat werd gedood om Hem (zo staat
geschreven); maar door de gratie van Hem, kreeg hij Hem niet te pakken. Zijn Moeder is met
Hem gevlucht naar Egypte. [100] Toen Hij in het land kwam, geloof het waarlijk, vielen vele
tempels daar ter aarde, vanwege hun valse beelden, waarin zij geloofden. Doe weg uw
Maumetes, zij hebben u vaak verraden; laat hen in tweeën breken en hen geheel verbranden tot
poeder, (want) ge zult nooit genade (gratie) krijgen door dergelijke goden.’ Toen zei de koning:
‘Mijn verstand kan niet geloven, wat ge wonderlijk vertelt en zeer tegen de natuur. Hoe kan een
kind geboren worden zonder gemeenschap tussen vrouw en man? Mijn verstand kan het niet
geloven.’
[110] ‘Sire’, zei Jozef, ‘gij beloofde me aan te horen en ik zal het verhaal, dat ik tevoren vertelde,
bewijzen. Toen God in Zijn zaligheid majesteitelijk in de hemel zat, zag Hij het volk door [=
onder] pijn de Hel ingaan, zowel de heiligsten gingen daarheen als de dwaasten; en de Vader
dacht, dat het niet goed was en wilde Zijn Zoon zenden om hen daaruit te halen en daarom daalde
Hij neer.’ ‘Wat, man?’ zei de koning, ‘ge spreekt uzelf tegen. Zei je me niet net tevoren, dat Hij
nooit een vader had, maar daarentegen zonder man geboren was van een Maagd? [120] En ge

6 Wonderen bij Jezus’ geboorte (uit de Sermones Dominicalis van Hugo van Prato (-1322), ook te vinden in de
Legenda Aurea van Jacob a Voragine): o.a. drie zonnen verschenen in het Oosten en vloeiden onmiddellijk ineen;
een Sibylle te Rome vertelde Augustus Caesar, dat zijn grootheid werd overtroffen door die van een kind, dat plots
verscheen in de schoot van een maagd, binnen een gouden cirkel, die gevormd was rond de zon; de ster in het Oosten
verscheen aan de Magi en in deze ster verscheen een kind met een kruis op het voorhoofd; te Rome spoot een
oliefontein op en stroomde in de Tiber en de Tempel der Vrede viel in; te Bethlehem bogen de os en de ezel bij de
kribbe neer voor Christus, zoals voorspeld in Jes 1:3ev. (Piers the Plowman B 18:230-9; 19:71) [Skeat, 55f]
7 In Maundevile’s Voiage (ed. Halliwell, 1866, 70): En daarnaast is de plaats waar de Ster viel, die de Drie Koningen
bracht, Jaspar, Melchior en Balthazar; maar de Grieken noemen hen Galgalathe, Malgalath en Saraphie; en de Joden
als volgt, in Hebreeuws: Appelius, Amerrius en Damasus. Deze Drie Koningen offerden aan onze Heer goud,
wierook en mirre en zij kwamen tezamen door een wonder van God; want ze ontmoetten elkaar in een stad in Indië,
die men Cassak noemt die 53 dagreizen van Bethlehem is en zij waren te Bethlehem de dertiende dag. En het was de
vierde dag, nadat ze de ster gezien hadden, dat ze elkaar troffen in die stad en dus waren ze in negen dagen van die
stad in Bethlehem en dat was een groot wonder. [Skeat, 56]
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zegt nu, dat Hij er een heeft; hoe wilt ge dit met elkaar rijmen?’ ‘Hij was Vader,’ zei Jozef, ‘en
om Hem genoemd, die werd gehouden voor Zijn Geestelijke (vader) vóór Hij tot man gevormd
werd; en uit 2 personen sprong een derde voort; dat was de H. Geest, zoals ik eerder zei. Hij
verloor Zijn godheid niet, al daalde Hij af, zodat Hij niet altoos God was in Zijn grote kracht. Ik
zei, dat de Vader God was, waaruit was begonnen, maakte alle dingen uit niets, door Zijn macht
deed Hij de profeten zeggen, wat zijzelf niet wisten, maar zoals hen tot de mond komt en spraken
de woorden. Die natuur van de Moeder, die Hij op aarde nam, die stierf af, want Hij moest het
vrezen. Maar de natuur van Zijn Vader, dat was de eerste natuur, die Hij altijd helemaal bezat,
want die stierf nooit. Maar Hij was geestelijk van de Vader en vleselijk van de Moeder, zodat Hij
tweemaal geboren werd en met twee naturen.’
[138] Toen zei de koning: ‘Hoe langer ik luister, des te minder zin zie ik in dat, wat ge vertelt. Ge
vertelt eerst van Zijn Vader en van zijn eerste natuur en drie personen en alledrie zijn ze goden.’
‘Zeker, sire, maar ik leg duidelijk uit, dat ik het bewezen (? profred) heb, ik ben er zeer aan
schuldig, wat meer kan ik zeggen? De Zoon, zoals ik reeds zei, nam onze natuur aan, nam vlees
en bloed aan in een schone maagd; Zijn godheid verminderde niet, al daalde Hij neer, zodat Hij
was van dezelfde macht, mens als Hij was!’
De koning haalde een stel van zijn clerken om te disputeren met Jozef, hetgeen hem weinig hielp.
Jozef nam de H. Schrift en ging (diep) in op het thema en versloeg hun vertelsel met Ware
Woorden. [150] De koning keek naar zijn gezicht en langs zijn ledematen omlaag, ziet dat hij
barrevoets is en droeg hem in (zijn) hart, hij was van hoog bloed geweest, was fijn gekleed
geweest en een behoorlijk mooie man en openlijk beklaagde hij hem. ‘Hoe heet ge?’ zei de
koning toen tegen Jozef. ‘Jozef van Aramathie is mijn naam.’ ‘Ik zal je zeggen, Jozef, wat mij
dunkt; het verhaal is hoog van zichzelf, waar gij van vertelt; het is zeer duister voor me en voor
menig ander ook. Ik zal je zeggen, Jozef, ik heb het zo meteen druk. Ik kan het nu niet te lang
maken, ontmoet me hier morgen; ge zult nachtlogies hebben en al wat ge nodig hebt; hoe meer
we rusten, des te beter het luisteren.’ ‘Ik heb gezelschap buiten,’ zei Jozef, ‘zeker 50, zowel
vrouwen als mannen, die met me naar binnen moeten.’ De koning liet hen voor zich brengen om
te zien, wat voor lui het zijn en waar ze geboren zijn. ‘Ik neem aan dat dit je zoon is,’ zei hij bij
Josaphe. ‘Zeker, Sire, hij is het voorwaar.’ ‘Weet hij wat van clergye?’ zei de koning toen.
‘Geloof me waarlijk, Sire, er leeft geen betere.’ De koning liet hen brengen in de stad naar een
fraai oud gebouw en bracht hen daar onder.

[175] We verlaten nu Jozef en spreken over de koning die ‘s nachts lag te woelen in bed, in ware
problemen was hij en wel deze: Enerzijds vanwege zijn grote volk, dat hem tegengesproken had;
anderzijds vanwege Jozefs verhaal, die graag wilde, dat hij bekeerde; en ten derde hoe God
onbevlekt kon verblijven in een Maagd. Toen zag hij opeens in zijn kamervloer een boom
opspruiten met drie gelijke stammen; maar de bast van eentje was donkerder dan die van de
andere twee, voorwaar; die betekende Jezus Christus, die vanwege onze natuur van buiten niet zo
helder was, maar van binnen was Hij helder. [De koning] riep zijn kamerling om het wonder te
leren kennen en hij staat op en valt van schrik. En hij tilt (?) hem op en zegt hem niet bevreesd te
zijn; ‘Er zal geen kwaad geschieden, van wat hier is gevormd.’ Hij stak twee toortsen aan en ging
naar die bomen. Ze zagen vanonder er goed uit, ze konden de top niet zien, sprongen met grote
snelheid rond, van een goede soort. Op iedere stam was een woord, in drie soorten inkt; goud en
zilver zag hij en azuur voorwaar. ‘Dit maakt,’ las hij op het merk van goud; en ‘dit redt,’ las hij
op het teken van zilver; en ‘dit zuivert’ laat het azuur weten.8 De koning kon niet zeggen of hij

8 OF chiste forme; chist sauue; chist purefie; OE: this maketh; this saues; this clanses.
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een, twee of drie bomen ziet. Hij stond perplex en ging naar zijn bed; en zijn kamerling was zo
bang, dat hij bijna flauw viel. Toen zag hij een nieuwe kamerwand, geheel van planken met een
deur erin, goed opgehangen, en een kind dat erdoor kwam, wiens komst niet werd gezien, toen
een tijdje bleef en weer vertrok, zonder schade of schande (zoals ze voorspelden). Toen sprak een
stem uit de hoogte: ‘Koning, hebt geen vrees voor wat hier is geschapen, want zo ging God
zonder smet in een Maagd.’

[212] We verlaten nu de koning en keren terug naar Jozef. ‘A! Heer!’ zei Jozef, ‘hoe zal het gaan
met deze koning Evalak, die het niet kon begrijpen? Tenzij ik hem bekeer op dit moment, vóór
hij heengaat, zal hij nooit bekeerd worden, waarlijk waar. Ik smeek U nu, Jhesu, aangezien Gij
vol vreugde (Ioye) bent, die sprak tot [het volk] van Israël door Mozes, dat ze onder geen beding
zouden geloven in geen andere vreemde god, maar steevast U houden: en Daniël beschermde in
de put, waarin hij was geworpen tussen de woeste leeuwen, opdat hij geen schade leed: en de
Magdalena (Maudeleyn) gewillig haar zonden vergaf: en daarna tegen mij zei, dat mijn gebed zou
bevorderen; gij beloofde de heilige Kerk haar kracht te vergroten om Uw godheid te verhogen,
(want) niets anders helpt. Nu, glorieuze Koning, verleen mij Uw gunst.’
[228] Toen sprak een stem uit de hoogte: ‘Jozef, wees niet bezorgd, de koning zal spoedig
bekeren: gij moet naar uw vrouw gaan, gij moet nodig een kind verwekken, Galaad zal hij
genoemd worden, opdat goedheid zal oprijzen om het Avontuur van Brutayne te vergroten en te
versterken.’ En hij doet als bevolen en ging naar zijn bed. ‘s Morgens was hij op en wekt de
anderen. Toen begon het onweer [= donker te worden] en het donderde stevig, dat de graven [=
aarde] schudden en zij allen gruwden. Jozef bedacht zich echter en ging naar zijn whucche9 en
deed vele gebeden, die Jhesu Crist hoorde en tot hem sprak met lieflijke woorden: ‘Gezegend zijt
gij vandaag, al mijn lieve kinderen.’ En hij vertelde hem van Zijn kruisiging, hoe Hij ter kruise
ging en van hun vaders vroeger, die Hij onnatuurlijk [unkuynde = unkind? (zonder natuurlijke
liefde)] vond. ‘Eerst spraken ze schoon tot Mij en vleiden Me met woorden, maar naderhand
haatten ze Me en hadden minachting. Maar weest gij standvastig in Ons geloof en volg Onze
werken, want gij hebt meer van de wet dan de profeten hadden. Zij hadden nl. niet de H. Geest en
die heb jij wel en vlakbij vleselijk mij, er zijnd op jouw wil. Ik wil niet op de zoon bevestigen de
schuld [zonden] van de vaders. Ik vergeef je geheel het leed, dat Ik had. En kom jij hierheen,
Josaphe, want gij zijt zuiver bevonden en bent waardig ertoe, hetgeen Me bevalt; Ik zal je
vandaag toevertrouwen, op een goed tijdstip, het hoogste ding gezien op aarde; niemand anders is
zo gelukkig om het van Me te krijgen, maar, daarentegen krijgt elke man, die het hierna ontvangt,
het van jou.’ Hij zei hem het deksel op te tillen[, hetgeen Josaphe deed].
[259] Toen zag hij Ihesu Crist op het droeve Kruis met Zijn vijf engelen, die bij Hem stonden, zo
rood als het vuur, en hij keek naar hen. De eerste draagt in zijn hand een kruis van vreemde kleur;
de tweede draagt in zijn hand drie bloederige nagels; de derde de kroon, die Zijn hoofd droeg; de
vierde de lans, die in Hem glom [lemede in alliteratie met launce]; en de vijfde een bloederige
doek, waarin Hij was gewikkeld, toen Hij na de slachting lag in het graf. Toen viel hij van vrees
boven op de ʒw ucche; weer vroeg Hij hem op te staan en hij rees op bevel. Toen zag hij Ihesu
Crist uitgestrekt op het kruis, dat de engel tevoren in zijn hand had; en de drie nagels, die de
tweede tevoren had, zaten alledrie vast in Zijn handen en voeten; daarna gestoken met de speer
kwamen bloed en water vrij; tot naar Zijn voeten zag hij het stromen; vliedend overal met rood
bloed in het rond; en al Zijn pijn zag hij duidelijk.

9 Skeat, 92: a hutch, ark, large wooden box; huche or whyche.... cista, archa’, A.S. hwæcca; zie Fr. huche.
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‘Waarom draal je,’ vroeg Jozef zijn zoon, ‘zo lang? En lig je zo stil te kijken in de whucche?’
‘Ach, vader, raak me niet aan nu, want veel geestelijke genade is mij hier verleend.’ Toen keken
zij in de ʒw ucche, lieflijk beiden, en zagen Ihesu Crist in dezelfde gedaante, waarin hij Hem zag,
toen hij voor het eerst kwam na Zijn dood naar het graf. Toen kwamen twee engelen met witte
handdoeken en elk droeg in zijn hand een bassin van zilver. Twee anderen (kwamen) spoedig na
hen met cruetes en wasbakken met wijwater brachten zij met zich mee; en twee anderen
(kwamen) spoedig na hen met sencers, bezet met kostbare stenen, en een fiool met wierook. Toen
kwam ‘de kracht van God’ oftewel Gabriël, met de kostbaarste zetel, die ooit bestaan heeft; en
twee anderen (kwamen) na hem met Kruis en Mijter en anderen kwamen buigend snel daarna met
kleren (vestiments)
[296] Hij zag een altaar bekleed met zeer kostbare kleden; op het ene eind lag de Lans en de
Nagels, en op het andere eind de Schotel met het Bloed en een Beker (vessel) van goud stond
daartussenin. Ihesu rustte Iosaphe uit in dat geschikte gewaad en wijdde hem tot bisschop met
beide handen en vertelde hem van zijn kleren, wat zij betekenen; in elke stad, waar hij komt,
moet hij iemand wijden met dezelfde zalven, die Hij voor hem maakte, en andere koningen
zalven, die zich tot Crist bekeren.10 Maar Hij leerde hem meer lieflijk zelf: ‘Ik draag je hierbij op,
Josaphe, om zielen te hoeden; als eentje door jouw schuld uit Mijn rijk valt, zal jij op de Dag des
Oordeels hard verweten [scherp bekeurd] worden; Ik zeg je, Jozef, jouw vader, zal hen
lichamelijk verzorgen en jij geestelijk, nu verzorgt hen beiden. Trek je kleren uit en bewaar die
goed; ga nu naar het hof om de koning te bekeren.’

[314] Toen gingen ze op weg naar het hof en sprenkelden overal rond het paleis wijwater, want
menig boze geest huisde daar.11 Op de buitenkant van het paleis (terwijl ze er omheen liepen)
waren vanouds woorden in Hebreeuws geschreven, die zeiden: ‘Daniël van Babiloyne, toen hij
uit de strijd kwam met Nabugodonosor, de koning, die hem had, noemde dit paleis Auntres
(‘Avontuurlijk’) en zei voorwaar, dat het waarlijk in een andere tijd genaamd zal worden: “het
wonderlijk paleis”, vanwege de werken, die daar te zien zijn door bepaling van onze Heer.’
[324] Daarna was snel een bode gekomen naar deze mensen; toen ze in de zaal kwamen, maakten
ze het teken op zich van het Ware Kruis en gingen naar de koning. De koning had zich een clerk
verschaft, een van de besten, nergens in hun wet[sgebied] was een betere te vinden, [vgl. Mc
12:13] om Jozef op zijn woorden te pakken, als hij iets verkeerds zei. ‘Gij vertelde me gisteren,’
zei de koning, ‘dat gijzelf wel weet van deze drie personen, die allen goden zijn en eveneens van
een ander wonder voorwaar, dat Ihesu zonder smet verbleef in een Maagd.’ ‘Wat ik je vertelde,
dat vertel ik je weer; ik kom niet terug op mijn woord, nergens voor.’ Die clerk stond op en zei
hem deze woorden: ‘Als deze drie personen, die gij voorheen stelde, slechts één godheid hebben,
zijn ze helemaal geen goden; als elkeen een godheid heeft, (laten we zeggen) voor zichzelf, zeg
ik, dat die ene even goed is als de drie tezamen. Die ene is een ware god, moet ik zeggen; die
andere twee zijn echter niets op geen enkele wijze.’ Hij sprak met verve en zei harde woorden,
zodat Jozef geen ruimte kreeg tijdens zijn speech. Iosaphe stond op en zijn vader ging zitten en
hij sprak met luide stem, zodat al het volk het hoorde: ‘Nu groet u, sir Evalak, de God van Israel
door de mond van zijn dienaren en zegt u (wat ik zal doen). Gij hebt vannacht gezien wat voor

10 De betekenis van kleren (in het Fr.): schoenen, om zijn voeten van slechte paden te houden; een opperkleed:
kuisheid; onderkleed: maagdelijkheid; hoofdbedekking: nederigheid; een groen kleed: onoverwinnelijk geduld; een
wit kleed: rechtvaardigheid; band om de linkerarm: onthouding; een nekband: gehoorzaamheid; een bovenkleed over
alles: naastenliefde (charitas). Verder heeft hij de staf van Wraak-en-Genade (kromming aan de top tegenover spits
einde); ring van matrimony en een gehoornde hoed; biecht (confession). [Skeat, 59f]
11 Skeat: li palais esperiteus, opgevat als ‘het paleis der (boze) geesten’.
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sommigen betekent, dat gij duidelijk hebt gemaakt aan hen in hoeverre hij (God) mishaagd is; gij
zult bezocht worden door wraak, waarlijk, en spoedig, dat heel de kamer zal zien, dat gij verkeerd
spreekt, want hij, nl. Tholomer, die ge gewoon was te jagen, die koning van Babiloyne, zal
hierheen komen; [vgl. 2 Sam 24: 13] drie dagen en drie nachten nu zal hij je opdrijven, daarna je
gevangen nemen en je je leven ontroven; hij, die nooit in je buurt durfde te zijn, zal nu van je
winnen vanwege je verkeerde geloof.’
[359] Toen stond de clerk op en wilde weer disputeren; toen leek het hen, dat iemand hem bij de
tong hield en hij knarste zijn tanden en loeide zo luid, dat zijn ogen uit zijn hoofd vlogen en voor
hem neervielen. Toen sprong het volk op en wilde met wapens Jozef en zijn zoon doodslaan
vanwege die ander; en koning Evalac greep snel zijn zwaard en hij zwoor hen allemaal bij de
macht van Iubiter, als een van hen naar voren durfde te komen, hij hem zou laten vellen eer ze
daar waren.
[369] Toen zei de koning: ‘Is er enige hulp om me te redden misschien?’ ‘Zeker, Sire,’ zei
Josaphe, ‘het ontvangen van de Waarheid.’ ‘En wat gelooft ge van deze man, zal hij genezen?’
‘Gaan jullie naar Maumetes en beproef haar macht.’ Toen namen ze die man en brachten hem
naar de tempel; meteen brachten ze hem voor de hoogste meester, die bad tot een beeld, Appollin
genaamd, dat geen woord wilde antwoorden, hoewel zij zouden sterven. Toen sprak een beeld in
een andere hoek, dat ze Mars noemen: ‘Het is zinloos te spreken; Appolin is gebonden en zo
vastgesnoerd, dat hij geen woord kan zeggen (voor geen levend ding).’
[383] Toen nam Iosef een staf, die naast hem stond, sloeg daarop Appolin met een sterke wil, dat
zijn nek barst en verbrokkelt tot poeder, en de demon van zijn lichaam vloog naar de lucht. Toen
lieten ze hem daar en gingen naar de anderen; de koning boog naar zijn beurs om hem te offeren.
‘Laat af,’ zei Iosaphe, ‘ik geloof, dat ge beter af zijt; want als ge hem iets zou offeren, ik zal het
je bewijzen, op plotse dood, die ge spoedig zult sterven.’ ‘Vertel me,’ zei de koning, ‘– ik heb
veel vertrouwen in je – over deze Tholomer en mij, hoe zal het geschieden?’ En hij [het beeld!]
herhaalde nogmaals: ‘Ik durf het niet goed te zeggen voor deze Christenmensen, die onder jullie
zijn. Zie je niet de twee engelen, die hem vergezellen? De ene draagt een kruis, de andere een
scherp zwaard; waar ook zij gestationeerd zijn, zodanig is hun kracht, dat onze macht niets is op
geen enkele wijze.’ Toen zei Iosaphe: ‘Voor ons zult ge niet (van vrees) treuzelen; op de hoge
Drieëenheid beveel ik u te zeggen: Spreek al wat ge kunt en laat de koning horen.’ ‘Van iets
nieuws dat gaat gebeuren,’ zei hij, ‘kan ik niet spreken.’ 
[403] Op dat moment kwam er een bode en sprak tot de koning en zei hem, dat Tholomer uit zijn
land was vertrokken. ‘De rijke stad Nagister [Ouagre; Oriable] heeft hij voorwaar genomen;
daarna trok hij verder op en belegerde (bifore clene) het Kasteel van Alonginea [Eualachin;
Valachin] en komt hierheen met 60.000,’ zei hij, ‘clene ridders en 50.000 voetsoldaten, gereed
om te vechten, als ze die vesting hadden genomen, voorwaar; er is niemand in dat land, die hem
zal tegenhouden.’ Toen was de koning bevreesd – ik zweer het je –, dat het verhaal van Iosaphe
bewaarheid werd.
[414] De koning liet meteen brieven schrijven om zijn mannen gereed te maken en beval hen
hem tijdig ‘s morgens te ontmoeten op het kasteel van Carboye,12 waar hij afgesproken had, was
15 mijl van Sarras en nog eens 15 mijl vanwaar zij gelegerd zijn. Toen nam Iosef hem mee en zei
hem deze woorden: ‘Weet ge wat ge doet, koning, nu dat ge eropuit trekt? Van uw terugkomen
kunt ge niets zeggen. Het volgende teken is me meegedeeld: gij zijt van eenvoudige komaf;
voorwaar uw vader was een man, die schoenen herstelde! Ten tijde dat Augustus Cesar Keizer
van Rome was, verbleef gij lang in het land, dat die heer bezat. Veertig ridderdochters wilde hij

12 Carabel; Tarabiel; Tarabe, 20 mijl van Sarras en nog eens 16 van Valachin, waar Tholomes gelegerd was (Lovelich).
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hebben van Frankrijk om zijdewerk te naaien en te zitten in zijn kamer. Omdat gij een mooi kind
was, werd ge meegenomen om twee mooie maagden te dienen en tijdens deze man bleef ge daar.
Ze hielden je voor hoger bloed dan je geboren was; daarna ging je van hem naar de Earl van
Surye.13 Daar zaten jij en zijn zoon op een dag en ge werd zeer boos en ge sloeg hem daar dood.
Dus kwam je naar de koning, die dit land bezat, en ge zei, dat ge een ridder was, en leefde aan
zijn hof. Hij was een oude man, door oorlog vermoeid, en gij was een jonge man in uw volle
kracht. Want ge nam zijn vijand en stelde hem ter hand, waarvoor hij je dit land gaf na zijn dood.
Het is niet juist om te spreken, heer koning, waarvandaan wij komen.’ Hij besteedde er geen
aandacht aan, maar vraagt hem over de droom, die hij die nacht had, en vraagt hem die te duiden.
‘Als ge terugkomt, dat moet ge waarlijk weten, zult ge meer ruimte hebben om mijn uitleg aan te
horen!’ Ioseph nam zijn schild en vormde in het midden een kruis van rode stof en zegt hem dan,
dat wanneer hij in het grootste gevaar is, hij tot Crist moet bidden, want er zal geen man zijn,
voorwaar, die dat teken ziet en niet veilig is die dag en zijn narigheid over.
[451] Toen ging hij naar de weide, waar die anderen [=de vijanden] waren, stelde zijn rijke
mannen op en reed snel met hen. Meteen bleken Tholomers mannen de sterksten, sloegen hen
weldra terug en brachten hen ten val; en zij keerden weerom, het was op dat moment niet anders.
Ze kwamen bij Tholomers tenten, leegden hen snel, namen al zijn voorraden en gingen er
vandoor, waarna ze kwamen bij een kasteel dichtbij. De koning zat bij de waterkant uit te rusten,
toen iemand snel kwam aanlopen naar hem. Hij zei: ‘Mijn vrouwe de koningin zendt u een brief
en vraagt u om te doen wat erin gevraagd wordt.’ En hij las het voor en vond weldra erin, dat hij
zou moeten terugtrekken, helemaal weg, want anders zal Tholomers volk hem daar (gevangen)
nemen; daarom wil ze, dat hij het weet, en waarschuwt ze hem tevoren. ‘Wie heeft haar dit laten
weten en wie heeft haar dit verteld?’ Hij antwoordde meteen: ‘Sire, ik weet het echt niet. Maar de
twee Christenmannen, die op uw hof verblijven, zijn in groot beraad geweest; ik neem aan dat dat
daarover ging.’ En hij vertelde hen toen van het bericht van de koningin door de raad van Iosaphe
en zij dankten Ihesu.
[472] De koning liet opnieuw brieven uitgaan om meer mannen te verzamelen; tegen die tijd was
de nacht voorbij en bij dageraad hadden ze nieuw volk, 14.000 man. Hij zag uit de bosrand, veilig
door henzelf, vers uitgerust 500 ridders aankomen. Een van hen gooide zijn helm los en reed naar
de koning, en hij kende hem terdege: het was de broer van zijn vrouw, genaamd Seraphe, een
jonge earl, voorwaar, en daarbij geducht in alle goede daden; hij werd nooit bemind door de
koning, veel noch weinig, noch dacht hij goed van hem, (terwijl) hij (hem) zonder leed diende.
Hij zei: ‘Mijn vrouwe de koningin zond me een brief, dat als ik haar ooit in nood wilde helpen ik
het nu moest doen; en ik ben gekomen om u ter wille te zijn, sire, met deze ridders.’ ‘Waarlijk,’
zei hij, ‘Seraphe, ge had kwaadheden mogen doen; vaak heb ik je misbruikt, wat me ten zeerste
spijt; want altijd zou een familielid een vriend moeten zijn, wat er ook gebeurt.’
[490] Daarop gingen ze naar de weide, waar die anderen [= de vijanden] waren; hij stelde zijn
rijke mannen op en reed beter op hen af, zodat door hem geen reden tot rouwen is, die zijn rit
veroorzaakte. Toen zei Seraphe: ‘Wacht even en denk na, goede mannen, over het verdriet aan
onze kinderen en wat er van zal komen als we worden verslagen. Beter is het dapper te sterven

13 425: heerste over. Het verhaal is, dat Augustus, toen hij hoorde van het te geboren kind, dat zijn superieur zou zijn,
besloot om losprijs (homage) van zijn onderworpen staten te eisen en Frankrijk om 100 ridders vroeg, 100
ridderdochters en 100 kinderen onder de vijf jaar. Hieronder waren twee dochters van graaf Sevain, heer van Meaux,
bij wie Evelac als page diende. De meisjes stierven en Evelac, op de leeftijd van twintig, werd door Tiberius als
geschenk gezonden aan Felis, graaf van Syrië. Evelac ruziede op een dag met de Earls zoon, doodde hem en vluchtte
vervolgens naar het hof van koning Tholomer, koning van Babylon, op dat moment in oorlog met Holofernes, die
Evelac verslaat. Voor deze dienst krijgt hij Holofernes’ koninkrijk. [Sk, 62]
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stuk voor stuk, dan met schande van de strijd af te zien en ons terug te trekken.’ Ze naderden hen
tot op een zwaardlengte: toen Seraphe zei, dat men (?); ze konden weldra zijn strijdbijl zien gaan
en de trotsen neerslaan. In het dichtste gewoel beproefde hij zijn wapen, kliefde de schedels van
aanstormende mannen, droeg dood (bale) in zijn hand en deelde die rondom hem uit. Hij zwaaide
een bijl met een groot heft op, hield hem stevig, met touw, in zijn twee handen; zo verpletterde
hij hen ermee en bewees zijn kracht, zodat weinigen hem konden ontkomen en op de vlucht
slaan. Er waren hengsten te vernietigen, gevechten om zich in te mengen, machtige mannen
troffen elkaar, boorden door schilden – harde maliekolders barstten open – en doorboorden de
borst. Helder straalde op de schacht het bloed der helden. Zij, die te paard gingen, hieuwen op
helmen. Zij, die te voet gingen, hakten door schouders. Velen lagen bewusteloos, geschonden
door het scherp, en stierven kort daarna de dood. Er werden hoofden onthuld, helmen
losgemaakt; harde schilden gekliefd vielen in vieren, paard en man werden in één klap
doorgeslagen. De stiward van Evalak bleef in het gevecht, lag plat op het veld, neergeslagen ter
aarde. Evalac en Tholomer hebben tweemaal verzameld; Seraphe wendde zich met een dikke 200
man naar een rots dichtbij. Hadden ze die veste gekregen, voorwaar, dan hadden ze veel schade
kunnen toebrengen, als ze hem hadden gekregen. Toen kwam iemand met een verhaal en vertelt
Tholomer, hoe Seraphe zijn mannen gediend heeft; zijn broer [Manarcus (Manaquit), broer van
Tholomer] en een batallion waren in slagorde vlakbij en hij zond hem bericht, dat hij daarheen
moest gaan, en ze kwamen snel aan en botsten op elkaar. Seraphe had hem in de gaten en ging
hen luid schreeuwend tegemoet. Hij ontmoette een ridder [d.i. Manarcus] op een paard met een
groot rumoer, hief zijn bijl op en trof hem zelfs en spleet de helm en het hoofd eronder. Met de
dood in zijn nek stortte hij neer, hetgeen hen van de andere partij veel leed deed, want koning
Tholomer was waarlijk zijn broer. Toen bevond Seraphe zich met 40 ridders daar waar de strijd
het hevigst was en van meer kracht. Toen vielen zij uit woede aan op Seraphes ridders; ze hadden
hem in leven gelaten met hooguit zeven man. Ook die zeven waren tenslotte verslagen en hij
daarbij zo zwaar gewond, dat hij buiten bewustzijn raakte en op de grond viel. Weldra krabbelde
hij overeind en greep meteen zijn bijl, sloeg op mannenkoppen, zodat ze neergingen, ving
vervolgens zijn paard en reed weg. Maar telkens weer vroeg en riep Seraphe: ‘Waar is Evalac?’
Het gevecht was zo dik; wel 5000 man aan Tholomers kant waren tussen hen twee, zodat hij niet
naar hem kon komen en hij had slechts 40 man, die hem volgden. En ze waren vermoeid van het
vechten en veruit in de minderheid, tegenover het voetvolk vooraan en het gedrang daarachter;
het is geen wonder, zo hadden ze gezwoegd.
[555] Toen werd Evalac gevangen genomen en zwaar gewond; en koning Tholomer voerde hem
gevankelijk mee naar een bos dichtbij om hem te doden voordat ze verder gingen. Toen
ontblootte hij [Evalak] zijn schild en keek naar het kruis; hij zag een kind erop uitgestrekt,
stromend met bloed, en hij smeekte Hem om genade, want Hij was Gods vorm. Toen zag hij een
Witte Ridder14 hem te hulp komen, zowel wapenuitrusting als paard geheel als de lelie, een rood
kruis op zijn schild stond hem goed; hij reed naar Tholomer, snel op zijn witte paard, liet hem
van zijn paard tuimelen en deed hem nog meer leed, sloeg hem morsdood, zodat hij nooit meer
bewoog. Daarna trok hij een wonderlijk wapen tevoorschijn en sloeg hen dood aan zijn voeten,
die hem [Th.] volgden. Toen zette hij Evalac in het zadel van Tholomers paard en ging naar het
gevecht, machtig en snel. Steeds weer roept Evalac: ‘Waar is Seraphe?’ en ziet hem met [de
Witte Ridder], waar zeven ridders hem zeker hadden aangevallen en snel begonnen hem bij de
breidel te nemen. De Witte Ridder baande met zijn zwaard snel een weg naar hem; toen de zes
dood waren, greep de zevende een mes en wilde Seraphe steken op een heimelijke plek, in een

14 Skeat, 64: vgl. 2 Macc 10:29; Santiago hielp de Spanjaarden in minstens 38 veldslagen.
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gat in zijn helm, en hij was zo moe van het vechten, dat hij geen kans had, zelf gehaast, om hem
schade toe te brengen, want hij viel van zichzelf. Toen Evalac dat zag, viel hij ter aarde net als
Seraphe en beiden lagen bewusteloos. De Witte Ridder steeg af en tilt hen beiden op; er was geen
linde zo licht als deze twee lieden, toen ze opkeken en elkaar zagen. Toen zei Seraphe: ‘Toon me
mijn bijl; ik zal hem nodig hebben vandaag, want mijn kracht is vernieuwd.’ ‘Neem deze,’ zei de
Witte Ridder, ‘om mijnentwil; God zendt je deze, [God,] die al de gratie verleent.’ Toen hij hem
in zijn hand had, voelde die beter en veel zwaarder dan die hij tevoren had; daar was jong noch
oud man, die vuriger handelde dan Evalak en Seraphe, waar ze ook waren, zo fris als de havik,
frisser op dat moment, dan toen ze daar voor het eerst kwamen. Maar nog meer ontruimde de
Witte Ridder de plek, en het valt niet mee (?) de vrees voor zijn klappen te zien. Daar liet hij zijn
hand los en legde hen op rijen en dreef hen op waarheen hij wilde. De stiward van Tholomer
[Narbus] zamelde hen bijeen en zei, ze zijn in het midden van de ruimte en gaan niet huiswaarts
en hij weet niets in het land en daarom moeten ze blijven. Toen hield het volk van de rots hem in
de gaten, maakte daar een zeker werk en versloeg hem totaal.
[605] Evalak en Seraphe vroegen zich verwonderd af, waar de Witte Ridder gebleven was, die
voor zich de prijs [eer] had gewonnen; ze wisten niet waar hij was noch aan welke kant. Toen zei
Seraphe, dat hij naar huis wilde gaan; hij was zwaar gewond en had rust nodig. ‘Waarlijk,’ zei
Evalac, ‘ge zult met me meegaan naar het hof en twee wonderlijke mannen zult ge daar zien; ze
vertelden me ieder punt, voor ik van huis ging, alles van dit gebeuren, hoe het werd gewonnen.’
[615] We verlaten nu de koning en spreken over Ioseph, die te Sarras bleef bij de koningin. ‘Wat
denkt ge van mijn heer?’ zei ze, ‘gaat het goed met hem, heeft hij de voorspellingen vervuld, die
gij tevoren zei?’ ‘Zeker, door de macht van God is het meesterschap gewonnen en door Zijn
zoete genade is het ergste voorbij.’ ‘Ja, ik beloof u hier, dat ik uw wet zal houden; wanneer mijn
heer terug is, zal ik dat als eerste ontvangen.’ ‘Geef me zekerheid daartoe,’ zei Ioseph toen. ‘Ik
wil dat ge mijn waarheid aanneemt; ik wil u niet bedriegen.’ ‘Nee, ge hebt geen (waarheid),’
sprak hij, ‘voorwaar, je was verbonden met hen, die met weinig volstaan.’ ‘Vertel me wat jouw
(geloof) is en wat het betekent?’ En hij vertelde haar prompt waarachtig het zijne en zij herhaalde
het vlot na hem, net zo snel als hij, hetgeen hem verbaasde. ‘Ik zeg je, Jozef, voorwaar, hoe ik het
Christendom nam en wanneer. Toen mijn moeder leefde, leed ze aan een vuile long en zocht hulp
op diverse plekken, maar kon niet genezen worden. Er woonde een heremiet [Salustes (Salustine)
genas de moeder van Sarracynte] vlakbij; netjes (gekleed) gingen we op een dag erheen; ze
smeekte deze heremiet haar gezond te maken. “Ik ben zondig zoals jij,” zei hij, “ik kan u dat niet
verlenen.” “Waarom bidt ge niet tot Hem,” sprak ze, “op wie uw hoop is gericht?” “Wilt ge in
Hem geloven,” zei hij, “dan wil ik u beloven, dat ge geheeld zult worden, zoals ge voorheen
was.” Hij liet haar neerknielen en nam een boek, las een evangelie daaruit en vroeg haar op te
staan en zij was in een oogwenk verlost van haar kwaal. Toen zei ze tot mij: “Dierbare dochter,
wilt ge zijn zoals ik en in deze man geloven?” En ik weende warm water en bevochtigde mijn
wangen en zei dat zijn baard zo grijs was, (waardoor) ik niet in hem kon geloven. En hij zei tot
mij: “Dochter, Hij is mooier, die jouw moeder zojuist heeft genezen, dan ik of gij of wat ook dat
geschapen is.” En ik zei toen weer: “Als Hij zo mooi is als mijn broer thuis, zou ik in Hem
geloven.” “Zeker, dochter,” zei hij, “moge de genade zorgen, dat gij zelf Hem mag zien, voor gij
heengaat.”
[656] Toen kwam Ihesu Crist zo helder (stralend) van zichzelf, dat na de eerste blik wij Hem niet
konden aankijken, en een wind en een geur omwaaide ons; we voelden ons zo goed, dat we niet
wisten wat we deden. Hij gebruikte Gods bord [d.i. hij las de Mis] en bracht een geschrift, dat hij
mij en mijn moeder toevertrouwde het vreugdevol te bewaren; aldus werd ik op dat moment
Cristen.’ ‘Waarom hebt ge zo lang uw heer dit leven laten leiden?’ ‘Heer voorwaar,’ zei zij, ‘ik
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durfde het echt niet; hij is zo woest van zichzelf voor onbekende dingen (?); maar smeekte God,
dat Hij Zijn genade zendt. Hebt ge zelf niet gemerkt hoe moeilijk hij te bekeren is?’ Op dat
moment kwam de koning Sarras binnen en velen volgden hem; zodra hij thuis was, voorwaar,
informeerde hij prompt naar het bekende tweetal, zette zich op zijn divan en hen aan
weerskanten. ‘Ach, Jozef,’ zei de koning, ‘waar waren uw woorden, die ge me tevoren zei,
gezegend zij uw Schepper!’ ‘Hoe zit dat?’ zei Seraphe en hij antwoordde meteen: ‘Hij, die jou
hielp te ontkomen aan de zeven ridders’; en vertelde hem ieder punt [zie 612], dat zij gedaan
hadden. Hoe hij daarvan wist, daarover verbaasde hij zich.
[678] Toen kwam iemand uit het gevecht, die akelig gewond was, zijn ene arm was afgeslagen en
hij droeg die in de andere. Toen vroeg Jozef naar het schild van de ridder [Evalak!] en vroeg
iedereen te knielen, waarna de arm weer heelde, vast aan de stomp. Toen kwam Seraphe en vroeg
als eerste gedoopt te worden. In de naam van de Vader doopte Jozef hem en noemde hem
Nasciens en zijn naam veranderde: deze was het vanaf die dag dat de waarheid begon. Toen hij
gedoopt was, zagen de anderen hem en het leek hen, dat hij glom als licht, geheel en al laaiend;
ze zagen de H. Geest op zijn mond neerdalen en hij sprak toen, zoals hij tevoren niet had gekund,
wat hij tevoren niet kende, wist.
[691] Toen kwam de man met de zere arm, die door de Gratie geholpen was; in de naam van de
Vader doopte Jozef hem en noemde hem Cleodamas [Climachideus (Lovelich: Clamacides)], wat
zijn naam werd. Toen kwam koning Evalac en vroeg gedoopt te worden en hij noemde hem
Mordreyns [tardieus en creanche: traag in geloven], waarlijk een ‘laatkomer’ (of een ‘slome’).
Toen kwam het volk en masse naar Iosaphe; hij nam een gouden bassin in allebei zijn handen,
liet in de naam van de Drievuldigheid het water rondvliegen en doopte in één keer meer dan
5000. Toen zei Iosaphe, dat Jozef zijn vader zich moest verbeiden en daar blijven wonen, terwijl
hij en Nasciens weggaan, waarheen wisten ze niet, om het volk te kerstenen en de valsen tot
zwijgen te brengen. Maar daar wierp een onzalige koning hen in de gevangenis tot zijn eigen
groot verdriet, zeker op het eind; want koning Mordreyns kwam met zulk een macht om hen uit
te leveren, dat hij om zijn leven niemand achterliet. Daarna vertrouwden ze het Bloed toe aan
twee mannen ter bewaring, en zij verlieten de stad en lieten het daar.15

[Maurice Zufferey, ‘Die Mauritiuskult im Fruh- und Hochmittelalter’, in: Hist. Jahrbuch Görres-Gesellschaft 106
(1986), 35f: In het in 1612 naar een ouder schrift vervaardigde Breviarum Turonense houdt Sint Maarten zich op de
terugweg naar Tours op in Agaune en smeekte God om enige Thebaanse relikwieën. In het gras zag hij plots
bloeddruppels, die hij in 3 ampullen opving en naar Gallië bracht. Eén ervan bleef in Tours, de beide andere schonk
hij aan de kerken van Angers en Candes. In een brief, die de koorheren van Tours in 1168 aan aartsbisschop Philip
van Keulen zonden, heeft Maarten eerst de monniken van Agaune om relikwieën verzocht. De monniken weigerden,
waarop Maarten door autochtonen zich de plek van het bloedbad liet tonen en daar God smeekte hem een beetje
martelarenbloed te verlenen. Het opdruppelend bloed werd in 4 vaatwerken verzameld en naar Agaune
teruggebracht. De monniken hadden erin een mirakel (h)erkend. Dit thema is terug te vinden op een wandtapijt van
het slot Angers en de abdij St-Maurice bezit nog steeds een vase de S. Martin (2e eeuw VC, Alexandrijns, met
Karolingisch goudwerk).]

15 De slotscène bij Lovelich: (Jozef vertrekt met iedereen) behalve drie personen, die hij achterliet met de Arche en
die heilige schaal, die erin zat, om die te bewaken. Hun namen zijn Enacore, Manasses en Lwcan (etc.). [Skeat, 66]
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Het Leven van Joseph van Armathy

Hierna volgt een verhandeling uit een boek, dat eens Theodosius de Keizer vond te Iherusalem in
de pretorye van Pylate over Ioseph van Armathy.
Omdat vaak grote twijfels en twijfelachtige zaken de lezers misleiden, zet daarom alle twijfels
opzij, (want) ge zult diverse dingen zien uitgetrokken van de zeer ware en probate beweringen
van geschiedkundigen, betreffende de oudheden van het eerbare klooster van Onze Vrouwe te
Glastenburye. Nadat onze Heiland Ihesu Cryste ter dood was gebracht door passyon van het
Kruis & alle dingen geheel vervuld waren, die geschreven stonden over hem door heilige
profetie, kwam die heilige man Ioseph van Armathy naar Pilatus en vroeg hem het lichaam van
onze Heiland Ihesu cryste; toen het lichaam hem was gegeven, wikkelde hij het in een fraai wit
kleed en begroef het in een nieuw gemaakt graf, waar nog nooit iemand gelegen had.
Tezelfdertijd waren de Joden geheel op de hoogte, dat deze Jozef zo vol verering het lichaam van
Christus ter aarde had besteld. Ze bedachten ook hoe ze hem in handen konden krijgen en een
genaamd Nychodemus en vele anderen, die de ware minnaars en gerechte advocaten van onze
Heiland waren, vluchtten en hielden zich verborgen, behalve de genoemde Jozef en Nicodemus,
die zich dapper presenteerden en verslag deden aan de Joden onder deze woorden:
‘Waarom zijn jullie boos op ons, aangezien we (slechts) het lichaam van Ihesu Cryst begraven
hebben; weet wel,’ zeiden Jozef en Nicodemus tegen de Joden, ‘wat jullie misdaan hebben
tegenover de rechtvaardige man! Jullie sloegen geen acht op de grote verdienstelijkheden, die hij
deed en toonde aan jullie; jullie hebben voor zijn grote goedheid hem gekruisigd en met een
scherpe speer gewond.’ Toen de Joden deze woorden hoorden, grepen ze Jozef beet en sloten
hem op in een huis zonder ramen, & Annas en Cayphas verzegelden de deur op het slot en wezen
zekere mannen aan om hem te bewaken en zijn vriend Nicodemus werd vrijgelaten. Ze
behandelden Jozef zo slecht, omdat hij de man was, die het lichaam van Ihesu Cryst verlangde en
de belangrijkste beweger en beginner was, dat het lichaam zo eervol begraven was. Nadat dit
gedaan was op hun sabbatdag, verzamelden zich de belangrijkste leiders van de tempel en
zochten naar een middel om Jozef te vernietigen en toen ze allemaal samen waren, werden Annas
en Cayphas door hen bevolen om Jozef te brengen, aangezien zij de deur van de gevangenis
hadden verzegeld, en toen hun zegels waren verbroken en de deur geopend, bleek Jozef
verdwenen. Toen zonden zij spionnen uit om hem te zoeken en tenslotte werd hij gevonden in
zijn eigen stad, genaamd Aramathya en toen ze geheel en al op de hoogte waren, verheugden
beide opperhoofden en heel de gemeenschap van de Joden zich zeer en dankten de Ware God van
Israël, dat nu bekend was, waar Jozef heen was, die aldus opgesloten was geweest (met wachters
en zo). Toen verzamelden zij zich en masse en de leiders en de hoofden stelden deze vraag en
zeiden: ‘Hoe krijgen we handig Jozef hier, opdat we met hem kunnen praten?’ Toen besloten zij
gezamenlijk hem een brief te schrijven met de volgende inhoud: ‘Jozef, vrede zij met u en met
heel uw gezelschap. Wij zijn ons zeer bewust dat we God en jou zwaar beledigd hebben; daarom
smeken we je te beloven naar ons toe te komen, zodat we je kunnen ontmoeten, want we zijn zeer
verbaasd, hoe ge genomen bent uit die plaats, waarin gij gestopt was; wij bekennen je, dat we
zwaar ons tegen je misdragen hebben, vanwaar de almachtige God u bevrijd heeft, opdat onze
boze raad en onzalige gedachte u niet zou schaden; daarom, eervolle Jozef, die welgeliefd onder
alle mensen zijt, vrede zij met u.’ Toen dit epistel geschreven was, kozen zij zeven personen uit
hun midden, die allen de beste en bijzonderste vrienden waren, die Jozef had, en zeiden tegen
hen: ‘Wanneer jullie op weg gaan naar Aramathia en bij Jozef komen, groet hem hartelijk in onze
naam en geef hem deze brief van ons.’ Deze zeven uitgekozen personen kwamen met de gegeven
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brief in de stad Aramathya, waar Jozef was, en begroetten hem zeer uitgebreid (...) en gaven hem
die brief, die hij zeer hoffelijk aannam. En toen hij de brief had doorgekeken en wist waarover
deze ging, sprak hij deze woorden: ‘Gezegend is mijn Heer, God van Israel, die mij bevrijd en
gered heeft, opdat mijn bloed niet vergoten werd, noch ik vernietigd; gezegend is mijn Heer God,
die mij onder Zijn vleugels [sub alarum tuarum] heeft behoed.’ Toen kuste Jozef als teken van
liefde en vrede de zeven personen, die hem als bode waren toegezonden en nam hen zeer
vriendelijk in zijn huis. En de volgende dag nam hij zijn ezel en vergezelde hen naar Iherusalem.
En toen de Joden van zijn komst hoorden, gingen zij hem tegemoet en zeiden bij hun treffen uit
één stem: ‘Vrede zij in uw komst, vader Jozef,’ en hij groette hen terug op de volgende wijze
sprekend: ‘Vrede zij met u en onder u allen,’ en zij kusten hem daar allemaal. Daarna ontving
Nychodemus hem in zijn huis en richtte voor hem een grote maaltijd aan. Op een dag toen de
Joden tezamen waren, zeiden Annas en Cayphas tegen Jozef: ‘Toon u nu voor de God van Israel
en verklaar ons duidelijk die dingen, die wij u vragen, want het is niet onbekend, dat we ernstig
gekwetst waren, omdat gij het lichaam van Ihesu cryste liet begraven, en daarop sloten wij u op
in een verborgen huis en ‘s morgens lieten wij u halen om met u te spreken en bleek u niet te
vinden; vanwaar we zeer verbaasd waren en erg bang over hoe dit kon zijn, tot nu dat we u weer
zien. Daarom, aangezien gij nu hier bent, verzeker ons waarlijk, hoe deze zaak geschiedde, dat gij
aldus heimelijk bent weggevoerd.’ Ioseph weigerde niet hen antwoord te geven en sprak tot hen
onomwonden: ‘Ten tijde dat gij mij opsloot in dat huis op Goede Vrijdag (de dag waarna het
sabbat is), werd om middernacht, terwijl ik bezig was met mijn gebeden om God te vragen mijn
hulp te zijn, (intussen) plots het huis, waarin ik was, opgetild bij de vier hoeken. En ik zag Ihesus
helderder dan enig licht, dat ik ooit tevoren zag, en van angst viel ik neer ter aarde; toen nam Hij
me bij de hand van de grond en veegde mijn gezicht af met een roos [orig. rosaque perfudit me,
et extergens faciem meam osculatus est me, etc. d.i., ‘Christus besprenkelde me met een roos en,
mijn gezicht afvegend, kuste me.’] en kuste me en zei tegen me: ‘Wees niet bevreesd, Jozef, kijk
me aan en dan zult ge duidelijk weten, dat ik Hem ben.’ Toen keek ik op en noemde Hem
meester Helyas in de veronderstelling, dat Hij Hely de profeet was. Toen zei hij tegen me: ‘Ik ben
niet Hely, maar ik ben Ihesus, wiens lichaam gij liet begraven.’ Aangezien ik nog steeds
twijfelde, zei ik Hem: ‘Als gij Hem zijt, toon me het graf, waarin ik U legde.’ Toen nam Hij me
bij de hand en bracht me naar de plaats, waar ik Hem begroef. Verder toonde Hij me het Kleed,
waarin ik Zijn lichaam wikkelde, evenals het sudarye, waarmee ik Zijn hoofd bedekte. Toen ik
deze dingen gezien had, wist ik zeker, dat het Ihesus was en ik eerde Hem zoals mijn plicht, de
volgende woorden reciterend: ‘Gezegend is Hij, die gekomen is in de naam van God.’ Toen nam
Hij me bij de hand en bracht me zo naar mijn huis in de stad Aramathya en zei tegen me: ‘Rust
gij hier vredig deze veertig dagen; ga niet weg uit uw huis. En Ik zal gaan naar Mijn leerlingen
die grote lust hebben Me te zien.’ En na dit gezegd te hebben, verdween Ihesus.’
Daarna, nadat deze veertig dagen geheel en al voorbij waren, vestigde Jozef van Aramathya
voornoemd steevast zijn geest op de fervente liefde van het geloof, stelde zich onder de discipline
en doctrine van Sint Phylyp, de apostel van onze gezegende Heer Ihesu Cryste. En toen hij
voldoende onderricht was in zijn leer en lering, ontving zowel hij als zijn zoon Iosephes van Sint
Phylyp het heilig sakrament van de Doop. En daarna werd Jozef gezonden na een boodschap van
Sint Iohan de apostel en evangelist vanuit Ephese naar de glorieuze Moeder van Ihesu cryste,
onze Vrouwe, en was ook daarna aanwezig bij Sint Phylyp en andere discipelen op het moment,
dat die glorieuze Maagd werd opgenomen in de hemel. En hij hoorde en zag velerlei zaken van
onze Heer Ihesu cryste en van zijn gezegende Moeder onze Vrouwe Sint Mary. Hij toonde en
predikte hen in diverse regionen en plaatsen en bekeerde vele mensen tot het Christelijke geloof
en doopte hen. En tenslotte, vijftien jaar na de glorieuze opname van onze gezegende Vrouwe,
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nam hij zijn zoon Iosephes mee en ging naar Sint Phylyp in Frankrijk en daarna – zoals
geschreven staat in een boek genaamd Graall – kwam Ioseph van Aramathia, die het lichaam van
onze Heer Jhesu cryste begroef, waarna hij werd gedoopt door de heilige man Sint Phylyp de
apostel, naar Groot Brittannië, dat beloofd was aan hem en zijn nageslacht, en hij bracht met zich
zijn vrouw en zijn zoon Iosephes, die onze Heiland tevoren tot een bisschop had gemaakt en hem
wijdde in een stad genaamd Sara, en er kwamen met hem meer dan 600 personen, mannen en
vrouwen, en de mannen deden de plechtige gelofte om kuis te leven met [d.w.z. zonder] hun
vrouwen tot het moment, dat ze aankwamen in Groot Brittannië, en iedereen brak deze gelofte
behalve 37, die door onze Heiland bevolen werden de zee over te steken, zeilend [d.w.z. varend]
op het hemd van Iosephes, en zo te Londen kwamen op Paaszaterdag in de ochtend. De rest van
hen, voor zover ze berouwvol waren voor het overtreden van hun gelofte, werd met hulp en
gebed van Ioseph overgebracht in een boot (vessel), die Koning Salomon kunstig had gemaakt
om het uit te houden tot Christus’ tijd. En op dezelfde dag, dat hun gezelschap te Londen
aankwam op Iosephes’ hemd, legden zij te Londen aan in die boot, die God hen verschaft had,
die werd bestuurd door een graaf van Medor [Medorum], genaamd Naciamis, die Ioseph tevoren
in de stad Sara gedoopt had, en met hen kwam ook de koning van diezelfde stad, genaamd
Mordrams, aan wie de almachtige God daarna verscheen en hem Zijn zijde, handen en voeten,
doorboord met de speer en nagels, toonde; en toen koning Mordrams dat zag, was hij bewogen
van medelijden en zei: ‘O mijn Heer God, welke man was zo bout en zo aanmatigend aldus met
U te handelen?’ Onze Heiland antwoordde hem daarop: ‘De valse koning van Noord Wales heeft
op deze wijze met me gehandeld, die mijn dienaar Ioseph van Aramathya met zijn gezelschap in
de gevangenis heeft gestopt en zeer onvriendelijk hen hun levensmiddelen heeft ontzegd, omdat
ze Mijn naam toonden en predikten in zijn rijk. Daarom,’ zei de Almachtige tegen Mordrams,
‘omgord u met uw zwaard rond uw middel en ga met alle mogelijke spoed daarheen en neem
wraak op de tiran en bevrijd mijn dienaren uit de gevangenis en het gevaar.’ Toen de ridder
wakker werd, was hij zeer blij met het getoonde visioen en hij regelde zijn rijk en zijn
huishouding en nam een groot gezelschap met zich mee en ging op reis en aangezien God zijn
gids was, kwam hij op de plaats, waar de koning van Noord Wales de tiran was, en beval hem te
beloven ervoor te zorgen, dat de dienaren van de Almachtige God uit de gevangenis kwamen en
vrij waren. De tiran wilde in het geheel niet ingaan op het bevel van koning Mordrams, maar
beval hem met grote verontwaardiging kortaf meteen zijn land te verlaten. Toen koning
Mordrams deze taal hoorde, viel hij woedend op hem aan met zijn gezelschap en met
bovengenoemde Hertog Naciamis en versloeg hem met waardigheid en gerechte wraak. Toen dit
achter de rug was, ging koning Mordrams naar de gevangenis, waar die onzalige koning Ioseph
en zijn gezelschap had opgesloten, en bracht hen met 
grote vreugde tevoorschijn en vertelde hen het visioen, dat God hem gaf, en hun bevrijding;
daarop dankten zij allen in grote blijschap God van hart. Toen gaf koning Mordrams het rijk en
het koningschap van Noord Wales met toebehoren aan iemand, genaamd Celydomus, zoon van
hertog Nacyanus, en gaf hem ook als vrouw Labell, de dochter van de koning van Persye, welke
Labell de genoemde Celydomus met behulp van zijn vader tevoren met grote moeite bekeerd had
tot het Christelijke geloof, wiens dappere en wondere daden beschreven zijn in het boek,
genaamd Grall, voornoemd.
Aldus eindigt Het Leven van Ioseph van Armathy, gedrukt te London in Flete Strete bij Het
Teken van de Zon, door mij, Wynkyn de Worde. [Skeat, 27-32]
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De Sancto Joseph Ab Arimathia16

Toen onze Heer Ihesu Criste werd gekruisigd, vroeg Ioseph Ab Arimathia aan Pylate het lichaam
van onze Heer en legde het in een schone Sendell en stopte het in een graf, waarin nog niemand
begraven was, zoals de Evangelisten getuigen, & de Joden, daarvan op de hoogte, stopten hem in
een donkere gevangenis, die geen ramen had, en Annas en Cayphas sloten de deuren. En
naderhand, toen ze besloten hadden om hem ter dood te brengen, lieten ze hem uit de gevangenis
halen; en voor hun komst, op zaterdag in de nacht, verscheen onze Heer aan hem met een grote
helderheid, terwijl hij in gebed was, en vier engelen tilden het huis, waarin hij was, op en onze
Heer zei tot hem: ‘Ik ben Ihesus, die gij begraven hebt,’ en toen zei Ioseph: ‘Heer, als hij Hem
zijt, toon me de tombe, waarin ik U legde;’ en onze Heer nam hem bij de hand en voerde hem
naar het graf en vandaar bracht Hij hem naar zijn huis in Arimathe; daarna zonden de Joden om
hem en vroegen hoe hij uit de gevangenis kwam; en hij vertelde hen wat er gebeurd was en toen
lieten ze hem gaan & hij werd discipel van Sint Phylyp en door hem werden hij en zijn zoon
Iosefes gedoopt; en hij was een boodschapper vanuit Ephese tussen Sint Jan de Evangelist en
onze Vrouwe, en was bij haar heengaan met andere discipelen; hij was een standvastig prediker
van het woord van God, zoals hij het had vernomen van onze Heer en van onze Vrouwe en
bekeerde veel mensen. Daarna ging hij met zijn zoon Iosefes naar Frankrijk naar Sint Phylyp en
die zond Ioseph en zijn zoon met tien anderen naar Brittannië en tenslotte kwamen ze bij een
plaats, toen genaamd Ins-wytryñ, thans genaamd Glastonburye en deze verzen van hun komst
zijn gemaakt te Glastonburye. 

Intrat Aualloniam duodena caterua virorum; 
flos Arimathie Ioseph est primus eorum; 
Iosefes ex Ioseph genitus patrem cômitatur; 
hiis aliisque decem ius glastonie propriatur. 

En daarna, door bemiddeling van de Aartsengel Gabriël, maakten zij een kerk of kapel voor onze
Vrouwe; & daar leefden zij een gezegend leven in vigilies, vasten en gebeden. En twee ridders,
die hun gezegende leven zagen, gaven, hoewel zij heidenen waren, aan ieder van hen een hyde
land, hetgeen tot op de huidige dag de Twaalf Hydes wordt genoemd; en daar stierven zij; en
Ioseph werd begraven vlakbij de genoemde kapel.

16 Uit: The Kalendre of the New Legende of Englande, gedrukt door Richard Pynson, AD 1516.
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Hier begint het Leven van Joseph van Armathia17

Ihesu, de koninklijke robijn, met de allerhoogste faam,
Verbleef in Mary, de Maagd, vanwege haar nederigheid;
En vanuit het Rijk der Gerechtigheid daalde Hij af

4 Om het zwakke kleed van onze mensheid aan te nemen.

De 5 bronnen van pyte (pity) te openen, Adam boette Hij uit [restored: herstelde]
Aan het kruis, & voor ons vergoot Hij Zijn kostbare Bloed;
Daar werd het Boek geopend van perfekte liefde [charyte]

8 Door Longis’ speer getroffen, hangend aan het kruishout.

Zijn kostbare lichaam gestorven aan het kruis,
Zeer griefde het Zijn discipelen, ieder van hen;
En in de oude Boeken kunnen we lezen,

12 Dat onder al de anderen er eentje was,
Wiens hart verging van medelijden.
Zijn naam was Ioseph, de heer van Aromathy.
Hij ging naar Pylate en vroeg hem zeer nederig

16 Om het lichaam van Ihesu, om Hem te begraven.

En Pylate stond hem al wat hij vroeg toe.
Toen keerde Ioseph terug met ernstig gelaat
En bad Nycodymus met hem mee te gaan

20 Om het kostbare lichaam van onze Heer af te halen.
Aldus legde Jozef Ihesu te rusten in zijn graf
En wikkelde Zijn lichaam in een kleed genaamd sendony.
Kostbaar was het gemaakt, met goud en zeer zuivere zijde.

24 Joseph kocht het van een maagd in Aromaty-stad.

Maar dan wanneer Ioseph Ihesu afneemt.
Ligt de zijde, waar de wond was, tegen zijn borst;
Het koude bloed, dat aan de wortel van ons Heren hart, was,

28 Viel in Iosephs hemd en lag op zijn borst.
Waarlijk zoals heilige schriftuur zegt, daar rustte het
Op de heilige plaats boven zijn maag,
En toen onze Heer in de sendony gekleed was,

32 Stopte Joseph dit bloed in twee cruettes.

De Joden hoorden, dat Joseph Jhesu had begraven.
Ze waren van menig, dat Nycodemus en hij moesten boeten;
Zij gingen naar Pylat en zeiden dat ze gegriefd waren,

36 Voor zowel Ioseph als Nycodemus zonden ze.
Toen kwamen ze naar Pylat, om zijn bedoeling te kennen,
En zeiden, dat ze Ihesu begraven hadden, aangezien hij toestemming had gegeven;

17 Uit de black-letter copy, gedrukt door Richard Pynson AD 1520.
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‘Zeker,’ zeiden al de Joden, die daar aanwezig waren,
40 ‘Hij zal de tijd vervloeken, dat hij Zijn lijf verwijderde.’

‘Waarom?’ zei Joseph, ‘Ihesu was Gods eigen Zoon,
Die gij bond als een dief en hing aan het kruis;
Ook stak ge Hem door het hart met een scherpe speer,

44 En met 3 nagels deed ge Hem Zijn schuldloze bloed vergieten.
Hij deed de blinden zien en genas sommigen van lepra;
Hij bracht Lazarus tot leven, eveneens door Zijn woord.

48 Dit is waar,’ zei Ioseph, ‘ge weet het net zo goed als ik.’

De Joden stopten Ioseph in een sterke gevangenis van steen,
In dat donkere huis lag hij geheel alleen.
Licht kon hij niet zien, want er was daar geen raam.

52 Ze sloten de deur en gingen toen weg;
Cayphas en Anna behielden de sleutel ervan
En verzegelden de deur ook, ze dachten verzekerd te zijn;
Want: ‘Joseph moet sterven,’ zeiden ze duidelijk,

56 Maar geduldig verdroeg hij al hun lasten.

Toen verscheen Ihesu Christ bij Zijn opstanding
Aan Ioseph rond middernacht
En tilde alle vier de hoeken van die gevangenis op,

60 De muren ondersteunde Hij door Zijn grote macht.
Ioseph, die verbaasd een groot licht ziet,
Wierp de Heer een (bak) kostbaar water in zijn gezicht.
Voor dat uur zag hij nooit zo’n zoete aanblik (syght)

64 ‘Wie is daar?’ zei Ioseph, ‘zijt ge Elyas?’

Onze Heer sprak tot Ioseph en zei hem niet te vrezen.
Hij zei: ‘Sta op,’ & nam hem op bij de hand;
‘Ik ben Ihesu, die gij begroef in het graf.’

68 ‘Als Gij het bent,’ zei Ioseph, ‘die hier staat,
Geef me de kostbaarste schat van dit land,
Het kleed, dat genaamd is de Sendony.’
Ihesu bracht hem naar het graf en daar vond hij het;

72 ‘Behoed, Joseph,’ zei Jhesu, ‘die bedekking van Mijn lijf.’

Daar vroeg Jhesu Joseph om naar zijn eigen plaats te gaan
En zei: ‘Blijf binnen in uw huis voor veertig dagen;
Vaarwel,’ zei onze Heer, ‘Joseph, Mijn vriend,

76 Waar ook ge terechtkomt, vrede zij met u;
Ik ga naar Mijn discipelen, die naar Me uitkijken.’
Joseph huilde van vreugde, (die van oude tijden was,)
Zeggend: ‘O Jhesu, vereerd moge Gij zijn;

80 Want Uw genade, heb ik gemerkt, is beter dan goud.’
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Joseph bleef thuis, zoals onze Heer vroeg,
En ‘s morgens ging Cayphace naar de gevangenis;
Niemand vond hij daar; toen was hij zeer bedroefd.

84 ‘Waar is Joseph?’ zei Anne. ‘Ik geloof dat hij weg is!
Ik ben verbaasd,’ zei hij, ‘de zegels waren allemaal heel,
En toch is hij uit het huis verdwenen!’
Van ellende wisten ze niet wat te doen,

88 Zeggend: ‘Hij, die hem wegnam, was een valse boef.’

Zo kregen zij woord, dat in Armathya stad
Jozef was; toen zonden zij hem groeten
Door hun brieven, zeer listig opgesteld,

92 Hem zoetjes smekend, dat hun schrijven
Hij wilde overzien, en wat betreft iets,
Dat hem was aangedaan, daar hadden ze spijt van
En smeekten Ioseph zijn beminden te brengen,

96 Want zij willen met hem voor altijd vrienden zijn.

Om de zaak te bekorten ging Ioseph erheen
En vertelde hen hoe hun Heer hem bevrijdde
Uit de gevangenis; ‘zo’n genade zond God me.’

100 ‘Wel,’ zeiden de Joden, ‘we verwonderen ons over één ding,
Hoe Hij u eruit kreeg met al Zijn listigheid.’
Ioseph zei: ‘Hij tilde het huis van de grond.’
Zij zeiden: ‘Door welke kunst bleef het hangen,

104 Dat het niet neerviel, maar stevig stil stond?’

‘Wel,’ zei Joseph, ‘dit was een groot wonder,
Toen de scherpe speer in Zijn hart werd geplant,
Om grote rotsen en stenen aan stukken te breken,

108 De zon verduisterde en trok zijn licht terug.
De aarde beefde door Zijn grote macht;
Al dit was wonderlijk,’ zei Jozef toen;
‘Lijken in hun graven werden gezien (in gezichten),

112 Waarvoor ik durf te zeggen, Hij is waarlijk God en mens.’

Hoor nu, hoe Joseph naar Engeland kwam;
Maar in die tijd werd het Brytayne genoemd.
Toen vijftien jaar met onze Vrouwe, naar ik begrijp,

116 Wachtte Jozef steeds; haar te dienen was zijn taak [fayne: genoegen]
Maar na haar Assumptie, het Boek zegt het duidelijk,
Ging hij met Sint Philyp naar Frankrijk,
Zijn zoon en zijn vrouw om God te dienen met moeite,

120 Gebrand erop om deugdzaam bestuur te volgen.

Joseph had een zoon, wiens naam was Josephas,
Die onze Heer tot bisschop wijdde,

Cor Hendriks, Kleine stukken over Jozef van Arimathea 19

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Een deugdzame gelovige, zegt het Boek, dat hij was,
124 Phylip vroeg hen te gaan naar het fortuinlijke Groot Brytayn

Dus gingen ze naar de zee, van vreugde gescheiden,
Want van hen waren er 500 en meer
In dat gezelschap, zowel vroeg als laat,

128 Wachtend op de oversteek om tezamen te gaan.

Een schip namen zij, als ik het goed begrijp,
En staken zonder gevaren de zilte stroom over,
In de avond kwamen ze allen aan land,

132 Maar Brytayne waren ze voorbij gevaren.
Ze waren terechtgekomen in het land van een vreselijke tiran
Genaamd Wales; daar was toentertijd een koning;
Ze landden allen; zoals het Boek zegt, op een Paaszaterdag,

136 Eenendertig jaar na de Passie, rond het negende uur. [negende in rijm]

Toen de koning wist, dat zij geland waren,
Nam hij Joseph en al zijn makkers, waarlijk,
En sloot hen in een grote en sterke gevangenis;

140 Toen baden zij allen tot de Almachtige God,
En Hij hoorde hun gebeden licht
Zodat ze werden bevrijd in korte tijd;
Hij meende dat Zijn dienaren niet in gevaar moesten liggen,

144 Toen zond Hij hen troost door Zijn grote genade.

Onze Heer verscheen aan een koning in het Westen,
Die genaamd was Mordrayous, inderdaad,
Hem verzoekend om haast te maken

148 En met al zijn macht naar Wales te snellen;
Zeggend: ‘Daar zijn Mijn dienaren, die hulp nodig hebben,
Ga daarheen en draag uw zwaard in uw hand;
Die trotse koning, die Mij niet vreest,

152 Gij zult hem overwinnen en al zijn land.’

Dan bedenkt de koning, na het zien van dit visioen,
Dat hij snel zijn plicht moet doen;
Dus stond hij op ‘s morgens

156 En riep al zijn heren bij zich.
Hij zei: ‘Naar Wales moet ik voorwaar gaan;
Nu daarheen wil ik mij begeven met al mijn macht;
God verscheen aan mij en vroeg me aldus te doen,

160 Tegen de prins van dat land te gaan vechten.’

In alle haast ontsloeg hij zijn huishouding
En gaf aan een heer het rijk ter besturing;
Om Gods dienaren te bevrijden, zei hij, dat hij wilde;

164 ‘Ik ken geen man, die me zal tegenhouden.’
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Op zijn reis verborg hij zich, hij dacht niet aan omkeren,
Tot hij kwam op de plaats, waar Ioseph was.
Menig stad in Wales stak hij in brand.

168 De prins van dat land hoorde te zijner tijd ervan;

En hij zond een bode naar Mordrayous
Hem smekend naar hem te komen in vrede.
Hij zei: ‘Dit land is arm, daarom vrees ik hem,

172 Zijn goedheid smekend deze strijd te staken;
En ik zal hem een vrouwe zonder weerga geven,
Mijn eigen dochter, genaamd Labell,
Kostelijk uitgerust in kostbare kleding.’

176 Hij vroeg de bode dit alles hem te zeggen.

Toen ging de bode naar Mordrayous
En zei alles, dat reeds verteld is.
‘Heer koning, mijn heer smeekt u genadig te zijn

180 Voor hem en niet zo woest en bout;
En ge zult zijn dochter hebben met veel goud
Met al de gevangenen, die in zijn gevangenis zijn,
Ioseph en zijn gezellen, zowel jong als oud.’

184 Toen zei Mordrayous: ‘Hij zal vrede met me hebben.’

Op een dag ontmoetten deze koningen elkaar,
Mordrayous nam Labell tot vrouw;
Ieder groette de ander met zoete woorden

188 En leefden tezamen voor de rest van hun leven,
Want Mordrayous was geducht met zwaard en mes,
Wat alle landen in de omtrek hem deed vrezen.
Ioseph was blijvend bevrijd van gevaar

192 Met zijn makkers, heel het gezelschap.

Toen kwam Ioseph hierheen naar Brytayne
En dit was in de dagen van koning Aueragas [Arviragus]
Zo deed Ioseph evenals Iosephas zijn zoon

196 Met nog menig ander, als het oude Boek zegt.
De koning was heidens en geloofde aan valse wetten
En toch gaf hij aan Joseph Au[i]lonye [Avilion]
Thans genaamd Glastenbury, en daar ligt hij,

200 Eens was het een stad van beroemde oudheid.

Daar leefde Ioseph met twaalf andere heremieten
Die de leiders waren van heel het gezelschap,
Maar Joseph was zelf de leider;

204 Daar leidden zij een heilig en geestelijk leven.
Totdat tenslotte, Ihesu de machtige,
Aan Joseph de engel Gabriël zond,
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Die hem vroeg, zoals het geschrift aangeeft,
208 Voor onze Vrouwes Assumptie een kapel te bouwen.

Dus Jozef deed wat de engel hem vroeg
En maakte daar een beeld van onze Vrouwe;
Want om haar te dienen had hij grote toewijding,

212 En datzelfde beeld is nog steeds in Glastenbury,
In dezelfde kerk; daar kunt ge het zien.
Want het was het eerste, naar ik begrijp,
Dat ooit te zien was in dit land;

216 Want Ioseph maakte het met zijn eigen handen.

Het Kruis van Northdore18 te Londen maakte hij ook,
Echt gelijk als onze Heer op het kruis gehangen was;
Want deze Ioseph heeft Hem van het kruis genomen.

220 En zie, hoe een man kan maken in proporties
Een dood beeld als een levend, door handigheid,
Zoals bij het Kruis van Northdore Jezus dood hangt,
Want Ioseph maakte het bijna echt

224 Tot en met onze Heer, Zijn hoofd buigend.

Door wiens gebed God vele wonderen toonde
Bewees het 18e jaar van onze koning Henry [1502/3];
In de parochie Dolting waren lange tijd ziek

236 Twee jonge vrouwen met de pest, klagend,
Hetgeen voorbij de geneeskunst van elk mens was.
Hun gebed doend tot Ioseph van Aramathye,
Begonnen ze te herstellen en brachten hun offergave

240 Op Simon- & Judasdag naar Glastenbury.
(etc.)

Samenvatting van voorafgaande door Skeat in margin:

Jezus werd vlees en vergoot zijn bloed, getroffen door Longinus’ speer. Zijn discipelen waren
bedroefd. Jozef van Arimathea vraagt om Zijn lichaam. Nicodemus en Jozef halen Jezus van het
kruis af. Jozef wikkelt Christus’ lichaam in de sendony. Het Bloed van Christus valt op Jozefs
hemd. Jozef verzamelt het bloed in 2 cruets. De Joden zenden om Jozef en Nicodemus en
beschuldigen hen. ‘Jullie hebben Jezus gedood,’ zegt Jozef, ‘die mensen genas en Lazarus
opwekte.’ De Joden stoppen Jozef in een donkere gevangenis. Caiafas en Annas bewaren daarvan
de sleutel. Christus verschijnt aan Jozef en tilt zijn gevangenis op. Jozef ziet een groot licht; hij
vraagt of het Elias is. Christus maakt zich bekend aan Jozef en geeft hem het Kleed, waarin hij
begraven was. Christus zegt Jozef veertig dagen thuis te blijven. Jozef huilt van vreugde. Caiafas
kan Jozef niet vinden. Annas zegt dat hij weg is. Ze horen dat Jozef in Arimathea is en verzoeken
hem naar Jeruzalem te komen. Jozef vertelt hen hoe hij bevrijd werd en hoe Christus de
18 In Pecock’s Repressor wordt dit kruis vermeld als een favoriet pelgimsoord, wherefore it is vein, waast, and idil
forto trotte to Walsingham rather than to ech other place in which an ymage of Marie is, and to the rode of the north
dore at London rather than to ech other roode in what euer place he be! [Skeat, xlvii]
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gevangenis van de grond tilde. Jozef herinnert hen aan de wonderen tijdens de kruisiging, toen de
doden oprezen. Jozef was 15 jaar met Maria, maar ging na haar Assumptie naar Frankrijk met St.
Philip. Zijn zoon Josephas werd door Christus tot bisschop gewijd. 500 van zijn gezellen gaan op
weg naar Brittannië. Ze gaan aan boord, maar landen in Wales op Paaszaterdag, 31 jaar na de
Passie. De koning stopt Jozef en zijn makkers in de gevangenis. God besluit hen te bevrijden.
Christus verschijnt aan koning Mordrayous en zegt hem naar Wales te gaan. Koning Mordrayous
gehoorzaamt en bereidt zich voor om naar Wales te gaan. Hij maakt zijn eigen koninkrijk over
aan een heer. Hij verbrandt enige Welshe steden en jaagt de koning schrik aan. De koning van
Wales onderwerpt zich en biedt zijn dochter Labell aan. Een bode komt naar Mordrayous en zegt,
dat Jozef bevrijd zal worden. Mordrayous trouwt met Labell. Jozef wordt bevrijd. Jozef komt
naar Brittannië in de dagen van Arviragus, die aan Jozef Avilion geeft, thans genaamd
Glastonbury. Hier leefden Jozef en 12 heremieten. Gabriël zegt Jozef een kapel voor Onze
Vrouwe te bouwen. Jozef doet dat. Het beeld van Onze Vrouwe is nog steeds te Glastonbury. Hij
maakt ook een kruis, thans de Rood of Northdoor. Jozef sterft en wordt begraven te Glastonbury,
waar hij bezocht wordt door vele duizenden. In het achttiende jaar van onze koning Henry
werden twee vrouwen uit de parochie Dolting genezen van de pest en offerden aan Glastonbury
op St. Simonsdag. Vele wonderen zijn daar gebeurd. Zijn lichaam heeft daar 400 [Skeat: 1400?]
jaar gelegen. Een kind van Wells werd tot leven gewekt daar. De vicar van Wells werd genezen
van verlamming. De vrouw van Thomas Roke van Banwell sneed haar keel door met een mes.
Haar man riep om hulp. Hij naaide de wond dicht, bad tot Jozef en ze genas. De steken braken,
maar het vlees sloot. Ze kwam naar Glastonbury op 9 april, met het bloederige mes. John Light
van Ilchester had een vrouw met de derdedaagse koorts. Ze herstelde. De tiende april, een
zondag, stierf een kind aan de pest. Het kind herstelde en maakte een offerande op St.
Marcusdag. Op de 15e april had Robert Browne van Yeovil een keten aan zijn been, die afviel.
John Gyldon van Milborne Port was verlamd. Hij werd geheeld door Jozef. De 20e april had de
vrouw van John Pope uit Comton een ziek kind. Het herstelde. Het kind van Walter Sergeaunt uit
Pilton was bijna dood. Het herstelde. Alice, de vrouw van Walter Bennet uit Wells, was vrijwel
lam. Ze liet haar krukken in de kapel. De vrouw van John Abingdon uit Wells had een fistel. Ze
werd genezen. Veel meer wonderen gebeurden daar. Ik ben van plan dit kort te houden. Al gij
pelgrims, dient St. Jozef te Glastonbury. Deze verhandeling is ter ere van Jozef. Geleerde mannen
kunnen de boeken van Glastonbury erop nalezen. Ge behoeft niet te twijfelen. Lees het Leven
van St. David19 en je zult er een wonderlijk verhaal vinden over Glastonbury. Er is te Glastonbury
een walnootboom vlakbij Arthurs graf, die geen bladeren draagt tot St. Barnabasdag. Drie
meidoorns te Werrall20 dragen groene bladeren met Kerstmis. De nachtegaal zingt er soms op
Kerstmis. Jezus doet de meidoorn bloeien in Januari. Dank aan hem, die wonderen doet te
Glastonbury.21

19 Het verhaal van St. David is, dat hij naar Glastonbury kwam om de kerk te wijden, die daar net herbouwd was,
toen Onze Heiland aan hem verscheen en hem zei, dat deze reeds gewijd was door Hemzelf; als teken daarvan liet
Hij twee gaten verschijnen in de handen van de heilige, die zich weer sloten na het lezen van de mis.
20 Werrall = Weary-all-Hill; de boom groeit op de zuidzijde. Wirral; Burrow, 177.
21 De titelpagina draagt het wapen van Glastonbury, aldus beschreven door Ussher (Brit. Eccl. Antiq., 29), die
William Good, een Jesuit geboren in Glastonbury tijdens de regering van Henry VIII, citeert: ‘Antiqua arma
Glastoniensis Monasterii ... sunt hujusmodi: Scutum album, in quo pre longum erigitur stipes crucis viridis &
nudosae, & de latere ad latus extenduntur brachia seu rami crucis stipiti consimilia. Sparguntur guttae sanguinis per
omnem aream scuti. Utrinque ad latera stipitis, & sub alis crucis, ponitur ampulla inaurata. Et haec semper
denominabantur insignia Sancti Josephi, qui ibi habitâsse piè credebantur, & fortassè sepultus esse.’ Het afgeknotte
kruis refereert aan de legende van St. Jozefs doornenstaf, de bloeddruppels verwijzen naar zijn ontvangen van het
Bloed van Christus in de H. Graal, en de 2 cruets zijn de duo fassula, genoemd in het boek van Melkin, die
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Een gebedslied aan Jozef22

Geprezen zijt gij, o Jozef. Hier zullen velen troost vinden. Heil, machtige reus! Heil, geurige
bloem! Heil, Jozef, die de honingraat droeg op Goede Vrijdag. Gij begroef de spiegel der
nederigheid. Heil, machtig goedbeladen schip! Heil, kostbare mirre, koninklijk juweel! Heil,
schat van Glastonbury! Grote reden heeft Engeland om God te prijzen. O geestelijke dokter, die
geen pillen gebruikt; ge geneest geelzucht en jicht. Jozef, bid voor ons! Moge onze rijken
vrijgevig zijn! Moge God ons brengen naar de hemel!

O Jozef, sanctificate is uw eerste stichting
Uw gemeenschap mag door ons allen geprezen worden.
Harmonie zingt met hartelijke jubeling

4 Die zorgt dat vele droefheden van hun harten vallen,
Van troosteloze schepselen, die daar om genade roepen,
Jozef prijzend met devote verering.
Als een hoofdplaats, zeer speciaal uitgekozen door Christus;

8 Daar zullen zij de troost van Christus’ grootheid vinden.

Heil, machtige reus [gyaunt], hemel en aarde droeg gij,
Zo helder als de maan, die de nacht verlicht;
Veel sterker dan Sampson, die geen gelijke had;

12 Heil, geurige bloem; het doet met uw grote macht
Duivels op de vlucht slaan, en iedere slechte lucht
Van mensen, die devoot hun plicht doen,
Hier Jozef te dienen met offers of gebed

16 Zal de troost van ons Heren grootheid vinden.

Heil, Jozef, die de zoete Honingraat droeg
Op Goede Vrijdag, zoals de heilige Schrift aangeeft,
In uw armen droeg gij zowel de Leeuw als het Lam,

20 God en mens in één menswording.
In het graf legde gij de Spiegel der Nederigheid,
Helderder dan Lucifer [= de morgenster] in zijn luister,
Nadat Hij ons losgeld had betaald en ons vrijgemaakt

24 Vanwege Zijn grote gunst, genade en grootheid.

Heil, machtige balynger [schip], geladen met overvloed,
Gij hebt anker geworpen in de haven van avontuur;
O kostbare diamant, vernietiger van slechte lotsbestemming,

28 Zo vrolijk als altijd was Phebus [= de zon] in zijn gouden sfeer;
O nobele Jozef, de tijd der genade komt nabij.
Heil, mirre zo kostbaar, vernietigend alle pestilentie;
O koninklijk juweel, die mensen zullen zoeken, zo schoon,

32 Hier om de troost te hebben van ons Heren grootheid.

resulteerde van de verdubbeling van de Graal van de originele legende. [Skeat, xxii]
22 Vertaling van A Praysong to Ioseph, uit Skeat, 50f
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Heil, schat van Glastenbury allerkeizerlijkst,
In geur zo zoet ruikend als Eglantine
Nu zal uw naam overal bloeien.

36 Jhesu rinkelt voor u de bel van genade.
Grote reden heeft Engeland Laus deo te zingen,
God en Jozef te prijzen met al onze toewijding,
Die vele mensen bevrijdden uit berouwing

40 Door Ons Heren gunst, genade en grootheid.

O nobele Jozef, o geestelijke geneesheer,
Door u is genezen menige ziekte;
Niet door het gebruik van pillen, drogen of gif,

44 Noch ander medicijn, toch geneest gij
De pokken, pest en ook krankzinnigheid
En allerlei koortsen, die we zien voorkomen;
Ge geneest geelzucht, jicht en waterzucht

48 Door Ons Heren gunst, genade en grootheid.

Nu, heilige Jozef, bid voor ons tot onze Heer,
Om ons vrede en perfekte liefde [charite] te sturen,
En onder de comyns [gewonen?] rijkdom en eendracht

52 En dat onze rijken vrijgevigheid mogen toepassen
Die dan zullen gaan naar de hemel [deyte?]
Waar engelen aan Ihesu grote eer betonen;
Waartoe God moge brengen zowel jou als mij

56 Vanwege zijn gunst, genade en grootheid.
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Noten bij The Life of Joseph of Armathy (vert. van Capgrave Nova Legenda Angliae):

Crwdelx, koning van North Wales, werd aangevallen door Mordreins en Nasciens, en gedood
door Gaanort. Celydomus of Celydoine was de zoon van Nasciens en Flegentyne, die predikte tot
Label, koning van Persia, en naderhand trouwde met zijn dochter; hij werd koning van een deel
van Brittannië, versloeg de Saxen en werd begraven te Camelot. Naar Capgrave: Sequitur
extractio de libro antiquitatis glastoñ. de sancto Ioseph ab Armathia accepta de libro quodam per
Theodosium imperatorem inuento in pretorio Pi[la]ti in Hierusalem, wat verwijst naar het Nic-ev.
Volgens Capgrave (niet langer het Nic-ev. volgend):
Post hec fidei feruore animatus nobilis Ioseph ab Armathia beati Philippi apostoli disciplinatui se
tradidit: atque eius salubri disciplina affluenter refertus, ab ipso cum filio suo Iosefe baptizatus
est. Postea vero a beato iohanne apostolo dum ipse predicationi efesorum insudaret, beate
perpetueque virginis marie paranymphus delegatus est, eiusdemque gloriose virginis assumptioni
cum beato Philippo ceterisque discipulis interfuit. Atque ea que de domino [Ihesu Christo] ac de
eius genitrici [Maria] audierat & viderat constanter [instanter] per diuersas regiones predicauit.
Multosque conuertens & baptizans, tandem quinto decimo post [supradictæ] beate virginis
assumptionem anno, cum memorato filio suo Iosefe quem dominus Ihesus prius in ciuitate Sarath
in episcopum consecrauit [-craverat], ad sanctum Philippum apostolum in Gallias venit. Dispersis
enim post ascensionem domini discipulis per diversa regna orbis terrarum, ut testatur freculfus
libro suo secundo, capitulo quarto regnum francorum predicandi gratia adiens Philippus plures ad
fidem Christi conuertit & baptizauit. Volens igitur beatus apostolus verbum dei dilatari:
duodecim ex discipulis suis ad euangelizandum vite verbum in Britanniam misit, quibus
charissimum amicum suum Ioseph predictum, qui sepeliuit dominum, vna cum filio suo Iosefe
prefecit. Venerunt autem cum eis, vt legitur in libro qui sanctum graal appellatur, sexcenti et
amplius tam viri quam femine, qui omnes votum vouerunt quod ab uxoribus propriis abstinerent
quousque terram sibi delegatam ingressi fuissent. Quod tamen preuaricati sunt omnes preter
centum quinquaginta, qui iubente domino mare super camisiam ipsius Iosefes transeuntes in
nocte dominice resurrectionis applicuerunt in mane. Aliis autem penitentibus & Iosefe
[memorato] pro eis orante, missa est nauis a domino quam rex Salamon artificiose suo tempore
fabricauerat vsque ad Christi tempora duraturam: in qua die eadem ad suos socios peruenerunt
cum quodam duce medorum nomine naciano, quem Ioseph prius baptizauit in ciuitate Saram
[Saraz] cum rege eiusdem civitatis cui nomen Mordraius. Cui dominus postea in visu apparens:
manus & pedes perforatos cum latere lanciato ostendit. Cui rex quasi multum compatiens dixit:
‘O domine deus meus, quis tibi talia inferre presumpsit?’ Et dominus: ‘Hec mihi,’ inquit, ‘fecit
perfidus rex Northwallie qui seruum meum Ioseph nomen meum in partibus suis predicamentem
cum sociis suis carceri mancipauit, inhumanitus negans eis victui necessaria. Tu ergo gladio tuo
accinctus ad partes illas properare ne differas, vt vindictam facias de tyranno et seruos meas
soluas a vinculis.’ Rex autem euigilans et de visione [sibi ostensa] exultans in domino, disposita
domo sua et regno iter cum exercitu suo arripuit: & deo ducente ad locum perveniens regi prefato
mandauit quatinus seruos dei liberos abire permitteret. Ille vero mandato eius nullatenus
acquiescens, ei cum indignatione mandauit quatinus absque mora de terra sua exerit. Quo audito,
rex Mordraius venit contra eum cum suo exercitu & duce naciano supramemorato, qui ipsum in
bello iusta vltione peremit. Tunc rex Mordraius accedens ad carcerem [in quo rex ille inique
Ioseph inclusum cum suis sociis detinebat, ipsum cum gaudio magno inde eduxit] Ioseph cum
sociis suis in magno gaudio eduxit, narrans ei visionem ostensam a domino super liberatione
eorum. Tunc vniversi gaudio magno repleti immersas gratiarum actiones domini persoluebant.
Post hec [sanctus] Ioseph cum filio suo Iosefe [memorato] ac decem aliis sociis peragrantes
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Britanniam, regnante tunc in eadem rege Aruirago: anno ab incarnatione domini sexagesimo
tertio, fidem christi fiducialiter predicabant. Rex autem barbarus cum sua gente tam noua audiens
et inconsueta, nec paternas volens in melius commutare traditiones, predicationi eorum consentire
renuebat. Quia tamen de longe venerant, visa vite eorum modestia, quandam insulam siluis, rubis,
atque paludinibus circundatam ab incolis Ynswytryn, id est, insula vitrea nuncupatam, in
lateribus sue regionis ab habitandum concessit: vnde quidam metricus sic ait:

Intrat Aualloniam duodena caterua virorum,
Flos Armathie Ioseph est primus eorum:
Iosephes ex Ioseph genitus patrem comitatur;
Hijs alijsque decem ius Glastonie propriatur.

Predicti igitur sancti in eodem deserto consuersantes post pusillum temporis per archangelum
Gabrielem in visione admoniti sunt ecclesiam in honore sancte dei genitricis & perpetue virginis
Marie in loco eis celitus demonstrato construere. Qui diuinis admonitionibus obedientes
capellano quandam per circuitum virgis torquatis muros perficientes consummauerunt anno post
passionem domini tricesimo primo, ab assumptione vero virginis gloriose [ut dictum est] quinto
decimo, eodem autem anno quo ad sanctum philippum apostolum in Gallias venerant & ab eo in
Britanniam missi sunt, ex deformi quidem scemate sed dei multipliciter adornatam virtute. Et
cum hec in hac regione prima fuerit ecclesia, ampliori eam dignitate Dei filius insigniuit, ipsum
in honore sue matris principaliter dedicando. Duodecim igitur sancti predicti in eodem loco deo et
beate virgine deuota exhibentes obsequia, virgiliis, ieiuniis, & orationibus vacantes, eiusdem
virginis dei genitricis auxilio in necessitatibus suis refocillabantur. Quorum comperta vite
sanctimonia, alij duo reges, licet pagani, marius Aruiragi regis filius et coillus marij filius,
vnicuique eorum vnam hidam terre concesserunt ac pariter confirmauerunt, vnde & adhuc
deodecim hide per eos nomen sortiuntur. Effluentibus namque paucis annorum curriculis est et
positus in linea bifurcata iuxta oratorium predictum. Cepit igitur idem locus esse ferarum
latibulum, qui prius fuerat habitatio sanctorum; donec placuit beate virgine suum oratorium redire
ad memoriam fidelium.
Hec scriptura reperitur in gestis [incliti] regis arturi. Ioseph ab Armathia nobilem decurionem
cum filio suo Iosephes dicto & alijs pluribus in maiorem Britanniam, que nunc Anglia dicta est,
venisse & ibidem vitam finiuisse testatur liber de gestis incliti regis Arturi; in inquisitione scilicet
cuiusdam militis illustris dicti Lancelot de Lac facta per socios rotunde tabule, videlicet vbi
quidam heremita exponit Walwano misterium cuiusdam fontis saporem & colorem crebro
mutantis; [ubi & scribebatur, quod miraculum illud non terminaretur, donec veniret magnus leo,
qui & collum magnis vinculis haberet constrictum. Item in sequentibus, in inquisicione vasis,
quod ibi vocant Sanctum Graal, refertur fere in principio, ubi albus miles exponit Galaat, filio
Lancelot, misterium cujusdam mirabilis scuti, quod eidem deferendum commisit, quod nemo
alius, sine gravi dispendio, ne una quidem die poterat portare].
Hec scriptura inuenitur in libro Melkini, qui fuit ante Merlinum. Insula Auallonis auida [funere
paganorum, præ ceteris in orbe ad sepulturam eorum omnium sperulis propheciæ vaticantibus
decorata, & in futurum nobilissimus, cum centum [et] quatuor milibus dormicionem ibi accepit].
Inter quos Ioseph de marmore, ab Armathia nomine, cepit somnum perpetuum. Et iacet in linea
bifurcata iuxta meridianum angulum oratorii, cratibus preparatis, super potentem adorandam
virginem, [supradictis] sperulatis locum habitantibus tredecim. Habet enim secum Ioseph in
sarcophago duo fassula alba & argentea, cruore prophete Ihesu & sudore perimpleta. Cum
reperietur eius sarcofagum, integrum illibatum in futuris videbitur, & erit apertum toti orbi
terrarum. Ex tunc nec aqua, nec ros celi insulam nobilissimam habitantibus poterit deficere. Per
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multum tempus ante diem iudicialem in iosaphat erunt aperta hec, & viuentibus declaratem.
Huiusque Melkinus.

Aldus Capgrave, aangevuld met passages van John van Glastonbury, van wie ook het volgende
komt:

Versus de Sancto Joseph de aurora, quæ & biblia versificata dicitur
Cum sero fieret Joseph decurio dives

Civis de Ramatha justus honestus adeit.
Clam servus Christi fuit hic; a præside corpus

Postulat ergo Ihesu, præcipit ille dari.
Præbet opem Nichodemus ei, qui tempore noctis

Venerat ad Ihesum, corde fatendo fidem.
Hii mundum corpus involvunt sindone munda,

Inque petra tumulant, qui petra nostra fuit.
Hæc scriptura testatur, quod rex Arthurus de stirpe Joseph descendit.
Helaius, nepos Joseph, genuit Iosue. Iosue genuit Aminadab. Aminadab genuit Castellors. à
Manael à Lambord & Urlard. Lambord genuit filium, qui genuit Ygernam, de qua rex
Uterpendragun genuit nobilem & famosum regem Arthurum; per quod patet, quod rex Arthurus
de stirpe Joseph descendit.
Item de eodem
Petrus, consaguineus Joseph ab Armathia, Rex Organiæ, genuit Erlan. à Melianum à Arguth à
Edor à Loth, qui duxit in uxorem sororem regis Arthuri, de qua genuit quator filios, scilicet
Walwanum, Agraneyns, Gwerehes & Geheries.

De Saksische naam Glæstingaburig betekent: de burcht van de zonen van Glæst.
Layamon (III, p. 144) zegt over ‘This fair Avalon’:

Where falls not hail, or rain, or any snow
Nor ever wind blows loudly; but it lies
Deep-meadow’d, happy, fair with orchard-lawns
And bowery hollows crown’d with summer sea.

Het is the Isle of the Blessed of the Kelts. (Uit: Baring-Gould, The Fortunate Isles); afal = appel;
afallwyn: (appel-)boomgaard, vgl. Tuin der Hesperiden; [Skeat, xxiv-v]

Een Jozeffan was Broughton, Ecclesiastical Historie of Great Britaine (Age 1, c. 21): Van de
komst van S. Joseph van Aramathia, die Christus begroef, naar ons eigen Britaine; en hoe dit
betwijfeld, of ontkend wordt door menig schrijver, maar zowel zonder reden als autoriteit. (c. 22)
Waarin bewezen wordt door allerhande getuigenissen en autoriteiten, dat voor waar S. Joseph van
Aramathia, met diverse andere heilige gezellen, kwam naar, predikte, leefde, stierf en werd
begraven in Britayne, op de plaats thans Glastenbury genaamd in Summersetshire. (c. 25) Dat
vele andere Christenen daarheen kwamen, speciaal in de Noordelijke gebieden, en eilanden, met
S. Joseph van Aramathia, naast hen die voortgingen met hem te Glastenbury; en velen van hen
trouwden met Britten, het Christendom hier voortzettend in hun kinderen en nageslacht, tot de
algehele bekering van Britaine onder de eerste Christelijke koningen Lucius en Donaldus. [Skeat,
xxvif]
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William of Malmesbury23 vertelt, dat St. Jozef werd gezonden door St. Philip en van een niet met
name genoemde Britse koning met zijn gezellen het eiland Ynyswitryn kreeg, waar hij op
aanmoediging van de Aartsengel Gabriël, die hem in een visioen verscheen, een kapel bouwde,
die hij toewijdde aan de H. Maagd. Daarna gaven twee andere ongenoemde koningen de twaalf
heilige mannen de Twelf Hides van Glastonbury. Weer later was deze plek, waar zoveel heilige
mannen geleefd hadden, een toevluchtsoord voor wilde dieren. Dan volgen enige wonderen, zoals
de doorboring van St. Davids handen, een verslag van een kruis, dat sprak, van een ander, waar
de kroon afviel, en van een ander, waaruit bloed stroomde, toen de figuur van Christus verwond
werd door een pijl. Arthur stipt hij kort aan.

Helinand, Cisterciënser te Froidmont (Beauvais) schreef bij het jaar 717 (Ms uit Cambridge): De
Ioseph Centurione, c. 4.
Hoc tempore in Britannia cuidam heremite demonstrata fuit mirabilis quedam visio per angelum
de Ioseph decurione nobili, qui corpus domini deposuit de cruce, & de catino illo vel parapside in
quo dominus cenauit cum discipulis suis; de quo ab eodem heremita descripta est historia que
dicitur gradale. Gradalis autem vel gradale gallice dicitur scutella lata & aliquantulum profunda,
in qua preciose dapes diuitibus solent apponi gradatim, vnus morellus post alium in diuersis
ordinibus. Dicitur & vulgari nomine graal, quia grata et acceptabilis est in ea comedenti, tum
propter continens, quia forte argentea est vel de alia preciosa materia, tum propter contentum 1.
ordinem multiplicm dapium preciosarum. Hanc historiam latine scriptam inuenire non potui set
tantum gallice scripta habetur a quibusdam proceribus, nec facile vt aiunt tota inueniri potest.
[Skeat, xxx; Skeat stelt als bron een Latijnse versie, geschreven door Walter Map, vóór 1170,
toen Robert de Boron zijn Seynt Graal schreef (etc.).]

Skeat over het woord Graal (par. 16-19)

Noord-frans: Graal, Greal, Graaus, Grasal, Grazal; Provinçal: Grasal, Grazal, Grazaus; O.
Catalaans: Grisal; O. Spaans: Grial; O. Engels: Graile, Grayle (Spenser, FQ 2:10:53: ‘Yet true it
is, that long before that day Hither came Joseph of Arimathy, Who brought with him the holy
grayle, they say, And preacht the truth; but since it greatly did decay.’)
1. verwant met grais, grès, Eng. grit, Ned. gries, AS greot, No gryta, (een pot) van griot: steen.
2a. Low Latin gradale, grasale: schotel, schaal, bord, corrupte vormen van cratella, van crater
[Gr. kratèr(ia)], vgl. Fr. grille van het Lat. craticula [vgl. Fr. gras van crassus; OF paelle van
patella]
T.a.v. sang real - ‘real blood’ moet zijn ‘royal blood’, zoals in Morte Arthure: saunke realle
(waar de Romeinen zijn van ‘the realeste blode’). Bij Skelton vinden we sank royall.
Afleiding van gré, Lat. gratus => agréable
b) Low Lat. gradale = graduale, het Antiphonarium, met koorzangen van de hoogmis, genoemd
naar de gezangen na het epistel, in gradibus, d.i. op de trappen van het koor: ‘Quando epistola
legitur, duo pueri in superpelliceis, facta inclinatione ad altare ante gradum chori in pulpitum per
medium chori ad Gradale incipiendum se præparent, et suum versum cantandum.’ In het O.
Engels wordt dit boek eveneens Grayle (graile) genoemd: in de Promptorium Parvulorum:
Grayle: boke Gradale, vel gradalis (door Edward VI afgeschaft alle boeken genaamd
antiphoners, missals, grails, processionals, &c heeretofore used for service of the church).
In de History of Fulk fitzwarine:

23 Zie Burdach, Der Gral, 488.
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Issi nus counte le Graal
Le Lyvre de la seint vassal.

c) Lat. graculus: kauw: OF graille, met ww. grailler (krassen): krijten als een kauw, ook honden
terugroepen m.b.v. een hoorn
d) Lat. craticula: OF grail, thans grille
e) Lat. gracilis: OF graile, gresle: fijn, klein, delicaat, als subst. om een schril klinkend
muziekinstrument aan te duiden (in graile: belletjes in bier; grails: donsveertjes van een havik;
OF gres, thans grès, Eng. grit => OF gresle, thans grêle: hagel; grèsil: natte sneeuw; Eng. dial.
grailing: lichte hagelbui; graile: fijne gravel (Spenser, FQ 1:7:6)
Sacra Catino te Genua in Kathedraal van San Lorenzo: werd buitgemaakt in Caesarea, 1101 door
de kruisvaarders; in 1815 gebroken; groen glas; hexagon. Een andere zond de patriarch van
Jeruzalem aan Henry III van Eng. in 1247 [Skeat xxxvi-xl)

Evalaks schild [par. 20; Skeat, xli-iii]

Na Evalaks overwinning op Tholomer verdween het rode kruis van het schild; maar Josaphes liet
vlak voor zijn dood het schild door Mordrains brengen, waarna hij (J) zijn neus liet bloeden en
met zijn eigen bloed een kruis op het schild maakte en het teruggaf aan Mordrains. Vervolgens
werd het geplaatst op het graf van hertog Nasciens en daar gelaten tot Galahad zou komen en het
nam. Deze was zo fortuinlijk ook een zwaard te verwerven, dat toebehoord had aan koning Da-
vid, waarvan het heft door Salomon was overdekt met kostbare stenen. Dan volgt zijn avontuur
met de heilige bloedende lans, zijn verwerving van de Graal en zijn dood te Sarras.
Dit verslag is ook te vinden in Hardyng’s Chronicle, waarbij Hardyng zegt Mewyn, the Britayn
chronicler te volgen, waarschijnlijk dus Melkin. In c. 47 vertelt hij ‘hoe Ioseph Aramathie naar
Britayne kwam met Vaspasyan, en een deel van dit land kerstende.’ In c. 48 volgt het verslag
‘hoe Ioseph deze koning Aruiragus bekeerde, en hem een wapenschild gaf, dat wij het wapen van
St. George noemen, welk wapen hij nadien altijd droeg; & aldus werd dit wapen het
koningswapen van dit land, lang voordat St. George werd verwekt of geboren. En zoals Maryan,
de diepgaande chronicler, zegt, droeg hij van zilver, ten teken van zuiverheid, een kruis van
goules, ten teken van het bloed, dat Christus bloedde op het kruis en vanwaar het met reden een
kruis genoemd wordt. Joseph bekeerde deze koning Aruiragus, door zijn prediking, te weten de
goddelijke wet, en doopte hem, zoals geschreven heeft Mewinus, de chronicler, in Britse tong erg
mooi, en deed hem Christus’ wet houden; en gaf hem toen een schild van zilver wit, een kruis in
de lengte en van buiten zeer fraai’ (etc.). In c. 77 volgt een verslag over het verwerven van de
Sege Perilous door Galahad, ‘waarover Jozef reeds lang voor die tijd zei, in Mewyns boek, de
Britse chronicler, zoals geschreven is tussen de Britonse jestes, dat Galaad de ridder en zuivere
maagd het zou verwerven en avonturen alles in vrees van de seynt Graale, en van het Groot
Brittannië, en naderhand als maagd voorwaar stierf.
Vervolgens vertelt hij hoe Galaad naar Auelon kwam en daar een wit schild vond met een rood
kruis erop, een schild en een speer, het schild aldaar achtergelaten door Joseph, en het zwaard
door Nasciens. Vier jaar later vindt Galaad de Saint Graal in Wales, waarna hij naar Sarras gaat
en er tot koning wordt gemaakt:

Where thenne he made xij knightes of the order
Of saynt Graall, in full signifycacyon of the table

[of] whiche Ioseph was the founder,
At Aualon, as Mewyn made relacyon;
In token of the table and refyguracyon
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Of the brotherhede of Christes souper & maundie
Afor his death, of hyghest dignytee.

Galaad sterft te Sarras, maar zendt Percival met zijn hart naar Arthur, de koning verzoekend het
hart naast koning Evalak en hertog Seraphe te begraven, die begraven zijn naast Joseph in de
kapel van Onze Vrouwe te Glastenbury. Dit werd gedaan, en het beroemde schild werd
opgehangen boven Galaads harts graf. [Tot zover Hardyng.]
Een zelfde silver shield, met a bloudie Crosse erop aangebracht vormt onderdeel van de
wapenuitrusting van de Rode Kruis Ridder, St. George, zoals beschreven door Spenser in het
begin van de Fairie Queene. St. George werd echter pas tot speciale patroon van Engeland in
1349 (beleg van Calais). In 1245 wapperde de banier van St. George, wit met een rood kruis,
naast die van het Oostenrijkse Rijk; in 1146 droegen de Tempelieren de witte standaard met het
bloedrode kruis, gegeven door paus Eugenius III (wit voor kuisheid, rood kruis voor
martelaarschap). Vroegste vermelding: Paus Urbanus II (speech in 1094).

Skeat twijfelt er niet aan, dat de mysterieuze Graal-Ark, waarin zoveel wonderen te zien waren
(vs. 258-298), werd gesuggereerd door het Heilige Graf. Dit blijkt uit een passage in de AS-ver-
sie van de legende van St. Veronica, waar Joseph van zichzelf zegt: ‘ic wæs an thæra manna the
his byrgene heold, and ic myn heafod ahylde and hyne geseon wolde, ac ic thær nan thing of hym
ne geseah. Ac ic thær twegen englas geseah, ænne at tham heafdon and otherne at tham fotum,’
&c.; i.e., ‘Ik was een der mannen, die zijn graf bewaakte, en ik boog mijn hoofd en dacht hem te
zien, maar ik zag daar niets van hem; maar ik zag twee engelen, een aan het hoofd en de ander
aan de voet.’ [vgl. Joh. 20:12]
Die twee engelen zijn er, aldus Skeat, 16 geworden. De H. Graal werd in eerste instantie
voorgesteld als de Schotel, die het Paaslam bevatte op Witte Donderdag. Vandaar de verbinding
met het Brood, dat Christus’ lichaam voorstelde, en de veronderstelde voedende (sustaining)
kracht van de Graal. Op Jozefs eerste reis vanaf Jeruzalem voorziet de Graal in de behoeften van
zijn gezelschap net als het manna de Israëlieten voedde in de woestijn. Het verschijnen van een
engel met de Graal doet Skeat denken aan het aanbieden van de Beker aan Jezus in de hof van
Getsemane. [Skeat, xlvf]

In de Franse Chanson de Geste La Destruction de Jerusalem is Vespasianus al keizer te Rome;
zijn seneschal gaat naar Jeruzalem om een geneesmiddel voor Vespasianus’ lepra en kanker te
vinden, en om Pilatus een rijk offer te vragen. Pilatus weigert dat te geven en de seneschal keert
terug naar Rome, het portret van Veronica meebrengend. Deze ontmoet te Rome St. Clement,
vertelt hem het verhaal van haar genezing, belooft in het vervolg naar zijn raad te leven en geeft
hem het Vernicle (II:291-347). Vespasianus wordt genezen en in dank biedt hij Veronica welk
kasteel of stad ze wenst uit zijn bezit. Ze vraagt hem dat liever aan St. Clement te geven, want
wat ook van haar is, geeft ze aan hem (II:350-393). Vespasianus en Titus belegeren vervolgens
Jeruzalem en nemen het in. Ze keren in triomf naar Rome terug en Pilatus wordt gestraft.
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Vindicta Salvatoris24

Ten tijde van Tiberius Cæsar heerste Titus over Aquitaine te Bordeaux en leed aan kanker in het
gezicht. Nathan, de zoon van Naum, bracht tribuut van Jeruzalem naar Tiberius, werd door een
storm naar Bordeaux gedreven. Hij werd voor Titus gebracht, die vroeg of hij een genezing voor
zijn ziekte wist. Nathan wist er geen, maar vertelde van de profeet genaamd Jezus Christus en
van zijn wonderen, o.a. de genezing van de bloedvloeiende Veronica, en dood door de Joden.
Toen Titus keizer Tiberius afzwoer, onder wiens heerschappij een dergelijke misdaad had
plaatsgehad, werd hij plots genezen. Hij zwoer toen wraak op de vijanden van Jezus Christus en
zond zijn broer Vespasian (die de Angelsaksen zijn ‘fyrdgemaca’ noemen) naar Italië voor hulp.
Ze vielen Judea binnen, waarop de koningen en prinsen van dat land door vrees getroffen werden.
Archelaus doodde zichzelf en Pilatus sloot zich op in Jeruzalem, waar de Joden in hoogste
hongersnood verkeerden. Toen de stad gevallen was, namen Titus en Vespasianus Pilatus
gevangen en vroegen hem hoe hij niet gevreesd had de zoon van God te doden. Pilatus
antwoordde, dat de Joden Hem veroordeeld hadden en dat hij Hem niet had durven vrijlaten. Een
van zijn discipelen verkocht Hem voor 30 zilverstukken. Hij werd gegeseld, met de speer
doorboord en in het graf gelegd. Titus en Vespasianus zeiden, dat ze met de Joden zouden doen,
zoals de Joden met Christus hadden gedaan. Sommigen doodden ze door geseling, sommigen
door het zwaard, sommigen door kruisiging. Vespasianus zei: “Wat zullen we doen met de
overgeblevenen?” Titus zei: “Ze verkochten onze Heer voor 30 zilverstukken; en wij zullen 30
Joden voor 1 zilverstuk geven.” En aldus deden ze. Toen vroegen ze of er een portret van Jezus
Christus was, hoorden van eentje, dat Veronica bezat, en dwongen haar het af te geven. Ze
zonden het met Pilatus naar Tiberius, Veronica ging mee. Tiberius werd genezen door het
‘Vernicle’, Pilatus werd voor hem gebracht en veroordeeld tot opsluiting te Vienne aan de Rhône.
Tiberius beval, dat niemand hem gekookt voedsel (Cf. ‘Cura Sanitas Tiberii’: coctum ab igne et
aqua non comedet) mocht geven, en vele dagen werd hij gevoed op arbusta (= arbuta?), honing
en kaas. Na vele dagen opsluiting vroeg hij de bewaker of hij in het licht mocht komen. Toen hij
zag dat zijn huid zwart was als van iemand verbrand in het vuur, vroeg hij om een appel en toen
om een mes om die te schillen en stak zich in de borst en stierf. De Viennes begroeven hem
buiten de stad, maar de aarde wierp zijn lichaam op. Toen bouwden ze een tombe in een oude
muur, maar degenen, die passeerden, pakten een kou en de bibberitis, die hen tot de dood bracht.
Ze verzonken zijn lijk in de Rhône, met het gevolg, dat de schepen door stormen geslingerd er
zonken. Toen na 3 dagen bidden en vasten, haalden ze zijn lijk uit het water, sloten het in een ton
en lieten het de rivier afdrijven, waar een rots zich opende en het opnam.

De capcione Jerusalem a Tito et Vespasiano (Vindicta Salvatoris, Ms B.M. Harl. 495, pp. 3-5)

In diebus imperij Tiberij Cesaris, [Herode] tetrarcha, sub Poncio [Pilato] Iude traditus fuit
Dominus zelatus a Tiberio. In diebus illis erat quidam Titus subregulus Tiberij in regno
Aquitannico in ciuitate qui dicitur Burdegala. Erat enim insanus in sua nare dextera, qui a cancro
dilaceratam habebat in tantvm ut faciem teneret vsque ad oculos. Exiuit homo quidam de judea
nomine Nathan filius Nahim; erat enim Ysmaelita negocians de terra in terram, de mari in mare,
de terminis in terminos orbis terrarum. Missus est enim a[d] Tiberi[um] imperatore[m] ad
portandum ei magnamo pecuniam ad vrbem Rome. Erat enim Tiberius insanus uulneratus quasi

24 Gecomponeerd ± 700 in Aquintanië en ± 11e eeuw in AS vertaald, aldus Dobschütz. Literatuur: E. Kölbing & M.
Day, ‘The Siege of Jerusalem’, London 1932 (EETS N° 188)
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nouem annis a lepra. Voluit autem Nathan pergere ad Romam cum nauigio per Tyberym flumen.
Inflauit ventus que dicitur auster et impulit nauigium illius et deduxit eum ad septentrionalem
plagam per mare. Ad illi recuperantes ubi Garrona fluuium ingreditur mare exierunt ad ciuitatem
que dicitur Burdegala. Et vidit Titus nauigium et cognauit quod transmarinis partibus uenisset.
Mirati sunt omnes dicentes: ‘Nunquam talia vidimus.’ Jussit Titus uenire ad seipsum et
interrogauit eum dicens: ‘Quisnam es?’ Et dixit ei: ‘Ego sum Nathan filius Nahim de gente
Grecorum missus ad vrbem Romanam iubente Pilato ad portandum Tyberio imperatori pactum
tributi eius de Iudea. Et irruit ventus validus in mare et deduxit me in loco isto et nescio vbi sum.’
At illi Tytus: ‘Sic potuisses inuenire de aliqua re aut pigmentorum aut herbarum qui potuisset
uulnus delere vlcus quod in faciem meam habeo, statim ego te restituam sine dubio ante
Tyberium.’ Et iurauit illi dicens: ‘Viuit dominus, non possum inuenire que mihi denuncias. Set si
in hijs temporibus ante fuisses in Iudea, inuenire ibi posses verum prophetam nomine Jesum
Christum qui erat missus a Deo et natus ex virgine Maria vt saluaret genus humanum a peccatis
eorum, qui faciebat [signa] et prodigia coram populo terre. Primum fecit de aqua vinum, deinde
leprosos mundauit, cecos illuminauit, demoniacos curauit, mortuos suscitauit, mulierem de fluxu
sanguinis liberauit que per xij annos a medicis curari non potuit. De v. panibus et duobus piscibus
saciavit quinque milia hominum; super vndas maris siccis ambulauit pedibus et talia multa
mirabilia fecit quorum non est numerus. Quod cum vidissent Iudei inuidia accensi accusantes
senioribus et principibus sacerdotum tradiderunt principibus propter inuideam et duxerunt eum
vsque ad mortem et crucifixerunt eum et occiderunt et deponentes de lingno posuerunt in
sepulcro. Hunc Deus suscitauit se discipulis suis in ipse carne in qua passus est et quadraginta
dies cum illis fideles suos ut baptizarentur in nomine patris et filij et spiritus sancti, Amen. Et
pollicitus [est] illis se fore cum illis usque ad consummacionem seculi. Et lxxij discipulos
predicare mandauit resurreccionem suam (et qui ab ante dormierant in sanctitate cum ipso
resurrexerunt), quia lxx et due lingue erant per mundum vel terram. Quedam uero femina nomine
Veronica in terra nostra que fluxum sa[n]guinis paciebatur per xij annos nisi peripsum curari non
potuit. Et postea pro amore suo uultum suum figurauit in pallio suo qui ibi omnes aduenientes
infirmos hodierna die adorantes et osculantes mox illos tota suauitate optata sanat a labe. Et hec
audiens Titus admirans dixit: ‘Ve, ve tibi Tyberio qui uulneratus [es] lepra circumdatus scandale,
qui tales duces misisti in terram tuam, qui occiderunt filium dei, liberatorem animarum
nostrarum. Verumptamen si fuissent ante faciem meam ego eos occidessem inore gladij, et
aliquos in ligno suspendissem, qui occiderunt quem oculi mei videre non fuerunt digni.’ Factum
est autem cum gec dixisset Titus; cecidit cancrus de facie eius et restituta est caro eius sicut antea,
quando pulerior fuerat, et factus est sanus. Et clamans Titus dixit: ‘Judex meus et rex meus, ego
nunquam te uidi sed quia credidi sanus factus sum. Jube me super aquas in terra natiuitatis tue
venire ut faciam tibi de inimicis tuis uictoriam et disperdam eos in terra ut non remaneat ex eis
[min]gens ad parietem.’ Et cum hoc dixisset ait ad Nathan. Quod signum dedit fidelibus suis
credentibus in se. Ipse dixit: ‘Hoc iussit ut baptizantur in aqua.’ Ait Titus: ‘Ego credo in eum qui
sanum me fecit. Et tu baptiza me sicut ipse precepit et mandauit.’ Et iussit Nathan et baptizaretur
in nomine sanctae Trinitatis. (pp. 83-85; App. 2)

Daniël, Thesaurus Hymnologicus I, p. 341 (Notes, p. 93; zie Dobschütz, Christusbilder, 224)
Salve sancta facies nostri redemptoris
In qua nitet species divini splendoris,
Impressa panniculo nivei candoris
Dataque Veronicæ signum ob amoris.
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The Siege of Jerusalem

160 ‘Thro Pilat pyned he was,
the prouost of Rome,

& that worliche wif,
that arst was ynempned,

Hath his visage in hir’ veil,
ʒVeronyk o hatte,

Peynted priuely & playn,
that no poynt wanteth;

For loue he left hit hir’
til hir’ lyves ende.

Ther is no gome* [o] this [grounde]                 *man
that is grym wounded,

Meselry ne meschef,
ne man vpon erthe,

That kneleth doun to that cloth
& on Crist leueth,

Bot alle hapneth to hele
in [ane] hand whyle.’

[Laatste woorden van Nathans speech tegen Titus: Christus is gemarteld door Pilatus; Veronica
heeft Zijn visage in haar doek; deze doek (veil) geneest iedere ziekte.]

205 Ther of Waspasian was war’,                             [aware]
that the waspys hadde,

Sone sendeth hym to
& the sothe tolde

Of Crist & the kerchief,
that keuered* the sike,                 *cured

208 As Nathan, Neymes sone, seide,
that to Nero was come.

Than to consayl was called
ʒthe kny tes of Rome,

& assentenden sone
to sende messages

ʒXXti kny tes wer’ cud,
the ker[ch]yf to fecche,

212 & asked trewes of the emperour,
that erand to done...

Ac with out tribute or trewes
tenfulle wyes
ʒThe kny tes with the kerchef

comen ful blyue
ʒThe pope af* pardoun to hem,                *gave

ʒthat passed ther a ens*                    *again
216 With processioun & pres*,                        *crowd
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princes & dukes;
& whan the womman was war’

that the wede owede*,                 (wade) *owned
[Of] seint Peter the pope

ʒo platte to the grounde,
Vmbe-felde his fete

& to the freke* saide                  *man (OE freca)
220 ‘Of this kerchef & my cors

the kepyng y the take.’
Than bygan the burne*                         * = berne: man (OE beorn)

biterly to wepe
For the doylful deth

of his der’ mayster,
& longe stode in the stede,

ʒor he stynte my t,
224 Whan he vnclosed the clothe,

that Cristes body touched.
The wede fram the womman,

[he] warpe* atte laste         *took away? (OE weorpan) [vgl. ON varpa; Nl. wierp?]
Receyued hit myd reuerence,

& rennande teris*.                        *running tears
Out of the place myd pres

they passed on swythe*               *swift
228 & ay held hit on hey,                             [en hij hield het omhoog]

ʒthat alle byhold my t                   [opdat allen het konden zien]
Than XII barouns bolde

the emperour bade wende,
& the pope departe

fram the pople faste;
Veronyk & the vail

ʒWaspasian they bro t,
232 & seint Peter the pope

presented bothe.
Bot a ferly* byfelle                               *marvel

forth myd hem alle:
In her’ temple bytidde

tenful* thynges,                           *troublous, difficult
The mahound & the mametes,

to-mortled* to peces                    *crumbled
236 & al to-crased*, as the cloth                  *crashed

ʒthro  the kirke passed.
In to the palice with the printe*             *picture

ʒthan the pope ede,*                     *went
ʒKny tes kepten the clothe                      [Ridders hielden het doek vast]

& on knees fallen.                         [& waren op de knieën gevallen.]
A flauour flambeth ther fro,                   [een geur laaide ervanuit op]

they felleden hit alle,
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240 Was neuer odour ne eyr’
vpon erthe swetter;

The kerchef clansed* hit self                  *cleaned [OE clænsian]
& so cler’ wexed,

ʒMy t no lede on hit loke
ʒfor li t that hit schewed.

As hit a-proched to the prince,
he put vp his hed,

244 For comfort of the cloth
he cried wel loude:

‘Lo, lordlynges, her’,
the lyknesse of Crist,

Of whom my botnyng* y bidde               *healing
for his bitter woundis.’

Than was wepyng & wo,
& wryngyng of hondis,

248 With loude dyn & dit*                              *noise? [diet: gepraat]
for doil of hyme one.

The pope availed the vaile
& his visage touched,

The body suth* al aboute,                         *also
blessed hit prye.

The waspys wenten away,
& alle the wo after;

252 That er lasar was longe,
ʒly tter was neuere:

Than was pypyng & play,
his pyne was away,
ʒThey elden* grace to god,                       *yielden
this two grete lordes,

The kerchef carieth fram alle
& in the [kirke] hangeth,

ʒThat the symple my t hit se,
in to soper* tyme.                            *supper

256 The veronycle after Veronyk
Waspasian hit called

Garde hit gayly agysen*                           *array
in gold & in seluere.

Ʒit is the visage in the vail,
ʒas Veronyk hym bro t,

260 The Romaynes at Rome,
for a relyk hit holden.

In De Pylate, door Dobschütz in midden 11e eeuw geplaatst, lijdt Vespasianus aan wespen in de
neus (eerste vermelding); hij is de heerser van Galicia. De bode is gezonden door Pilatus om
excuses te maken aan Tiberius voor de dood van Christus. Dan volgen het gezantschap van
Volusianus en de genezing van Tiberius. Het levensverhaal van Pilatus wordt in zijn geheel

Cor Hendriks, Kleine stukken over Jozef van Arimathea 36

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


gegeven; na ter dood veroordeeld te zijn, neemt hij een mes en doodt zichzelf (geen verslag van
de belegering!).

In de Legende Aurea staat het verhaal bij Jacobus de Mindere (c. lxvii).25 De tekenen, die aan de
belegering voorafgaan, worden opgesomd; dan volgt een verslag (als De Pylato) van een bode
(Albam), die Pilatus naar Tiberius stuurt om zich vrij te pleiten van iedere verantwoordelijkheid
voor Jezus’ dood, hoe deze bode door een storm gedreven werd naar Vespasianus in Galatia, hoe
Vespasianus werd genezen van de wespenplaag en, na toestemming gekregen te hebben van
Tiberius, in de regering van Nero begon met de belegering van Jeruzalem; naar Rome geroepen
om keizer te worden, liet hij het leiderschap over aan Titus. Het verhaal van de belegering volgt
Josephus, maar op basis van ‘a certain apocryphal history’ (vanwaar het verhaal over de wespen)
is het verhaal van de genezing van Titus door Josephus toegevoegd. Tenslotte worden de Joden
30 voor een penning verkocht. (Hij heeft kanker in de neus; in The Siege is het in de lip, ter
onderscheiding van Vespasianus.)26

De Engelse metrische romance Titus and Vespasian (ed. J.H. Herbert, 1905), gebaseerd op de
verloren Latijnse bron van de Chanson de Geste, de Leg. Aur., het Nic-ev. en de geschriften van
Josephus (of Hegesippus), begint met meer dan 5000 octosyllabes over de passie en verrijzenis
van Christus en de tekenen en profetieën van de naderende belegering. Nathan de Jood wordt op
zijn weg naar Rome naar Bordeaux gedreven, waar Vespasianus, ziek van zowel wespen als
kanker, koning is. Nathan wordt voor zijn zoon Titus gebracht en vertelt hem van de wonderen
van Jezus Christus. De steward, Velosianus, overhoort het relaas. Nathan gaat door naar Nero en
presenteert Pilatus’ excuusbrief (waarna verslag van Pilatus’ vroegere leven). Velosian gaat naar
Jeruzalem om een geneesmiddel voor zijn heer te vinden en brengt Veronica met het Vernicle
naar Gascony, waar Clements in St. Peters plaats paus is. Vespasian wordt genezen, hij en Titus
belegeren met Nero’s toestemming Jeruzalem. Rest als ‘The Siege’, behalve: Vespasianus keert,
na keizer gemaakt te zijn als Nero’s naaste verwant, terug naar Jeruzalem, waarna het vervolg
van het verhaal van Pilatus, zijn zelfmoord en al de wonderen rond zijn lijk, waarna de romance
besluit met het leven van Judas Iscariot.27 

25 Vgl. Schotse ‘The Legends of the Saints’, ScTextSoc 1896. Legenda Aurea, p. 302: Tandem secundo anno imperii
Vespasiani Titus Jerusalem cepit et captam subuertit templumque funditos destruxit et, sicut Judaei Christum xxx
denariis emerent, sic et ipse uno denario xxx Judaeos vendidit. [Notes, p. 104]
26 Het appel-mes-verhaal is waarschijnlijk een aanpassing van het verslag van Herodes’ zelfmoordpoging (Jos. I,
xxxiii, 7). De naakte vermelding van Pilatus’ zelfmoord is te vinden bij Eus., Hist.Eccl. II:7; Gregorius van Tours
(Hist.Fr. I) zegt dat Pilatus zich eigenhandig doodde en net zo door goddelijke wraak nam koning Herodes, de
vervolger der apostelen, toen hij door ziekte getroffen was, een mes om een appel te schillen en doodde zichzelf. In
de 15e eeuw vergeleek Mirc (Festial, ed. Erbe EETS, ES 96, p. 194) het lot van koning Herodes, die zichzelf doodde
met een mes, terwijl hij een appel schilde, met dat van Pilatus, die zichzelf in het hart stak met een schaar, die hij
leende om zijn nagels te knippen. In een vroeg 12e eeuws Engels Ms (BM Add 37472) is een afbeelding van
Herodes, die zichzelf steekt; een dienaar houdt de appel op, terwijl een duivel Herodes’ ziel wegvoert.
27 Onderzoek hiernaar: F. Bergau, Untersuchungen über quelle und verfasser des mittelenglischen reimgedichts, The
Vengeance of God’s Death, 1901 (Königsberg Diss.). Echter niet correct in T + V als bron van The Siege; juist
andersom t.a.v. de dood van Pilatus, die vraagt om een mes For to paren a pere (T + V II, 4389); vgl. Siege II, 1328:
& forto paren his pere, etc. Dit zijn de enige keren, dat het een peer is (elders appel), vanwege de alliteratie in het
Engels. Datering T + V: ± 1400; Siege iets daarvoor, maar na The Troy Book en Chaucer’s Troilus (1382/5).
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DIE WRAKE VAN JHERUSALEM (Jacob van Maerlant, 1271)
[Teksteditie: J. David (ed.), Rymbybel van Jacob van Maerlant, met voorrede, varianten van hss.,
aenteekeningen en glossarium. Derde deel, M. Hayez, Brussel, 1859 = Rijmbijbel III ed. 1859]

[Teksteditie: M. Gysseling (ed.), Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300). Reeks
II: Literaire handschriften. Deel 3: Rijmbijbel, Tekst. Leiden, 1983 = Rijmbijbel ed. 1983. Deze editie is
ook bereikbaar via de CD-Rom Middelnederlands, Sdu Uitgevers-Standaard Uitgeverij, Den Haag-
Antwerpen, 1998]

Genre

Een Middelnederlandse berijmde bewerking van Flavius Josephus’ De Bello Judaico. De titel Die Wrake
van Jherusalem is in feite apocrief want hij is niet afkomstig van Maerlant zelf, maar werd ontleend aan
toegevoegde rubrieken in latere handschriften [zie Berendrecht 1996: 287 (noot 3)]. In de middeleeuwen
behoorden dit soort teksten tot een genre dat men historie noemde en waarin de jeesten [afgeleid van het
Latijnse (res) gesta = (krijgs)daden, feiten, gebeurtenissen] centraal stonden. De veertiende-eeuwse
Antwerpse schrijver Jan van Boendale leert ons dat hystoria afgeleid is van het Griekse hystoron (zien) en
dat men daarom in hystoriën niet mag liegen [Der leken spieghel II ed. 1845: 258-259 (Boek II, hoofdstuk
38, verzen 77-112)]. In de Rijmbijbel en de Wrake beklemtoont Maerlant inderdaad een aantal keren
(onder meer in de prologen en in de epiloog) dat hij van plan is de waarheid te schrijven want dit nes niet
Madocs droom / no Reynaerds no Arturs boerden (want dit is niet de droom van Madoc, en het zijn ook
geen zotte verzinsels over Reynaert of Arthur) [Rijmbijbel III ed. 1859: 388 (epiloog, verzen 34.846-
34.847)]. Dat Josephus, de auteur van Maerlants Latijnse brontekst, een ooggetuige was van de Joodse
Oorlog, is bij dit alles natuurlijk niet zonder belang.
 
Auteur

Jacob van Maerlant.

Situering / datering

Naar het zich laat aanzien, is de Middelnederlandse Wrake de vroegste complete vertaling van De Bello
Judaico in een Europese volkstaal [Berendrecht 1996: 119]. In de verzen 34.877-34.885 deelt Maerlant
zelf mee dat hij de Wrake (en meteen dus ook de volledige Rijmbijbel) voltooide op 25 maart 1271
[Rijmbijbel III ed. 1859: 390]. Zie voor een overzicht van de bewaarde handschriften onze bespreking van
de Rijmbijbel.

Inhoud

Op verzoek van een anonieme vrient [Rijmbijbel III ed. 1859: 1 (proloog, vers 27.105)] bewerkt Maerlant in
het derde deel van zijn Rijmbijbel een Latijnse vertaling van De Joodse Oorlog van de Joodse
geschiedschrijver Flavius Josephus (ca. 37-ca. 100), een geschiedkundig werk dat handelt over de
opstand van het Joodse volk tegen de Romeinen in de jaren 66-72, met als culminatiepunt de verwoesting
van Jeruzalem op 8 september van het jaar 70 [zie voor deze datum Rijmbijbel III ed. 1859: 357
(hoofdstuk 105, verzen 34.207-34.210)]. Maerlant heeft zijn Latijnse brontekst in zeer sterke mate bekort,
ofschoon hij soms ook bepaalde dingen uitgebreid overneemt. Voorbeelden hiervan zijn de rede van
Josephus tot de Joden in Jotapata en de rede van Josephus gericht aan de belegerde inwoners van
Jeruzalem. [Berendrecht 1996: 124/136]

Overigens verwijst Maerlant ook in de eerste twee delen van zijn Rijmbijbel regelmatig naar Josephus,
maar daar gebeurt dit in navolging van zijn hoofdbron (de Historia scolastica) en betreft het meestal een
ander werk van Josephus (de Antiquitates Judaicae) [zie bijvoorbeeld Rijmbijbel I ed. 1858: 505 / 507 /
519 / 545 en Rijmbijbel II ed. 1859: 100 / 429 / 458 / 460].
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Thematiek

Ofschoon de belangrijkste kenmerken van Maerlants bewerking inkorting en weglating zijn, voegt hij toch
ook sporadisch dingen toe die niet bij Josephus aanwezig zijn. De belangrijkste van deze toevoegingen is
dat Maerlant de Joodse Oorlog nadrukkelijk in een heilshistorisch perspectief plaatst: de onderwerping
van de Joden door de Romeinen en de val van Jeruzalem zijn het gevolg van Gods wraak voor de dood
van Christus, waaraan de Joden schuldig zijn. Expliciet verwoordt Maerlant deze gedachte in de verzen
30.046-30.049 [III ed. 1859 (hoofdstuk 44): Nu salic voort tellen echt / hoe dat verghinc met Jherusalem /
ende hoe dat onnosel bloet up hem / ghewrocken ward van onsen Here] en 34.858-34.861 [III ed. 1859:
389 (epiloog): Noit horde man so onneren / volc also die Joden waren: / dus quam up hem sonder
sparen / die plaghe die God selve voorsprac]. Ongetwijfeld appelleerden deze toevoegingen aan een
algemeen anti-Joods gevoelen dat sterk leefde onder het middeleeuwse publiek [Berendrecht 1996:
122/136]. Verdere signalen in dit verband zijn formuleringen als dat verwatene joetsche diet [III ed. 1859:
87 (hoofdstuk 28, vers 28.858] of dits wrake groot / om des onnosels Jhesus doot [III ed. 1859: 356
(hoofdstuk 104, verzen 34.183-34.184] en passages als: Ic wane wel dat men noit vant / stede die doegde
sulc leet / no noit ne was dat ic weet / so onghenadech volc no so quaet / als hier voren bescreven staet
[III ed. 1859: 271 (hoofdstuk 80, verzen 32.494-32.498].
 
Receptie

Zie in dit verband ook onze bespreking van de Rijmbijbel. Van Oostrom [Van Oostrom 1996: 251-256]
heeft gewezen op het uitgesproken militaristische karakter van de Wrake: het gaat eigenlijk voortdurend
over vechten, moorden, ruziemaken en oorlog, wat inderdaad sterk doet vermoeden dat het primaire
geïntendeerde publiek de adel was. De 159 miniaturen in handschrift C beelden voor het grootste deel
gevechten of executies af. ‘Alles wijst erop dat Maerlants opdrachtgevers zich ridders in de volle zin des
woords gevoelden en zichzelf op hun zegels bepaald niet louter uit gewoonte met geheven zwaard en in
hun volle wapenuitrusting op een strijdros lieten afbeelden. Geweld bepaalde voor een goed deel hun
levensstijl, hun strijdkracht was een hoeksteen van hun identiteit.’ Van Oostrom heeft ook gesuggereerd
dat de door Maerlant vermelde vrient de Zeeuwse edelman Nicolaas van Cats (in elk geval de
opdrachtgever van Der naturen bloeme) was, maar dit blijft voorlopig speculatie [Van Oostrom 1996: 146].
Sommige auteurs hebben de Wrake in verband gebracht met de kruisvaartgedachte.
 
Profaan/religieus?

Religieus, vooral omwille van het heilshistorische perspectief.

Persoonlijke aantekeningen

Wij hebben Die Wrake van Jherusalem parallel gelezen met (een Engelse vertaling van) De Bello Judaico
en net als bij de Rijmbijbel viel ons op hoe Maerlants tekst vaak zeer warrig en zelfs onbegrijpelijk is,
terwijl je bij het lezen van de brontekst voortdurend de indruk hebt dat die vorige week geschreven werd.
Josephus (nota bene een ooggetuige en van nabij betrokken bij wat hij schreef) levert een tekst die
weliswaar af en toe wat langdradig is, maar meestal toch uitblinkt door helderheid en intelligentie. Dat
Maerlant qua leesplezier veel lager scoort heeft ook hier weer te maken met het feit dat hij zijn bron
voortdurend inkort want dor die lancheid van der jeeste / cortic die redene daer ic mach [Rijmbijbel III ed.
1859: 371 (hoofdstuk 108, verzen 34.480-34.481)]. Dat wat Maerlant schrijft, vaak onduidelijk is, blijkt
alleen al uit het feit dat de tekstbezorger (J. David) voortdurend in voetnoten Josephus’ tekst moet citeren
om Maerlants betoog te verhelderen. Hetzelfde is trouwens vele malen het geval in de eerste twee delen
van de Rijmbijbel (maar daar waren het uiteraard citaten uit de Historia scolastica die Maerlants
kromspraak moesten rechttrekken). Ongetwijfeld ligt dit deels ook aan het gebroddel van de kopiïsten,
maar er zijn eveneens plaatsen waar het manifest en aantoonbaar Maerlant is die knoeiwerk levert [zie
bijvoorbeeld Rijmbijbel III ed. 1859: 116 (voetnoot 1) en ibidem: 232 (voetnoot 1)].
 
Signaleren we ten slotte nog even kort dat één van de sensationeelste verschrikkingen uit De Bello
Judaico ook bij Maerlant terug te vinden is: de Joodse moeder die ten gevolge van de hongersnood
tijdens de belegering van Jeruzalem haar eigen babyzoontje doodt, kookt en opeet [Rijmbijbel III ed. 1859:
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315-318 (hoofdstuk 92, verzen 33.363-33.424)]. Weinig middeleeuwse afbeeldingen van de Val van
Jeruzalem laten na om dat verschrikkelijke staaltje van wanhopig kannibalisme weer te geven. Wij
vermelden het hier omdat we vroeger, na het bekijken van zulke afbeeldingen, dachten dat de Joden zich
tijdens de belegering massaal aan kannibalisme bezondigden, maar nu blijkt het dus slechts om één
uitzonderlijk geval te gaan (dat overigens zowel door Maerlant als door Josephus opvallend en met de
nodige sensatiezucht wordt behandeld). 

Geraadpleegde lectuur

- Berendrecht 1996: Petra Berendrecht, “’Want haer sonden eesten wrake’. Maerlants bewerking van De
Bello Judaico”, in: idem, Proeven van bekwaamheid. Jacob van Maerlant en de omgang met zijn Latijnse
bronnen. Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen – XIV, Prometheus, Amsterdam, 1996, pp.
117-137.
- Van Oostrom 1996: Frits van Oostrom, Maerlants wereld. Prometheus, Amsterdam, 1996.

[explicit 27 december 2012]
04-01-2013 om 15:42 geschreven door Eric De Bruyn 

Die distructie vander stat van Jherusalem (anoniem; circa 1525)
[Teksteditie: W.L. Braekman (ed.), Die Destructie vander Stat van Jherusalem. Een Vlaams Volksboek,
naar het uniek exemplaar van de Antwerpse druk van Willem Vorsterman (ca. 1525), met toelating van de
British Library, bezorgd en ingeleid. Vroege Volksboeken uit de Nederlanden – deel 3, Uitgeverij Marc Van
de Wiele, Brugge, 1984 = Die distructie vander stat van Jherusalem ed. 1984 (NK 705)]
Genre

Een postincunabel, meer bepaald een zestiende-eeuws volksboek of prozaroman.

Auteur

Anoniem.

Situering / datering

De vroegste bekende editie van dit volksboek verscheen rond 1505 te Antwerpen bij Willem Vorsterman
(NK 4430, uniek exemplaar in Nederlands particulier bezit). Circa 1525 verscheen bij Willem Vorsterman
een tweede uitgave (NK 705, uniek exemplaar: British Library). Van deze druk bezorgde professor
Braekman een facsimile-editie [ed. 1984: 10]. Voor andere zestiende-eeuwse drukken, al dan niet
bewaard gebleven, zie ed. 1984: 10-11.
Indirecte bronnen van deze tekst zijn Flavius Josephus’ De Bello Judaico en enkele apocriefe evangeliën,
vooral de Vindicta Salvatoris en de Mors Pilati. De directe bron is een Frans werkje waarvan de eerste
drukken verschenen te Lyon op het einde van de vijftiende eeuw. De Middelnederlandse uitgave van circa
1525 is een betrekkelijk getrouwe vertaling van een Franse druk (Lyon, 1517) [ed. 1984: 8, Waterschoot
1985: 116].

Inhoud

Ongeveer 40 jaar na de kruisdood van Jezus krijgt keizer Vespasianus melaatsheid die bedoeld is om
hem te laten ophouden met afgoderij. Door de prediking van Sint Clemens bekeert Gay, de ‘seneschael’
van de keizer, zich tot het christendom en om de keizer te genezen reist hij naar Jeruzalem om daar iets
te zoeken dat door Jezus aangeraakt werd. Via zijn gastheer Jacob komt Gay in contact met Veronica.
Die was indertijd zelf melaats, maar toen zij onder het kruis stond, legde Maria Veronica’s hoofddoek op
Jezus’ gelaat: het gelaat bleef in het doek staan en Veronica werd erdoor genezen. Nadat Gay bij Pilatus
achterstallige belastingen is gaan opeisen (wat door Pilatus afgewezen wordt), neemt hij Veronica mee
naar Rome waar zij in het bijzijn van Sint Clemens de keizer geneest. Sint Clemens bekeert de keizer en
zijn volgelingen. Clemens wordt door Vespasianus paus gemaakt en deze belooft zich past te laten dopen
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wanneer hij de dood van Jezus op de Joden zal gewroken hebben.

Mede omdat Pilatus zijn belastingen niet wil betalen, trekken Vespasianus en zijn zoon Titus met een
leger naar Jeruzalem. Eerst veroveren zij de burcht Altaphat en daarna belegeren zij Jeruzalem, waar
Pilatus en koning Archilaus zich bevinden. Omdat er geen water in de buurt is, laat Vespasianus
dierenhuiden aan elkaar naaien en water halen uit de Dode Zee (duyvels vloet) zodat een kunstmatig
meer ontstaat in het Dal van Josaphat. Ook wordt er een gracht gegraven rondom de hele stad. Jakob (de
ex-gastheer van Gay) raadt Pilatus aan de stad over te geven maar wordt als verrader gevangen gezet.
Een engel bevrijdt Jakob echter, zodat hij kan vluchten naar de Romeinen. Er volgen dan drie veldslagen,
waarbij de Joden grote verliezen lijden. Er ontstaat hongersnood in de stad: de Joden zijn verplicht
ongedierte en zelfs menselijke drek te eten, en er is een weduwe die haar zoontje kookt en gedeeltelijk
opeet. Als Pilatus dit ontdekt, ligt hij drie dagen misselijk in bed.

Pilatus en Archilaus stellen vanop de muren aan Vespasianus voor om de stad over te geven en zij
vragen om genade, maar Vespasianus weigert, waarop Archilaus zich op zijn eigen zwaard stort. Pilatus
geeft de Joden de raad hun goud en andere edelstenen fijn te stampen en op te eten. Hierdoor leven zij
nog 22 dagen, waarna Vespasianus Jeruzalem verovert en verwoest. Vespasianus verkoopt de Joodse
gevangenen (dertig voor één penning, zoals ze zelf Jezus verkochten voor dertig geldstukken) en
wanneer ontdekt wordt dat de Joden goud en edelstenen in hun maag hebben zitten (een koper steekt
een Jood dood en ziet dat er in plaats van bloed goud en zilver te voorschijn komt), worden meer dan
70.000 Joden gedood en wordt hun buik opengesneden. Er blijven nog negen maal dertig Joden over. Die
worden verdeeld over drie schepen en zonder eten de zee opgestuurd. Twee van de schepen komen
terecht in Frankrijk, het derde in Engeland. 

Terug in Rome laat de keizer zich door Sint Clemens dopen. Ook alle Romeinen laten zich dopen.
Vespasianus’ edelen worden terug naar hun eigen land gestuurd, waar ze op hun beurt hun onderdanen
laten dopen. Pilatus wordt naar Vienne gestuurd om daar berecht te worden: hij zal 22 dagen op een
verschrikkelijke manier gefolterd worden (zijn oren, handen en voeten zullen afgesneden worden, er
zullen repen vel uit zijn lichaam gesneden worden, zijn armen en benen zullen gebroken worden en
daarna zullen alle lichaamsdelen verbrand worden en in de Rhône gegooid). Voor de martelingen kunnen
worden uitgevoerd, voeren duivels Pilatus echter weg en storten hem in de Rhône.

Zie voor een uitgebreid inhoudsoverzicht ook ed. 1984: 12-17.

Thematiek

De Val van Jeruzalem in het jaar 70 heeft aanleiding gegeven tot twee tradities. Enerzijds zijn er de
vertalingen en bewerkingen van Flavius Josephus’ De Bello Judaico, anderzijds is er de vorming van een
aantal legenden die, vermengd met feiten uit Josephus en andere bronnen, in rijm en proza een literaire
neerslag hebben gekregen. Onderhavig volksboek behoort duidelijk tot de tweede traditie: het is een
naïeve, anachronistische en volkse historie die niet bedoeld is om de historische waarheid weer te geven,
maar wel om via het samenweven van allerlei grotendeels verzonnen en op sensatie gerichte fabeltjes
christelijke, anti-Joodse propaganda te maken binnen een vaag historisch gefundeerde context. Als
zodanig sluit dit volksboek zich duidelijk aan bij de wijdverbreide anti-houding tegenover de Joden die
(onder meer) de Middeleeuwen kenmerkt. Daarbij wordt de Val van Jeruzalem duidelijk in een christelijk,
heilshistorisch perspectief geplaatst. Wanneer bijvoorbeeld Pilatus om genade vraagt, antwoordt Titus:
Tis nu te laet ghebeden. Ick en sal zijns niet te meer ontfermen dan hi ouer Jhesum ontfermhertich en
was dien hi ter doot verwees wiens doot ick ouer hem ende ouer alle zijn volck wreken sal [E2r].

Receptie

Het betreft hier een Antwerpse druk, dus: stadsliteratuur. Verband met Antwerpen. Met zijn vaak
sadistische, op sensatie gerichte en brutaal anti-Joodse verzinsels is dit boekje manifest gericht op een
breed publiek. We mogen er overigens van uitgaan dat de zestiende-eeuwse intellectuele elite neerkeek
op dit soort van publicaties. Wanneer de Antwerpse drukker Simon Cock in 1553 een vertaling van De
Bello Judaico bezorgt, verwijst hij in de inleiding naar het Boeck van der destructiën van Jherusalem, dat
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onder meer in 1482 door Gerard Leeu is uitgebracht, en beschuldigt dit soort teksten van volstrekte
leugenachtigheid: ‘Dit kleine boekje (…) bevat (…) allerlei verzinsels, die zelfs geen spoor van waarheid
bevatten. Er komen daarin kortom meer leugens voor dan pagina’s’ [Pleij 2007: 516-517].

Profaan / religieus?

Sterk religieus van inslag.

Persoonlijke aantekeningen

Wanneer men net De Bello Judaico van kaft tot kaft gelezen heeft, staat men versteld van de vrijpostige
en duidelijk tegen de Joden gerichte hersenspinsels die in de late Middeleeuwen de ronde deden en die
zich mijlenver van de waarheid bevonden. Eén van de weinige, zoniet het enige, op waarheid gebaseerde
element uit de Distructie is – hoeft het te verwonderen? – het verhaal van de weduwe die haar zoontje
opeet [D3r e.v.]. Vóór het verteld wordt, wordt het al twee maal aangekondigd, ongetwijfeld om de lezer te
doen verderlezen: één maal deelt Gay in Rome mee dat volgens Jakob de heilige profeet voorspelde dat
dye moeder haer kint eeten soude van grooten hongher [B4r] en de andere keer, wanneer de keizer bij
Jeruzalem arriveert, zegt de anonieme auteur dat nu gauw zou gebeuren wat Jezus op Palmzondag
voorspeld had, onder meer: die moeder sal haer kint eten van ghebreck der spisen [C1v]. Dit soort
boekjes, die overigens vanuit cultuurhistorisch perspectief interessant genoeg zijn, zouden wij nu
tegenwoordig sensatiegerichte stationsromannetjes noemen. Debaene noemde het ‘populaire historie in
proza’.

Tenslotte nog een miezemuizerijtje: waarom Braekman als titel van zijn editie Die Destructie van der Stat
van Jherusalem geeft, terwijl in de titel van de zestiende-eeuwse druk toch duidelijk Distructie staat,
begrijpen wij niet. De eerste zin van de eigenlijke tekst luidt wel: Hier beghint die destructie van
Jherusalem. Voor de rest en uit naam van de wetenschappelijke studie niets dan lof voor de moderne
editie van deze merkwaardige tekst.

Geraadpleegde lectuur

- Debaene 1977: Luc. Debaene, De Nederlandse Volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van de
Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540. Antiquariaat “Merlijn”, Hulst, 1977 [reprint van
de uitgave Antwerpen, 1951], pp. 244-245.

- Waterschoot 1985: Werner Waterschoot, in: Spiegel der Letteren, jg. 27 (1985), nr. 1-2, pp. 115-118
[recensie van de ed. 1984].

- Pleij 2007: Herman Pleij, Het gevleugelde woord. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-
1560. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 2007, pp. 516-517.

[explicit 11 februari 1997 / 12 januari 2013]
12-01-2013 om 17:57 geschreven door Eric De Bruyn 
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Early Christian History
 

THE AVENGING OF THE
SAVIOUR

Apocryphal Legend of Veronica
(7th Century)

Part of the "Avenging of the Lord' Tradition
"(God) commanded Titus and Vespasian, whom I knew in that place where thy throne is. And it

pleased God Almighty that they went into Judaea and Jerusalem, and seized thy subjects, and put
them under that sentence, as it were, in the same manner as they did when thy subjects seized

Jesus and bound him. "

INTRODUCTION
The siege and destruction of Jerusalem by Titus and Vespasian was a popular subject for
medieval writers. This was particularly true of Christian writers who used the destruction of
Jerusalem as what Wright (p. 6) has called "a new interpretation of the Church's own history,
nature and mission":
In a sense, the bitter separation of Church and Synagogue can be traced to the destruction of
Jerusalem, since for the latter it resulted in renewed obedience to the Torah, while for the former
it became a sign of the rejection of the old Israel and the birth of a new Christian empire in Rome.
In the Christian imagination, the destruction of Jerusalem was finally removed from its secular
context altogether and came to stand for nothing less than the ultimate triumph of Ecclesia over
Synagoga, a symbol of the Western Church's repudiation of its own Jewish heritage.
This movement from Synagogue to Church, revealing the strength of the Christian faith and what
was deemed to be its natural place in history, accounts for much of the story's popularity in the
Middle Ages. In addition, however, Malcolm Hebron makes a convincing argument that part of
the story's popularity may be due to the various generic elements already present in the story:
The material provided a combination of legend, miracle, history, and Roman chivalry, as well as
opportunities for vivid description of siege warfare in the East; the triumph of Western
Christendom in the form of the Roman army must have provided a pleasing contrast to the
present situation in the Holy Land at a time when the recapture of Jerusalem was still the dream
of monarchs. While the combination of the religious and the chivalric, crusading elements in the
story of the siege and the events leading up to it contributed to its popularity, the matter of
Jerusalem also contains deeper resonances concerning the pattern of history. The romances, like
those on Troy, tend to concentrate on action rather than reflection, but the ways in which the
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historical event is recreated bear traces of a wider context of ideas concerning destiny and
salvation which give the episode a special significance.

As an image of history, the siege of Jerusalem contrasts with that of Troy. Where the fall of Troy
illustrates a Boethian model of history as a cycle of rise and fall of power and fortune, the
destruction of Jerusalem by the Roman emperors Titus and Vespasian illustrates the separate,
Augustinian conception of history as a succession of great events which reveal part of the divine
scheme of things. The siege of Troy is a warning against human vanity and folly, while that of
Jerusalem reveals the will and power of God. Where Troy is a tragic fall of power and pride,
Jerusalem even in its tribulations is seen as a sign of the triumphal march of destiny.
"This great triumphal march of destiny," through which the superiority and inevitability of the
Christian faith was evidently played out in the historical events of the destruction, lent itself to
the accretion of legendary materials, especially those of a religious nature. That is, the destruction
of Jerusalem came to symbolize the failure of the Old Law of the Jews and the triumph of the
New Law of the Christians. Because one of the first conclusions that Christian writers drew from
the fall of Jerusalem was that the Jews were punished for their rejection (and, as the accusation
grew in popularity, their perceived murder) of Jesus, medieval writers and subsequent critics have
referred to the various works of poetry, prose, and drama that came to represent the story in this
way as the Vengeance of Our Lord tradition, a description drawn from one of the primary Latin
sources, the Vindicta salvatoris. 
One of the first accretions to the basic history was that of the story of St. Veronica and her
Vernicle, a cloth (usually a veil) that bore an image of the face of Jesus and had the ability to cure
the sick. St. Veronica appears with her veil in Eusebius' Ecclesiastical History, but her story grew
in popularity after it was combined with the life of Pontius Pilate in the fourth-century Acta
Pilati. Around the year 600, St. Veronica's story is attached to Josephus' story of the fall of
Jerusalem in Cura sanitatis Tiberii. Around the year 700, the healing of an ill Titus by the
Vernicle (and his subsequent conversion) is incorporated into Vindicta salvatoris, along with the
explicit portrayal of the siege as vengeance for the Crucifixion. The eleventh-century De Pylato
names Vespasian as the miraculously healed leader of the siege. Jacobus de Voragine's Legenda
aurea added the detail of a number of portents of the destruction. The accreted tradition then
appears in Old French in the twelfth-century La Venjance Nostre Seigneur, probably in direct
connection with the Crusades against the Muslims in the East."

 

THIS version of the legend of Veronica is written in very barbarous Latin, probably of the seventh or eighth
century. An Anglo-Saxon version, which Tischendorf concludes to be derived from the Latin, was edited
and translated for the Cambridge Antiquarian Society, by C. W. Goodwin, in 1851. The Anglo-Saxon text
is from a MS. in the Cambridge Library, one of a number presented to the Cathedral of Exeter by Bishop
Leofric in the beginning of the eleventh century. The reader will observe that there are in this document
two distinct legends, somewhat clumsily joined together--that of Nathan's embassy, and that of Veronica.

Cor Hendriks, Kleine stukken over Jozef van Arimathea 44

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


HERE BEGINNETH THE AVENGING OF
THE SAVIOUR.

IN the days of the Emperor Tiberius Caesar, when Herod was tetrarch, Christ was delivered under
Pontius Pilate by the Jews, and revealed by Tiberius.

In those days Titus was a prince under Tiberius in the region of Equitania, in a city of Libia which is called
Burgidalla. And Titus had a sore in his right nostril, on account of a cancer, and he had his face torn even
to the eye. There went forth a certain man from Judaea, by name Nathan the son of Nahum; for he was an
Ishmaelite who went from land to land, and from sea to sea, and in all the ends of the earth. Now Nathan
was sent from Judaea to the Emperor Tiberius, to carry their treaty to the city of Rome. And Tiberius was
ill, and full of ulcers and fevers, and had nine kinds of leprosy. And Nathan wished to go to the city of
Rome. But the north wind blew and hindered his sailing, and carried him down to the harbour of a city of
Libia. Now Titus, seeing the ship coming, knew that it was from Judaea; and they all wondered, and said
that they had never seen any vessel so coming from that quarter. And Titus ordered the captain to come
to him, and asked him who he was. And he said: I am Nathan the son of Nahum, of the race of the
Ishmaelites, and I am a subject of Pontius Pilate in Judaea. And I have been sent to go to Tiberius the
Roman emperor, to carry a treaty from Judaea. And a strong wind came down upon the sea, and has
brought me to a country that I do not know.

And Titus says: If thou couldst at any time find anything either of cosmetics or herbs which could cure the
wound that I have in my face, as thou seest, so that I should become whole, and regain my former health,
I should bestow upon thee many good things. And Nathan said to him: I do not know, nor have I ever
known, of such things as thou speakest to me about. But for all that, if thou hadst been some time ago in
Jerusalem, there thou wouldst have found a choice prophet, whose name was Emanuel, for He will save
His people from their sins. And He, as His first miracle in Cana of Galilee, made wine from water; and by
His word He cleansed lepers, He enlightened the eyes of one born blind, He healed paralytics, He made
demons flee, He raised up three dead; a woman caught in adultery, and condemned by the Jews to be
stoned, He set free; and another woman, mined Veronica, who suffered twelve years from an issue of
blood, and came up to Him behind, and touched the fringe of His garment, He healed; and with five
loaves and two fishes He satisfied five thousand men, to say nothing of little ones and women, and there
remained of the fragments twelve baskets. All these things, and many others, were accomplished before
His passion. After His resurrection we saw Him in the flesh as He had been before. And Titus said to Him:
How did He rise again from the dead, seeing that He was dead? And Nathan answered and said: He was
manifestly dead, and hung up on the cross, and again taken down from the cross, and for three days He
lay in the tomb: thereafter He rose again from the dead, and went down to Hades, and freed the
patriarchs and the prophets, and the whole human race; thereafter He appeared to His disciples, and
ate with them; thereafter they saw Him going up into heaven. And so it is the truth, all this that I tell you.
For I saw it with my own eyes, and all the house of Israel. And Titus said in his own words: Woe to
thee, O Emperor Tiberius, full of ulcers, and enveloped in leprosy, because such a scandal has been
committed in thy kingdom; because thou hast made such laws in Judaea, in the land of the birth of our
Lord Jesus Christ, and they have seized the King, and put to death the Ruler of the peoples; and they
have not made Him come to us to cure thee of thy leprosy, and cleanse me from mine infirmity: on which
account, if they had been before my face, with my own hands I should have slain the carcases of
those Jews, and hung them up on the cruel tree, because they have destroyed my Lord, and mine
eyes have not been worthy to see His face. And when he had thus spoken, immediately the wound fell
from the face of Titus, and his flesh and his face were restored to health. And all the sick who were in the
same place were made whole in that hour. And Titus cried out, and all the rest with him, in a loud voice,
saying: My King and my God, because I have never seen Thee, and Thou hast made me whole, bid me
go with the ship over the waters to the land of Thy birth, to take vengeance on Thine enemies; and help
me, O Lord, that I may be able to destroy them, and avenge Thy death: do Thou, Lord, deliver them into
my hand. And having thus spoken, he ordered that he should be baptized. And he called Nathan to him,
and said to him: How hast thou seen those baptized who believe in Christ? Come to me, and baptize me
in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. For I also firmly believe in the
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Lord Jesus Christ with all my heart, and with all my soul; because nowhere in the whole world is there
another who has created me, and made me whole from my wounds.

And having thus spoken, he sent messengers to Vespasian to come with all haste with his bravest men,
so prepared as if for war.

Then Vespasian brought with him five thousand armed men, and they went to meet Titus. And when they
had come to the city of Libia, he said to Titus: Why is it that thou hast made me come hither? And he said:
Know that Jesus has come into this world, and has been born in Judaea, in a place which is called
Bethlehem, and has been given up by the Jews, and scourged, and crucified on Mount Calvary, and has
risen again from the dead on the third day. And His disciples have seen Him in the same flesh in which he
was born, and He has shown Himself to His disciples, and they have believed in Him. And we indeed wish
to become His disciples. Now, let us go and destroy His enemies from the earth, that they may now
know that there is none like the Lord our God on the face of the earth.

With this design, then, they went forth from the city of Libia which is called Burgidalla, and went
on board a ship, and proceeded to Jerusalem, and surrounded the kingdom of the Jews, and
began to send them to destruction. And when the kings of the Jews heard of their doings, and the
wasting of their land, fear came upon them, and they were in great perplexity. Then Archelaus was
perplexed in his words, and said to his son: My son, take my kingdom and judge it; and take counsel with
the other kings who are in the land of Judah, that you may be able to escape from our enemies. And
having thus said, he unsheathed his sword and leant upon it; and turned his sword, which was very sharp,
and thrust it into his breast, and died. And his son allied himself with the other kings who were under him,
and they took counsel among themselves, and went into Jerusalem with their chief men who were in their
counsel, and stood in the same place seven years. And Titus and Vespasian took counsel to surround
their city. And they did so. And the seven years being fulfilled, there was a very sore famine, and
for want of bread they began to eat earth. Then all the soldiers who were of the four kings took counsel
among themselves, and said: Now we are sure to die: what will God do to us? or of what good is our life to
us, because the Romans have come to take our place and nation? It is better for us to kill each other,
than that the Romans should say that they have slain us, and gained the victory over us. And they drew
their swords and smote themselves, and died, to the number of twelve thousand men of them. Then there
was a great stench in that city from the corpses of those dead men. And their kings feared with a very
great fear even unto death; and they could not bear the stench of them, nor bury them, nor throw them
forth out of the city. And they said to each other: What shall we do? We indeed gave up Christ to death,
and now we are given up to death ourselves. Let us bow our heads, and give up the keys of the city to the
Romans, because God has already given us up to death. And immediately they went up upon the walls of
the city, and all cried out with a loud voice, saying: Titus and Vespasian, take the keys of the city, which
have been given to you by Messiah, who is called Christ.

Then they gave themselves up into the hands of Titus and Vespasian, and said: Judge us, seeing that we
ought to die, because we judged Christ; and he was given up without cause. Titus and Vespasian seized
them, and some they stoned, and some they hanged on a tree, feet up and head down, and struck them
through with lances; and others they gave up to be sold, and others they divided among themselves, and
made four parts of them, just as they had done of the garments of the Lord. And they said: They sold
Christ for thirty pieces of silver, and we shall sell thirty of them for one denarius. And so they did.
And having done so, they seized all the lands of Judaea and Jerusalem.

Then they made a search about the face or portrait of Jesus, how they might find it. And they found a
woman named Veronica who had it. Then they seized Pilate, and sent him to prison, to be guarded by four
quaternions of soldiers at the door of the prison. Then they forthwith sent their messengers to Tiberius, the
emperor of the city of Rome, that he should send Velosianus to them. And he said to him: Take all that is
necessary for thee in the sea, and go down into Judaea, and seek out one of the disciples of him who is
called Christ and Lord, that he may come to me, and in the name of his God cure me of the leprosy and
the infirmities by which I am daily exceedingly burdened, and of my wounds, because I am ill at ease. And
send upon the kings of the Jews, who are subject to my authority, thy forces and terrible engines, because
they have put to death Jesus Christ our Lord, and condemn them to death. And if thou shalt there find a
man as may be able to free me from this infirmity of mine, I will believe in Christ the Son of God, and will
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baptize myself in his name. And Velosianus said: My lord emperor, if I find such a man as may be able to
help and free us, what reward shall I promise him? Tiberius said to him: The half of my kingdom, without
fail, to be in his hand.

Then Velosianus immediately went forth, and went on board the ship, and hoisted the sail in the vessel,
and went on sailing through the sea. And he sailed a year and seven days, after which he arrived at
Jerusalem. And immediately he ordered some of the Jews to come to his power, and began carefully to
ask what had been the acts of Christ. Then Joseph, of the city of Arimathaea, and Nicodemus, came at
the same time. And Nicodemus said: I saw Him, and I know indeed that He is the Saviour of the world.
And Joseph said to him: And I took Him down from the cross, and laid Him in a new tomb, which had been
cut out of the rock. And the Jews kept me shut up on the day of the preparation, at evening; and while I
was standing in prayer on the Sabbath-day, the house was hung up by the four corners, and I saw the
Lord Jesus Christ like a gleam of light, and for fear I fell to the ground. And He said to me, Look upon me,
for I am Jesus, whose body thou buriedst in thy tomb. And I said to Him, Show me the sepulchre where I
laid Thee. And Jesus, holding my hand in His right hand, led me to the place where I buried Him.

And there came also the woman named Veronica, and said to him: And I touched in the crowd the fringe
of His garment, because for twelve years I had suffered from an issue of blood; and He immediately
healed me. Then Velosianus said to Pilate: Thou, Pilate, impious and cruel, why hast thou slain the Son of
God? And Pilate answered: His own nation, and the chief priests Annas and Caiaphas, gave him to
me. Volosianus said: Impious and cruel, thou art worthy of death and cruel punishment. And he sent him
back to prison. And Velosianus at last sought for the face or the countenance of the Lord. And all who
were in that same place said: It is the woman called Veronica who has the portrait of the Lord in her
house. And immediately he ordered her to be brought before his power. And he said to her: Hast thou the
portrait of the Lord in thy house? But she said, No. Then Velosianus ordered her to be put to the torture,
until she should give up the portrait of the Lord. And she was forced to say: I have it in clean linen, my
lord, and I daily adore it. Velosianus said: Show it to me. Then she showed the portrait of the Lord. When
Velosianus saw it, he prostrated himself on the ground; and with a ready heart and true faith he took hold
of it, and wrapped it in cloth of gold, and placed it in a casket, and sealed it with his ring. And he swore
with an oath, and said: As the Lord God liveth, and by the health of Caesar, no man shall any more see it
upon the face of the earth, until I see the face of my lord Tiberius. And when he had thus spoken, the
princes, who were the chief men of Judaea, seized Pilate to take him to a seaport. And he took the
portrait of the Lord, with all His disciples, and all in his pay, and they went on board the ship the same day.
Then the woman Veronica, for the love of Christ, left all that she possessed, and followed Velosianus. And
Velosianus said to her: What dost thou wish, woman, or what dost thou seek? And she answered: I am
seeking the portrait of our Lord Jesus Christ, who enlightened me, not for my own merits, but through His
own holy affection. Give back to me the portrait of my Lord Jesus Christ; for because of this I die with a
righteous longing. But if thou do not give it back to me, I will not leave it until I see where thou wilt put it,
because I, most miserable woman that I am, will serve Him all the days of my life; because I believe that
He, my Redeemer, liveth for everlasting.

Then Velosianus ordered the woman Veronica to be taken down with him into the ship. And the sails
being hoisted they began to go in the vessel in the name of the Lord, and they sailed through the sea. But
Titus, along with Vespasian, went up into Judaea, avenging all nations upon their land. At the end
of a year Velosianus came to the city of Rome, brought his vessel into the river which is called Tiberis, or
Tiber, and entered the city which is called Rome. And he sent his messenger to his lord Tiberius the
emperor in the Lateran about his prosperous arrival.

Then Tiberius the emperor, when he heard the message of Velosianus, rejoiced greatly, and ordered him
to come before his face. And when he had come, he called him, saying: Velosianus, how hast thou come,
and what hast thou seen in the region of Judaea of Christ the Lord and his disciples? Tell me, I beseech
thee, that he is going to cure me of mine infirmity, that I may be at once cleansed from that leprosy which I
have over my body, and I give up my whole kingdom into thy power and his.

And Velosianus said: My lord emperor, I found thy servants Titus and Vespasian in Judaea fearing
the Lord, and they were cleansed from all their ulcers and sufferings. And I found that all the kings
and rulers of Judaea have been hanged by Titus; Annas and Caiaphas have been stoned,
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Archelaus has killed himself with his own lance; and I have sent Pilate to Damascus in bonds, and
kept him in prison under safe keeping. But I have also found out about Jesus, whom the Jews most
wickedly attacked with swords, and staves, and weapons; and they crucified him who ought to have freed
and enlightened us, and to have come to us, and they hanged him on a tree. And Joseph came from
Arimathaea, and Nicodemus with him, bringing a mixture of myrrh and aloes, about a hundred pounds, to
anoint the body of Jesus; and they took Him down from the cross, and laid Him in a new tomb. And on the
third day He most assuredly rose again from the dead, and showed Himself to His disciples in the same
flesh in which He had been born. At length, after forty days, they saw Him going up into heaven.
Many, indeed, and other miracles did Jesus before His passion and after. First, of water He made wine;
He raised the dead, He cleansed lepers, He enlightened the blind, He cured paralytics, He put demons to
flight; He made the deaf hear, the dumb speak; Lazarus, when four days dead, He raised from the tomb;
the woman Veronica, who suffered from an issue of blood twelve years, and touched the fringe of His
garment, He made whole. Then it pleased the Lord in the heavens, that the Son of God, who, sent into
this world as the first-created, had died upon earth, should send His angel; and he commanded Titus
and Vespasian, whom I knew in that place where thy throne is. And it pleased God Almighty that
they went into Judaea and Jerusalem, and seized thy subjects, and put them under that sentence,
as it were, in the same manner as they did when thy subjects seized Jesus and bound Him. And
Vespasian afterwards said: What shall we do about those who shall remain? Titus answered: They
hanged our Lord on a green tree, and struck Him with a lance; now let us hang them on a dry tree,
and pierce their bodies through and through with the lance. And they did so. And Vespasian said:
What about those who are left? Titus answered: They seized the tunic of our Lord Jesus Christ, and of it
made four parts; now let us seize them, and divide them into four parts,--to thee one, to me one, to thy
men another, and to my servants the fourth part. And they did so. And Vespasian said: But what shall we
do about those who are left? Titus answered him: The Jews sold our Lord for thirty pieces of silver: now let
us sell thirty of them for one piece of silver. And they did so. And they seized Pilate, and gave him up to
me, and I put him in prison, to be guarded by four quaternions of soldiers in Damascus. Then they made a
search with great diligence to seek the portrait of the Lord; and they found a woman named Veronica who
had the portrait of the Lord. Then the Emperor Tiberius said to Velosianus: How hast thou it? And he
answered: I have it in clean cloth of gold, rolled up in a shawl. And the Emperor Tiberius said: Bring it to
me, and spread it before my face, that I, falling to the ground and bending my knees, may adore it on the
ground. Then Velosianus spread out his shawl with the cloth of gold on which the portrait of the Lord had
been imprinted; and the Emperor Tiberius saw it. And he immediately adored the image of the Lord with a
pure heart, and his flesh was cleansed as the flesh of a little child. And all the blind, the lepers, the lame,
the dumb, the deaf, and those possessed by various diseases, who were there present, were healed, and
cured, and cleansed. And the Emperor Tiberius bowed his head and bent his knees, considering that
saying: Blessed is the womb which bore Thee, and the breasts which Thou hast sucked; and he groaned
to the Lord, saying with tears: God of heaven and earth, do not permit me to sin, but confirm my soul and
my body, and place me in Thy kingdom, because in Thy name do I trust always: free me from all evils, as
Thou didst free the three children from the furnace of blazing fire.

Then said the Emperor Tiberius to Velosianus: Velosianus, hast thou seen any of those men who saw
Christ? Velosianus answered: I have. He said: Didst thou ask how they baptize those who believed in
Christ? Velosianus said: Here, my Lord, we have one of the disciples of Christ himself. Then he ordered
Nathan to be summoned to come to him. Nathan therefore came and baptized him in the name of the
Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Immediately the Emperor Tiberius, made whole
from all his diseases, ascended upon his throne, and said: Blessed art Thou, O Lord God Almighty, and
worthy to be praised, who hast freed me from the snare of death, and cleansed me from all mine iniquities;
because I have greatly sinned before Thee, O Lord my God, and I am not worthy to see Thy face. And
then the Emperor Tiberius was instructed in all the articles of the faith, fully, and with strong faith.

May that same God Almighty, who is King of kings and Lord of lords, Himself shield us in His faith, and
defend us, and deliver us from all danger and evil, and deign to bring us to life everlasting, when this life,
which is temporary, shall fail; who is blessed for ever and ever. Amen.
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Rémi Gounelle, De literaire achtergronden van de legende van Veronica en
van het H. Gelaat: de Cura Sanitas Tiberii en de Vindicta Salvatoris28

Zoals Ernst von Dobschütz heeft aangetoond in zijn magistrale Christusbilder, is de legende die
het portret van Jezus associëren met Veronica deels verbonden met een serie tradities over
Pontius Pilatus, hoewel ze niet correct begrepen kunnen worden buiten deze context. [1] Deze
tradities zijn van een grote complexiteit en zijn een beetje verwaarloosd door het onderzoek. [2]
Diverse belangrijke teksten zijn dus nog steeds in afwachting van een kritische uitgave. De
weinige studies die eraan zijn gewijd in de loop van de 20e eeuw hebben de tekortkoming van de
bestaande uitgaven aangetoond en hebben het dossier gecompliceerd. De herkomst en de relaties
van de diverse vertellingen van de Oudheid en de Hoge Middeleeuwen gewijd aan Pilatus en aan
Veronica – om niet te spreken van de inzet (enjeux), waarvan ze dragers zijn – zijn ook ver van te
kunnen worden opgehelderd. Het is derhalve niet verrassend, dat de studies over de kult van het
“Heilig Gelaat” tamelijk omzichtig zijn zodra ze zich wagen voor de 12e eeuw, de datum van
waaraf deze kult relatief goed gedocumenteerd is. [3]
De huidige bijdrage zal de vraag niet vereenvoudigen: door op kritische wijze de twee oudste
overgebleven verhalen over het “Heilig Gelaat” – de Cura sanitatis Tiberii en de Vindicta
Saluatoris – te presenteren, zal zij vooral de punten van onzekerheid belichten, die verdienen te
worden geëxploreerd door het uiteindelijk onderzoek en ze zal zich behoeden definitieve
oplossingen naar voren te brengen, die niet kunnen worden opgelost zolang de teksttradities van
de diverse documenten niet het voorwerp van diepgaande studies is gemaakt. [4]

I. De Cura sanitatis Tiberii

Vanuit een algemene consensus meent het huidige onderzoek dat de oudste getuige van de
legende van Veronica de Cura sanitatis Tiberii, ‘Genezing van Tiberius’, is, waarvan E. von
Dobschütz een kritische editie heeft voorgelegd in zijn Christusbilder [5] op de basis van
zesendertig manuscripten [6], die hij in twee recensies heeft verdeeld op basis van hun band met
het Nicodemus-Evangelie. [7]

1.1. Datering en localisatie

De datering van de Cura sanitatis Tiberii kan worden beschouwd als relatief zeker. Een zekere
terminus ante quem wordt in feite verschaft door de oudst bekende manuscriptgetuige – Lucca,
Bibl. capit. 490 –, die dateert uit 8e eeuw. Een terminus a quo wordt onder andere verschaft door
de overname van passages van het Nicodemus-evangelie in §6 van het verhaal, hetgeen een
datering voor de 4e eeuw uitsluit, en zelfs in de 5e of in de 6e – 7e eeuw [8], als de auteur van de
Cura sanitatis Tiberii de tekst van de Latijnse A versie van deze tekst heeft gekend. [9] Er schijnt
in ieder geval geen geldige reden te zijn om een datering in de 6e eeuw te bevestigen of rond de
600, zoals E. von Dobschütz doet in Christusbilder. [10]
De lokalisatie van deze tekst is twijfelachtiger. E. von Dobschütz situeert de redactie in Noord
Italië, om preciezer te zijn in Toscane vanwege de lokalisatie van de verbanning van Pilatus in

28 Rémi Gounelle, ‘Les origines littéraires de la Légende de Véronique et de la Sainte Face: La Cura sanitatis Tiberii
et la Vindicta Saluatoris’, in: A. MONACI CASTAGNO (éd.), Sacre impronte e oggetti « non fatti da mano d’uomo »
nelle religioni…, Turin 2011, 231-251. (G. is van de Faculteit Protestante Theologie, Universiteit van Strasbourg.)
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Tusciam, ciuitatem Ameriam (§11): in zijn ogen kan alleen een Toskaan in zijn gebied de
verbanning van de Romeinse gouverneur situeren! [11]
De grootste voorzichtigheid moet worden gezet tegenover deze hypothese, die op een zeer
zwakke aanwijzing berust, die door verder niets bevestigd wordt.

1.2. Het verhaal

In de vorm uitgegeven door Ernst von Dobschütz bestaat de Cura sanitas uit twee delen,
kunstmatig met elkaar verbonden door een tijdsaanduiding [12], maar sommige manuscripten
lijken slechts het eerste deel van het verhaal (§1-14) te bevatten. Is het verhaal ingekort of
integendeel uitgebreid in de loop der tijd? De kwestie dient opnieuw vers te worden opgenomen.
[13]
De eerste sectie (§1-14) vertelt wat er gebeurd is tijdens de regering van Tiberius en eindigt met
de dood van de keizer; het tweede (§15-20) vertelt de avonturen van Petrus en Paulus onder de
regering van Nero, tot aan de dood van de laatste. Als deze twee verhalen, gewijd aan Tiberius en
Nero, deel uitmaakten van de primitieve staat van de Cura sanitatis Tiberii, lijkt de schrijver
ervan een soort historische kroniek te hebben willen compileren. De geschiedenis van Veronica
bevindt zich in het eerste deel. De actie ontvouwt zich ongeveer drie jaar na de dood van Jezus.
[14] Tiberius, lijdend, zendt Volusianus naar Jeruzalem om Jezus te zoeken, in de hoop van Hem
de genezing van zijn kwaal te verkrijgen (§1-2, 4). Op zijn bestemming aangekomen legt
Volusianus aan Pilatus het doel van zijn missie uit, hetgeen enige onrust veroorzaakt. Na zich met
diverse personen te hebben onderhouden zet Volusianus Pilatus in de gevangenis en gaat op zoek
naar een afbeelding (similitudo) van Jezus (§9). Ene Marcius verraadt dan Veronica,
geïdentificeerd als de bloedlijdende vrouw, die door Jezus werd genezen (§9). Na haar te hebben
laten komen vraagt Volusianus haar naar de afbeelding van Jezus – aangeduid met de Latijnse
term imago of door transcripties van het Griekse eikôn – maar Veronica zegt het niet te hebben.
Hij zendt haar naar huis met soldaten, die na een huiszoeking de afbeelding vinden. Veronica en
de afbeelding evenals Pilatus worden naar Rome gebracht (§10); de keizer veroordeelt de
Romeinse gouverneur (§11), vraagt het portret van Jezus te zien, wordt genezen en bekeert zich
tot het Christendom, alvorens te sterven in zijn bed (§12-14).

1.3. Analyse

De herkomst van het portret van Jezus, dat de genezing van Tiberius zal veroorzaken, wordt
gepreciseerd in de interventie van Marcius, een verder onbekend persoon: “toen ze was genezen,
schilderde ze voor zichzelf uit liefde voor Hem Zijn afbeelding (imaginem) toen Hij in Zijn
lichaam was, en Jezus wist het” (§9). Deze mededelingen worden gereproduceerd in het vervolg
van het verhaal met enkele wijzigingen door Volusianus: Veronica “heeft laten schilderen voor
haarzelf uit liefde de afbeelding (imaginem) van Jezus naar Zijn gelijkenis (similitudinem)” – de
recensie B voegt toe: “van de levende Jezus” (§12).

1.3.1. Een mensenwerk

In deze twee passages wordt het portret van Jezus expliciet voorgesteld als een zuiver menselijk
werk: het is geschilderd door Veronica zelf. Het portret van Jezus, dat de keizer geneest, is dus
duidelijk niet van miraculeuze herkomst in de Cura sanitatis Tiberii. De allusies in het verhaal
van de schepping van de mens naar het beeld en naar de gelijkenis met God (Gen. 1:27), gelegd
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in de mond van Volusianus in §12, zijn echter daar om de waarde van dit portret te laten
uitkomen, dat waarlijk Jezus weergeeft en dat, als het ware “beeld” van Hem, Hem tegenwoordig
stelt, hetgeen toestaat de genezingen te verklaren, waarvan dit portret de bron zal zijn in de rest
van het verhaal.

1.3.2. Een schildering, maar op welke basis? En wat representeert deze?

Deze door mensenhand gemaakte afbeelding is een geschilderd portret – dat is tenminste dat wat
de toevlucht tot het werkwoord depingere in de twee citaties laat horen. [15] De Cura sanitatis
preciseert echter niet op welke basis deze schildering is gemaakt. De passage van het verhaal die
preciseert waar Veronica deze afbeelding bewaarde (§9) staat niet toe er meer van te weten; het
merendeel van de manuscripten, gevolgd door E. von Dobschütz, bevestigt dat dit portret in de
kamer (in cubiculo) van Veronica was, vlak bij haar hoofd (ad caput eius), maar enkele
getuigenissen preciseren dat het zich bevond in of op haar bed (in cubili) of in of op een
hoofdkussen (in cerbicale). Deze laatste variant laat horen dat het gaat om een schilderij op een
doek, maar deze is duidelijk secondair. [16] Men kan dus niet weten of, voor de schrijver van de
Cura sanitatis, het portret is afgebeeld op een doek, op een houten paneel, op een metalen bord,
etc.
Het verhaal preciseert evenmin of het gaat om een portret ten voeten uit of eenvoudigweg om een
weergave van het gelaat van Jezus. Misschien suggereert het gebruik van de term imago, die
diende om portretten van voorouders aan te duiden in de klassieke wereld, eerder een schildering,
die zich beperkt tot het gezicht, maar het gaat hoogstens om een aanwijzing, waarvan men liefst
bevestiging van elders zou willen vinden.

1.3.3. Preciseringen van navolgers

De onduidelijkheden van het verhaal hebben niet al de navolgers bevredigd. Dus het oudste
manuscript van de Cura sanitatis, reeds vermeld, maakt expliciet melding van het gelaat van
Jezus. [17] De schrijver van De Veronilla et de imagine Domini in sindone depicta, een
samengetrokken versie van de Cura sanitatis Tiberii, mogelijk gecomponeerd in de 10e eeuw en
in afwachting van te worden uitgegeven op kritische wijze [18], meent daarentegen dat de
afbeelding van Veronica wel degelijk een portret ten voeten uit van Jezus is, geschilderd in una
sindone; door dat te doen associeert hij het verhaal met een van de relieken van de Passie, die
pretendeert een afbeelding te bewaren van het lichaam van Jezus, van top tot teen. [19] Als geen
dezer getuigenissen van dit portret een acheiropoiete afbeelding maakt, voelde een ander
manuscript van de Cura sanitatis, bewaard te Graz [20], zich verplicht dat te doen; de kopieerder
van deze codex, daterend van 1412, heeft in feite substantieel gecompleteerd de aangifte van
Volusianus om te maken van de afbeelding van Jezus zijn portret, wonderbaarlijk afgedrukt (§9):
“Jezus, uitgeput door zijn reis, begaf zich naar (Veronica) met zijn leerlingen en vroeg haar om
een doek (linteum) om het zweet van zijn gezicht te vegen. Zij ging akkoord en toen hij het doek
op zijn gezicht legde, schilderde zijn gelaat erop heel zijn vorm (figuram) [21]; hij gaf het terug
aan de vrouw en beval haar het zorgvuldig te bewaren.” [22] Deze toevoeging, geïsoleerd en
duidelijk secondair, komt in de buurt van die, die men vindt in de Bible en français van Roger
d’Argenteuil (later gecomponeerd aan het eind van de 13e eeuw). [23]
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II. De Vindicta Saluatoris

In tegenstelling tot de Cura sanitatis Tiberii is de Vindicta Saluatoris, ‘Wrake van de Heiland’
[24], nog niet het voorwerp van een voldoende kritische uitgave gemaakt. De uitgave van
Constantin von Tischendorf, die nog niet is vervangen, is eclectisch en berust op een beperkt
aantal Latijnse getuigenissen, waaraan een vertaling van een Angelsaksische versie is
toegevoegd, die hij vaak gebruikt om de Latijnse manuscripten te corrigeren. [25]
Deze editie dient te worden gebruikt met zoveel meer omzichtigheid daar latere onderzoeken
behoorlijk divergente tekstvormen hebben doen verschijnen. Zo heeft Ernst von Dobschütz
teruggegrepen, in zijn Christusbilder, op de getuigenis van de Parisinus lat 5327, een manuscript
gedateerd tussen de 9e en de 11e eeuw, dat zich onderscheid van de tekst uitgegeven door C. von
Tischendorf met name door een origineel einde. Meerdere studies over de Angelsaksische
vormen van de Vindicta Salvatoris hebben ook nieuwe informatie aangedragen over de Latijnse
tekstuele traditie van deze tekst. Ook E. Kölbing en Mabel Day hebben, in 1932, de bijzondere
vorm geresumeerd die de Vindicta aanneemt in drie Engelse manuscripten en zij hebben het
begin van een Latijnse tekst gepubliceerd, die in de buurt komt. [26] Vijfenzestig jaar later
hebben meerdere geleerden, onder leiding van J.E. Cross, de Latijnse tekst gepubliceerd van het
oudst bekende manuscript (St-Omer, Bibliothèque municipale, 202) – een codex van
waarschijnlijk Engelse herkomst, die op belangrijke wijze afwijkt van de tot nu toe bekende
teksten – en zijn parallel in oud-Engels. [27]
Deze werken maken duidelijk de tekortkomingen van de uitgave van C. von Tischendorf. Iedere
studie van de Vindicta Salvatoris dient terug te keren naar de manuscripten. De huidige studie zal
ook de bestaande uitgaven van specifieke codices exploiteren en de onuitgegeven
tekstvergelijkingen van Ernst von Dobschütz [28], zelfs als, in de afwezigheid van iedere studie
van het geheel van de manuscripttraditie, het gaat om een gevaarvolle exercitie.

2.1. De twee recensies van de Vindicta

De inhoud van de Vindicta kan op het huidige moment niet worden beschouwd als verzekerd.
Zoals E. Kölbing en Mabel Day hebben onthuld, maken bepaalde manuscripten inderdaad geen
melding van de figuur van Volusianus [29]; deze codices, die zich van andere onderscheiden in
andere aspecten waarvan verderop sprake zal zijn, is het nodig erin te zien een specifieke recensie
van de Vindicta Salvatoris. Ik zal deze vorm onderscheiden door te spreken van de recensie
zonder Volusianus, van de bekende toestanden, aangeduid door recensie met Volusianus.

2.1.1. De Vindicta Salvatoris met Volusianus

De recensie, die melding maakt van Volusianus, is de enige, die is uitgegeven. Twee delen
(volets), die symmetrisch zijn, vormen een unieke geschiedenis [30], gesitueerd tijdens de
regering van Tiberius, die, alleen, de schrijver van deze tekst schijnt te interesseren. De eerste
sectie (§1-10) heeft als hoofdrolspeler Tyrus, een officier uit Aquitanië aangetast door kanker in
het gezicht, die, eenmaal bekeerd tot het Christendom, genezing vindt; de tweede (§11-35) is
gewijd aan de belegering van Jeruzalem door Tyrus (Titus geworden sinds zijn doop) en
Vespasianus, door de interventie van Volusianus en de genezing van Tiberius, aangetast door
lepra, door het portret van Jezus.
In deze vormen van het verhaal is de eerste verschijning van Veronica en van het portret van
Jezus abrupt: na de in bezit name van Judea proberen Titus en Vespasianus zich een portret
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(uultus [31]) van de Christus te verschaffen (§18) zonder dat de redenen van hun quest worden
uitgelegd; zij ontdekken dat een vrouw genaamd Veronica er een bezit en werpen Pilatus in de
gevangenis (§18). [32] Over het lot toegekend aan de bezitster van dit portret, die werd vermeld
door Nathan onder de personen genezen door Jezus, wordt niets gezegd in dit stadium van het
verhaal. Titus en Vespasianus vragen vervolgens aan keizer Tiberius om Volusianus naar Judea
te sturen; deze laatste heeft als opdracht een leerling van Jezus te vinden die hem kan genezen
(§19). Eenmaal aangekomen ondervraagt Volusianus “al degenen, die Jezus hadden gekend”
(§19), waaronder Veronica (§22). Hij probeert dan het portret van Jezus te verwerven, zonder te
aarzelen geweld te gebruiken (§24). Veronica geeft tenslotte toe aan de foltering en bekent het te
hebben in haar kamer [33] en het elke dag te vereren. Zij overhandigt dan het portret van Jezus
aan Volusianus, die voor haar buigt alvorens het neer te leggen, ingepakt “in een stof van purper
geborduurd met goud”, in een koffertje dat hij verzegelt met zijn ring (§24). Dit portret
veroorzaakt de genezing en de bekering van Tiberius (§33-35).

2.1.2. De recensie zonder Volusianus

In de vormen zonder Volusianus, nog onuitgegeven [34], is het verhaal simpeler en homogener.
Het portret van Jezus maakt zijn verschijning in de mond van Nathan; na de feiten en daden van
Jezus te hebben verteld, en na zijn Verrijzenis te hebben vermeld, preciseert de Jood inderdaad
dat Veronica was genezen van een bloedverlies en vervolgens had “gerepresenteerd (figurauit)
zijn gelaat (uultum) op haar pallium” (§7). [35] Titus bekeerde zich toen en beloofde aan Nathan
de dood van Jezus te wreken (§9); vervolgens riep hij Vespasianus, voorgesteld als zijn broer, op;
gevolgd door het beleg van Jeruzalem (§11-17) en de zoektocht naar het portret van Jezus (§18).
Titus en Vespasianus vinden Veronica en sturen haar naar Rome, met de afbeelding en de
vijanden van Christus, die zij hadden gearresteerd (§27); na zijn verslag aan Tiberius te hebben
gedaan toont de gezant van Titus en Vespasianus hem het portret, dat de keizer geneest (§33);
Tiberius keert zich dan tegen Pilatus en brengt hem ter dood (§35).

2.1.3. Relaties tussen deze twee recensies

Het mag prematuur lijken te bepalen welke van deze twee recensies de oudste is, maar een
belangrijk element staat het nu al toe en reeds te beslissen ten faveure van de vorm zonder
Volusianus: het verhaal over Volusianus, die er afwezig is, ligt heel dicht bij de Cura sanitatis
Tiberii. Het is overigens op basis van deze verwantschap dat het vroegere onderzoek gemeend
heeft in de Cura sanitatis Tiberii een afgeleide van de Vindicta Salvatoris te zien [36], een van de
bronnen van de Vindicta Salvatoris, of ook een nauwe verwant van deze tekst. [38]
Het is echter moeilijk voor te stellen, dat een kopieerder de elementen die betrekking hebben op
Volusianus elimineerde zonder andere elementen van het verhaal te onderdrukken of zonder
sporen van de tekst na te laten die hij onderdrukte. Het is daarentegen mogelijk dat een
kopieerder een reeds bestaande tekst heeft aangevuld met behulp van de Cura sanitatis Tiberii.
Deze hypothese is sowieso waarschijnlijker aangezien de bekende manuscripten van de Vindicta
Salvatoris met Volusianus coherentieproblemen bezitten: in de tekst uitgegeven door C. von
Tischendorf wordt de afbeelding twee maal ontdekt; in het manuscript van Saint-Omer, waar dit
doublet sowieso niet verschijnt, ontvouwt de actie zich op een verrassende wijze: Titus en
Vespasianus zoeken het portret van Jezus en vinden Veronica (§18), vervolgens komt Volusianus
en Veronica presenteert zich aan hem als de bloedlijdende vrouw (§22); Volusianus vraagt haar
dan om het portret van Jezus, waarvan hij echter niet het bestaan geacht wordt te kennen (§24).
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Deze problemen van coherentie zijn te verklaren als de tekst die Volusianus vermeldt het
resultaat is van de combinatie met een verhaal nabij dat van de Vindicta Salvatoris zonder
Volusianus, waar de details van §18 figureren, en van de Cura sanitatis Tiberii, waar het vervolg
parallellen vindt. [39] De enkele contacten, die zullen worden opgenomen in het vervolg van
deze studie tussen de Cura sanitatis Tiberii en de recensie met Volusianus van de Vindicta
Salvatoris, gaan in ieder geval in deze zin.
Aangezien uiteindelijk de recensie met Volusianus van de Vindicta Salvatoris meer belang
schijnt toe te kennen aan het portret van Jezus, waarvan zij een waarachtige reliek maakt, dan de
recensie zonder Volusianus [40], lijkt het er alleszins op dat zij het resultaat is van een revisie van
een vroegere tekst, korter, die de vorm zonder Volusianus bewaart. De precieze relaties tussen
deze twee recensies en de Cura sanitatis Tiberii zullen niet kunnen worden bepaald zolang een
kritische editie deze niet heeft uitgewerkt, maar het schijnt nu reeds mogelijk te bevestigen dat de
oudste vorm van de Vindicta Salvatoris niet afhangt van de Cura sanitatis Tiberii.

2.2. Datering en lokalisatie

De datering en de lokalisatie van de Vindicta Salvatoris zijn het voorwerp geweest van enige
hypothesen die kort dienen te worden besproken in het licht van de manuscripttraditie.

2.2.1. Een tekst uit het zuiden van Gallië?

In zijn studie over de beelden van Christus heeft E. von Dobschütz voorgesteld de Vindicta
Salvatoris te dateren in de pre-Karolingische periode, vanwege zijn gebruik van historische
gegevens; op basis van het slot van de Parisinus lat 5327 heeft hij de redactie van deze tekst
gesitueerd in het zuiden van Gallië, misschien aan het begin van de 8e eeuw. Deze hypothese is
geprolongeerd en gepreciseerd door Gisèle Besson, Michèle Brossard-Dandré en Zbigniew
Izydorczyk [42]: het slot van de tekst, zoals wordt betuigd door de Parisinus lat 5327, preciseert
dat Tiberius zich heeft begeven naar Agde, van waaruit hij de Hérault heeft genomen en is
aanbeland “bij de rivier genaamd Tincta”, daar wil zeggen de Thongue [43]. Een Benedictijnse
abdij, gewijd aan een enigmatische heilige Tiberius, is opgericht aan de samenloop van de
Hérault en de Thongue rond 770. Deze coïncidentie zou niet toevallig zijn: de bouw van die abdij
en de Vindicta Salvatoris zijn zeer waarschijnlijk deels gelieerd. Misschien zou het moeten gaan
tot aan beschouwen de Vindicta Salvatoris als een “geschiedenis van de patroon van deze abdij”
[44]; als dat het geval is, zou deze tekst gedateerd moeten worden een beetje later dan Ernst von
Dobschütz voorstelde – aan het eind van de 8e eeuw.
Dergelijke hypothesen zijn echter slechts geldig voor de lange vorm betuigd door de Parisinus
lat 5327. Maar is zij primitief? Men kan eraan twijfelen, want zij figureert noch in het oudst
bekende manuscript, reeds gemeld, waarvan het korte einde terug te vinden is in andere codices
[45], noch in de getuigenissen uitgegeven door C. von Tischendorf; in deze manuscripten wordt
niets gezegd van de doop van Tiberius (§35), van de kastijding van Pilatus, noch van de dood van
Tiberius, in tegenstelling tot de Parisinus lat 5327. Andere manuscripten bevatten een langer
verhaal dan de codex van Saint-Omer en zijn naaste verwanten, maar het gaat om een ander einde
dan dat van de Parisinus lat 5327. [46] Andere weer bevatten een tekst in de buurt van die van dit
manuscript, maar korter. [47] Het is dus waarschijnlijk dat de lange vorm overgeleverd door de
Parisinus lat 5327 het resultaat is van een progressieve evolutie van het einde van de Vindicta
Salvatoris. [48] Als dat het geval is, zullen de datering en de lokalisatie voorgesteld door Ernst
von Dobschütz en goedgekeurd door Gisèle Besson, Michèle Brossard-Dandré en Zbigniew
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Izodorczyk slechts geldig zijn voor de recensie met Volusianus van de Vindicta Salvatoris, zie
voor een onderfamilie deze recensie, waaraan zich voegt de Parisinus lat 5327. Alleen een studie
van de manuscripttraditie in zijn geheel, geassocieerd aan een literaire analyse van de tekst, zal
toestaan deze vraag tot een oplossing te brengen.

2.2.2. Vindicta Salvatoris en Evangelium Nicodemi

Al is het weinig, een andere indicatie zou kunnen worden gebruikt om de Vindicta Salvatoris te
dateren: de vorm uitgegeven door Constatin von Tischendorf citeert expliciet in §21 het verhaal
dat het Latijnse Nicodemus-Evangelie geeft van de bevrijding van Jozef van Arimathea uit de
gevangenis [49]; de Vindicta Salvatoris kan dus niet zijn vóór de 6e, en zelfs vóór de 7e eeuw.
[50] Maar de publicatie van het manuscript van Saint-Omer verandert opnieuw het gegeven: in
plaats van het verhaal van de miraculeuze bevrijding van Jozef van Arimathea bevat het een
getuigenis van dezelfde Jozef over de neerdaling van het kruis en de verrijzenis; een verschijning
van de Opgestane aan Jozef wordt er zeker vermeld, maar zonder enige duidelijke allusie aan het
Nicodemus-evangelie. De onuitgegeven collationeringen van Ernst von Dobschütz tonen onder
andere dat de Parisinus lat 5327 het manuscript van Saint-Omer op dit punt volgt, terwijl de
recensie zonder Volusianus en de Bodleianus 90 geen melding maken van Jozef van Arimathea.
Deze passage is dus duidelijk herzien in de loop der tijd. Aangezien het onderzoek over de
tekstuele traditie van deze tekst pas aan zijn allereerste begin is, is het op dit moment niet
mogelijk te bepalen of de citatie van het Nicodemus-evangelie al dan niet figureert in de oudste
vorm van de Vindicta Salvatoris. Het is niettemin waar dat de afwezigheid van deze passage in de
recensie zonder Volusianus, evenals in bepaalde manuscripten van de recensie met Volusianus,
pleit voor een secondaire toevoeging in bepaalde vormen van deze laatste recensie. De kwestie
dient te worden bediscussieerd door het uiteindelijke onderzoek, maar, wat ook de resultaten
zullen zijn waartoe zij zal aanbelanden, het is duidelijk dat het criterium van de datering verschaft
door de citatie van het Nicodemus-evangelie niet langer kan worden gehandhaafd.

2.2.3. Balans

De grootste voorzichtigheid is dus geboden over de herkomst van deze tekst, die slechts zal
kunnen worden bepaald op basis van een waarlijk kritische editie, die rekening houdt met de
talrijke bestaande manuscriptgetuigenissen. [51] De enige zekerheid is dat de Vindicta Salvatoris
ouder is dan de 9e eeuw, de datering van het oudst bekende manuscript, en dat ze heeft
gecirculeerd in diverse vormen.

2.3. Analyse

Voor zover de beschikbare informatie laat beoordelen, zijn de twee recensies het eens over de
natuur van de afbeelding. In het ene zowel als het andere geval betreft het wel degelijk een echt
portret van Jezus, alleen het gezicht (uultus of facies) zijnde gerepresenteerd; Jezus is dus niet in
zijn geheel afgebeeld, zoals in de De Veronilla. Het gaat anderzijds om een werk van Veronica,
niet acheiropoiète, zoals we verderop zullen tonen. Dit wezenlijk akkoord vermag niet
belangrijke verschillen tussen de twee recensies verbergen.
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2.3.1. De Vindicta met Volusianus: een reliek

Als we de editie van Tischendorf mogen geloven, werd de afbeelding van Jezus door Veronica
bewaard op een fijne zuivere stof (in sindone munda), die het verhaal onderscheidt van de fijne
stof van goud (in sindone aurea) waarin Volusianus het wikkelt (§24). De andere manuscripten
van de recensie met Volusianus waartoe ik toegang heb gehad, zetten niet een vergelijkbare
parallel op. Zij preciseren wel dat Volusianus het portret van Jezus inwikkelt, maar zij gebruiken
de term pallium, en niet sindon, om de doek aan te duiden die dient om de afbeelding te
beschermen en die zal worden uitgevouwen in het vervolg voor Tiberius om haar aan hem te
laten verschijnen (§24, 33). [52] Wat betreft Veronica, zij bewaart het portret niet op een sindon,
maar de manuscripttraditie staat op dit moment niet toe de exacte gebruikte term te reconstrueren.
[53]
Al even delicaat te bepalen is de exacte aard van deze afbeelding. Het is duidelijk, voor een
aantal getuigenissen, dat het gaat om een schildering. Zij komen in feite overeen met de Cura
sanitatis Tiberii om verslag te doen van het verkrijgen van het gelaat van Jezus met behulp van
het werkwoord pingere ‘schilderen’ (§32) – maar die precisering is afwezig in meerdere
manuscripten. [54] De codices, die deze tekst overleveren, zijn bovendien niet altijd erg duidelijk
op dit punt. Ook het manuscript van Saint-Omer leest: inuenerunt mulierem nomine Veronice qui
pincxerat eum habens (§32) [55]; het relatieve voornaamwoord qui, al is het mannelijk, verwijst
hier zeer waarschijnlijk naar Veronica, de kopieerder uitgaand op andere plekken van foutieve
overeenkomsten van hetzelfde type [56]; men moet dus waarschijnlijk vertalen: “een vrouw
genaamd Veronica, die het had, want zij had het geschilderd”. [57] Zelfs als de attributie van de
schildering aan Veronica weinig coherent mag lijken met §26, waar Veronica bevestigt dat dit
portret haar is gegeven door Jezus [58], wordt deze interpretatie bevestigd door het manuscript
Cambridge, Corpus Christi College 288, die leest: inuenerunt mulierem nomine Veronicam quae
pinctum eum habebat. [59]
Hoe het ook zij, de Vindicta met Volusianus legt de nadruk op de conservatie van dat wat mooi
en goed lijkt als een reliek: in tegenstelling tot de Cura sanitatis Tiberii, maar net als de recensie
zonder Volusianus, onderstreept zij het belang dat het portret speelt voor Veronica, die het elke
dag vereert (§24), erin ziend het teken van de goedheid van Jezus (§26). De devotie van Veronica
overstijgt die van andere hoofdpersonen: Volusianus vereert het op zijn beurt (§24) en verpakt
het in het goud, alvorens Tiberius het op zijn beurt vereert (§33). Het verhaal benadrukt ook de
koffer waarin het portret van Jezus werd getransporteerd en maakt misschien daardoor allusie aan
de houten kistjes waarin die afbeelding zou zijn getransporteerd van Jeruzalem naar Rome; in
werkelijkheid pretenderen twee Romeinse kerken dergelijke relikwiekistjes te bewaren: Sint Eloi
van de Smeden (S. Elligio dei Ferrari) en Sint Maria van de Martelaren. [60] Het zal aan het
uiteindelijke onderzoek neerkomen de eventuele rapporten van de verering gewijd aan deze
reliekhouders met deze vorm van de Vindicta Salvatoris te bestuderen.
De transformatie van de afbeelding van Jezus in een ware relikwie maakt slechts verrassender de
stilte van deze recessie over haar bestemming: noch de lange tekst van de Parisinus lat 5327,
noch de kortere vormen waartoe ik toegang heb gehad, preciseren wat er gebeurt met de relikwie.
De aandachtige lezer zou zeker hebben opgemerkt, dat, in deze vorm van het verhaal, het paleis
van Tiberius kennelijk is gelokaliseerd in de Lateranen (§27) [61]; het zou dus daar zijn, dat het
portret van Jezus wordt gesitueerd aan het eind van het verhaal. Deze indicatie maakt misschien
echo aan de Christusrepresentatie, de beroemde acheiropoiète, van de Sancta Sanctorum van
Sint-Jan van Lateranen [62], maar zijn impliciete karakter verhindert erin een heldere verwijzing
te zien.
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2.3.2. De Vindicta zonder Volusianus: een miraculeuze afbeelding

In de recensie zonder Volusianus wordt het portret van Jezus ondubbelzinnig als het werk van
Veronica in eigen persoon gepresenteerd, die het gelaat van haar Heiland heeft weergegeven
(figurauit) op haar pallium (in pallio suo), hetgeen zou kunnen verwijzen niet aan een of ander
doek, maar naar haar mantel. Als de wonderen, verricht dankzij deze afbeelding in het bezit van
Veronica, worden vermeld – al degenen die zich naar deze vrouw begeven, de afbeelding vereren
en haar (het) omhelzen, worden genezen, preciseert de tekst, ruim vóór de genezing van Tiberius
te vertellen (§7) [63] – de wonderkracht van het portret zet in geen geval de keizer ertoe aan het
te bewaren: na Pilatus te hebben veroordeeld tot de dood voor onrechtvaardig Jezus ter dood te
hebben gebracht, geeft Tiberius aan Veronica haar afbeelding terug, bedankt haar, haar geld
gevend en eer, en stuurt haar naar huis. [64]
De Vindicta zonder Volusianus loopt dus achter bij de vormen met Volusianus: niet alleen komt
de devotie tot de afbeelding veel minder tot zijn recht, maar ook het portret van Jezus keert terug
naar Jeruzalem na de genezing van Tiberius te hebben volbracht. Deze twee trekken bevestigen
de waarschijnlijke prioriteit van deze vorm van het verhaal ten opzichte van de Vindicta
Salvatoris met Volusianus.

III. Balans

Deze presentatie van de verhalen aan het einde van de Oudheid en van de Hoge Middeleeuwen
over de legende van Veronica zou duidelijk hebben doen uitkomen meer onzekerheden dan
zekerheden, zowel met betrekking tot de Cura sanitatis Tiberii – waarvan de exacte extensie in
de manuscripten niet geheel zeker is en waarvan de interpretatie niet gemakkelijk is – als tot de
Vindicta Saluatoris – waarvan de uitgegeven teksten zouden kunnen zijn herschreven van een
oudere vorm, nog onuitgegeven, en die opnieuw vers bestudeerd dient te worden, op basis van de
zestigtal thans geïdentificeerde manuscripten. Er blijft  niet minder dat, zelfs in het licht van een
zo complex en onvoldoende bewerkt dossier, bepaalde constanten verschijnen. Enerzijds, in deze
enkele van die tradities is het portret van Jezus niet van miraculeuze herkomst – als dat niet is in
geïsoleerde en late manuscripten, die hun bron hebben gezet aan de smaak van de dag – maar het
transformeert zich progressief in reliek; [voor hetzelfde], de diverse vormen van de Vindicta
Salvatoris vormen kostbare getuigenissen over de prehistorie van de kult van het Heilig Gelaat.
Anderzijds, deze legende is niet gebonden aan de passie van de Christus in de teksten, waarvan
voorheen sprake is geweest, maar aan de genezing van Veronica; er is alle reden om te geloven
dat het deze begincontext is die verklaart dat dit portret wonderdeugden heeft: de genezingen die
het teweegbrengt prolongeren op een of andere wijze de genezing van Veronica. De tradities
waarin het gelaat van Jezus is afgedrukt op miraculeuze wijze op een doek behoren noch tot de
Cura sanitatis Tiberii noch tot de Vindicta Salvatoris. Zij vinden misschien hun origine in een
apocrief verhaal van de 6e eeuw: de Handelingen van Petrus en Paulus, waarvan Ernst von
Dobschütz misschien niet genoeg het belang heeft doorzien [65]: op de weg die hem voert naar
zijn martelaarschap ontmoet de apostel Paulus een vrouw, die de Griekse versie Perpetua noemt,
terwijl de Latijnse versie spreekt van Plautilla; hij vraagt haar het stuk doek dat ze bij zich heeft;
tijdens de onthoofding van Paulus wordt dit doek op de ogen van de apostel gelegd, wiens bloed
zich afdrukt op het doek, dat op wonderbaarlijke wijze wordt teruggestuurd aan zijn bezitster, tot
de grootste verwarring van hen, die bij de scène aanwezig zijn. [66] Gezien de invloed van de
Handelingen van Petrus en Paulus in het Westen en van hun frequente associatie met de tradities
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rond Pilatus, is het mogelijk dat deze geschiedenis verklaart dat de legende van Veronica,
oorspronkelijk gesitueerd ruim voor de Passie, in het vervolg werd gelokaliseerd op de weg
voerend naar Calvarië. De kwestie, die nog niet schijnt te zijn bestudeerd op diepgaande wijze,
zou dat verdienen te zijn. Het onderzoek over de Cura sanitatis Tiberii en vooral over de
Vindicta Saluatoris is pas in zijn beginstadium. Zij zou noodzakelijkerwijze repercussies hebben
over de herkomst van de legende van Veronica, omdat de relaties tussen de Cura sanitatis Tiberii
en de Vindicta voortaan zijn te beschouwen in zijn nieuwe ware gedaante in functie van nieuwe
gegevens, die de archieven van E. von Donschütz hebben toegestaan aan het licht te brengen; het
is onder andere mogelijk, dat de publicatie van de recensie zonder Volusianus van de Vindicta
leidt tot beschouwen op een nieuwe manier de kwestie van de bronnen van de middeleeuwse
legenden over het “Heilig Gelaat”; tenslotte, de wijze waarop de diverse vormen van deze teksten
spreken van de afbeelding van Jezus zou winnen om te worden geïnterpreteerd in het grotere
kader van de Passierelieken, zonder zich te beperken tot de bewaarde afbeeldingen van het gelaat
van de Christus, zoals het onderzoek teveel tendentie heeft gehad te doen.

Noten:

1. E. VON DOBSCHÜTZ, Christusbilder. Untersuchungen zur christlichen Legende, Leipzig 1899,
197-262.
2. On trouvera une présentation générale de ces textes dans Z. IZYDORCZYK, ‘The Evangelium
Nicodemi in the Latin Middle Ages’, in Z. IZYDORCZYK (ed.), The Medieval Gospel of
Nicodemus. Texts, Intertexts and Contexts in Western Europe, Tempe (AZ) 1997, 43-101. Cf.
aussi M. GEERARD, Clavis Apocryphorum Novi Testamenti, Turnhout 1992, s. n. 64-77.
3. Cf. la synthèse d’A. CHASTEL, ‘La Véronique’, in:  Revue de l’art 40-41 (1978) 71-82 et
surtout H. BELTING, Image et culte. Une histoire de l’image avant l’époque de l’art (trad. F.
Müller), Paris 1998, 292-300, à quoi s’ajoute le dossier de documents des pp. 728-733. Cf. aussi
E. KURYLUK, Veronica and Her Cloth. History, Symbolism, and Structure of A « True Image »,
Cambridge MA 1991, 120-121, peu fiable, et J.-M. SANSTERRE, ‘Variation d’une légende et
genèse d’un culte entre la Jérusalem des origines, Rome et l’Occident: quelques jalons de
l’histoire de Véronique et de la Veronica jusqu’à la fin du XIIIe siècle’, in: J. DUCOS – P. HENRIET (edd.),
Passages. Déplacements des hommes, circulation des textes et identités dans l’Occident
médiéval, Paris, sous presse.
4. Une étude des sources de ces traditions, notamment de leurs relations avec les traditions sur
Abgar et avec celles de la Vita Sylvestri, qui atteste des images de Pierre et de Paul, en lien avec
la guérison de Constantin, serait en particulier prématurée.
5. DOBSCHÜTZ, Christusbilder, cit., 157**-203**. La version du Parisinus lat. 3338, fol. 166-
168 – un manuscrit connu de E. von Dobschütz, qui lui a attribué le sigle 9 –a été éditée par E.
DARLEY, Les Acta Salvatoris, un Evangile de la Passion et de la Résurrection et une mission
apostolique en Aquitaine. Suivis d’une traduction de la version anglo-saxonne, Paris 1913, 47-
51. E. DARLEY a publié d’autres ouvrages relatifs au même sujet, notamment Les Actes du
Sauveur, la Lettre de Pilate, les Missions de Volusien, de Nathan, la Vindicte. Leurs origines et
leurs transformations, Paris 1919. A. MASSER et M. SILLER, Das Evangelium Nicodemi in
spätmittelalterlicher deutscher Prosa, Heidelberg 1987, 464-467 ont publié le texte de l’editio
princeps de la Cura sanitatis Tiberii.
6. A ces 35 manuscrits s’ajoutent les témoins des Actes de Pierre et de Paul et de l’Evangile de
Nicodème que E. von Dobschütz a utilisés, de façon discutable, pour éditer la Lettre de Pilate à
Claude (§16).
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7. DOBSCHÜTZ, Christusbilder, cit., 194**. La recension B, qu’E. von Doschütz semble
considérer comme plus tardive que la forme A, regroupe les manuscrits où la Cura sanitatis
accompagne l’Evangile de Nicodème.
8. Sur le texte grec et les traductions de l’Evangile de Nicodème, voir R. GOUNELLE, ‘Pilate
(Acts of)’, in The Oxford Bible Dictionary (sous presse).
9. Les allusions aux Actes de Pierre et de Paul composés au Ve ou au VIe siècle, auxquels la
seconde section (§15-20) a repris la Lettre de Pilate à Claude, sont moins probantes, dans la
mesure où il n’est pas entièrement certain que la Cura sanitatis Tiberii primitive contenait les
deux parties du récit actuel (voir plus loin). Sur la Lettre de Pilate à Claude, voir J.-D. DUBOIS –
R. GOUNELLE, ‘Lettre de Pilate à l’empereur Claude’, in: P. GEOLTRAIN – J.-D. KAESTLI (edd.),
Ecrits apocryphes chrétiens, II, Paris 2005 (ci-après EAC II), 357-363.
10. DOBSCHÜTZ, Christusbilder, cit., 203** et 276*. E. von Dobschütz proposait plus
prudemment une période entre le Ve et le VIIIe siècle, p. 213.
11. DOBSCHÜTZ, Christusbilder, cit., 214; cette localisation est reprise comme une certitude p.
217 et 203**.
12 Eodem tempore dans une recension; post Claudium uero dans l’autre. Cf. DOBSCHÜTZ,
Christusbilder, cit., 182**.
13. La présence d’un explicit à la fin de la première section (DOBSCHÜTZ, Christusbilder, cit.,
182**) dans des témoins qui ne semblent plus cités dans la suite de l’apparat critique d’E. von
Dobschütz suggère que tous les manuscrits ne contiennent pas l’intégralité du texte, mais le
caractère négatif de cet apparat empêche d’en être certain. Pour le Parisinus lat. 3338, l’édition
susmentionnée d’E. DARLEY n’est pas non plus claire sur ce point; seuls les §1-14 y figurent,
mais l’explicit indiqué dans le Catalogue général des manuscrits latins, V, Paris 1966, 226 ne
correspond pas à la fin du texte édité par Darley; d’autre part, d’après ce catalogue, suit, au fol.
168, un paragraphe intitulé De mala uita et morte neron (p. 226), dont le rapport avec la suite de
la Cura sanitatis mériterait d’être analysé. 
14. Cf. Cura sanitatis, §9.
15. Dans la première citation (§9), deux témoins de la recension B lisent depressit, mais ils ont
conservé le verbe depingere dans la seconde occurrence de ce motif (§12).
16. Cette leçon est propre au manuscrit a, qui omet la relative suivante, bien attestée dans les
autres manuscrits. La destinée de l’image ne permet pas d’en savoir davantage: elle est
simplement « présentée » (praesentari) ) à Tibère, qui ordonne qu’elle soit enfermée dans un
écrin d’or et de pierres précieuses (§13).
17. Cf. au §12, l. 6, où le manuscrit a ajoute hominis uultum simile.
18. Sur ce texte, édité par H. F. MASSMANN, Der keiser und der kunige buoch oder die
sogennante Kaiserchronik, Gedicht des zwölften Jahrhunderts, III, Quedlinburg, 1854, 579-580,
605-606, cf. A. SCHÖNBACH, [Compte-rendu de C. von Tischendorf, Evangelia Apocrypha],
Anzeiger für deutsches Alterthum und deutsche Litteratur 2 (1876), 149-212 (181-182);
Christusbilder, cit., 278*; IZYDORCZYK, The Evangelium Nicodemi, cit., p. 63, qui mentionne
quatre manuscrits. Faute d’avoir eu accès à l’édition de H. F. Massmann, j’ai utilisé le brouillon
d’édition d’E. von Dobschütz, conservé dans le fonds « von Dobschütz » de l’Institut Romand
des Sciences Bibliques (Lausanne); cette édition, qui n’a jamais paru, repose apparemment sur
deux manuscrits: Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Theol phil. 857, fol. 82v-85 –
utilisé par H. Massmann – et Einsiedeln, Stiftsbibliothek 249, p. 176-179 – ce dernier manuscrit,
inconnu de Z. Izydorczyk, constituerait un cinquième témoin de ce texte.
19. Un portrait en pied de Jésus est conservé parmi les reliques de la Passion, comme le rappelle,
à propos de la sixième station du chemin de croix, X. BARBIER DE MONTAULT, Iconographie du
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chemin de la croix, Annales archéologiques, 1860-1865, republié in Oeuvres complètes, VIII:
Rome. V – Dévotions populaires, troisième partie, Paris 1893, 208-209.
20. Il s’agit du manuscrit Graz,Universitätbibliothek, (814) 35/2, qui porte le sigle g dans
l’édition de von Dobschütz. Ce témoin, perdu pendant la seconde guerre mondiale, contenait,
avant la Cura Sanitatis Tiberii (fol. 288-292), l’Evangile de Nicodème (fol. 274-288); il aurait
donc dû figurer parmi les témoins de la recension B dans l’édition citée (cf. note 7).
21. Je traduits figura par « forme », mais il est possible que ce terme signifie déjà ici « figure », «
visage ».
22. Cette leçon est citée dans l’apparat au §9 l. 11 (DOBSCHÜTZ, Christusbilder, cit., 175**).
23. Ce texte est cité dans DOBSCHÜTZ, Christusbilder,  cit., 304*-305*. Sur les diverses
traditions similaires en vieux français, voir l’introduction d’A. E. FORD, La Vengeance de
Nostre-Seigneur. The Old and Middle-French Prose Version. The Version of Japheth, Toronto
1984, 1-8, 14-18.
24. C’est bien à ce texte que renvoie P. PERDRIZET sous le titre Vindicta Salominis, dans son
article ‘De la Véronique et de sainte Véronique’, Sbornik statej po archeologii i
vizantinovedeniju [= Seminarium Kondakovianum. Recueil d’études. Archéologie. Histoire de
l’art. Etudes byzantines], 5 (1932), 1-15 + 1 pl. (p. 8).
25. C. von TISCHENDORF, Evangelia apocrypha, adhibitis plurimis codicibus graecis et latinis,
maximam partem nunc primum consultis atque ineditorum copia insignibus, Leipzig 1876
(18531) (ci-après TISCHENDORF), 471-486.
26. E. KÖLBINGS – M. DAY, The Siege of Jerusalem. Edited from Ms. Laud Misc. 656 With
Variants From All Other Extant Mss., Londres 1932, XVI-XVII (résumé) et 83-85 (édition dans
l’appendice II du début du texte latin parallèle). Sur la forme du texte mise au jour par ces
savants, voir plus loin. Une nouvelle édition du texte en vieil-anglais a été publiée par R. HANNA
– D. LAWTON, The Siege of Jerusalem, Oxford 2003.
27. Two Old English Apocrypha and Their Manuscript Source. The Gospel of Nicodemus and
The Avenging of The Saviour. Edited by J. E. CROSS. With Contributions by D. BREARLEY, J.
CRICK, T. N. HALL, A. ORCHARD, Cambridge1996, 248-292 (ci-après CROSS). Une traduction
annotée de ce texte a été publiée dans G. BESSON – M. BROSSARD-DANDRÉ – Z. IZYDORCZYK,
‘Vengeance du Sauveur’, in EAC II, 371-398. Le texte de ce manuscrit n’est pas unique; dans le
fonds von Dobschütz (voir n. 18) figure en effet la collation intégrale d’un témoin qui en est très
proche, mais qu’il n’est pas possible d’identifier, en l’absence de toute mention de cote, de sigle
et de folio; il ne peut en tout cas pas s’agit du manuscrit de Saint-Omer, d’une part parce que E.
von Dobschütz en ignorait l’existence, d’autre part parce qu’une variante dont il sera question
plus loin prouve qu’il s’agit d’un autre témoin. D’après les collations inédites d’E. von
Dobschütz, le manuscrit Cambridge, Corpus Christi College 288, fol. 54v-60r (XIIe-XIIIe s.)
s’achève comme le témoin de Saint-Omer, mais il en diffère sur plusieurs points en son début; il
en est moins proche que le manuscrit non identifié.
28. Sauf indication contraire, toutes les indications sur des variantes manuscrites proviennent des
collations contenues dans le fonds von Dobschütz (voir n.18). Je remercie G. BESSON (Ecole
Normale Supérieure, Lyon), d’avoir procédé à quelques vérifications sur le Parisinus lat. 5327,
utilisé par von Dobschütz.
29. KÖLBING  – DAY, cit., XVI-XVII. Les manuscrits concernés sont: British Library, Royal 8
E XVII, Royal 9 A XIV et Harley 495.
30. La Vindicta est souvent considérée comme la combinaison superficielle de deux récits (ainsi
IZYDORCZYK, The Evangelium Nicodemi in the Latin Middle Ages, cit., 60), mais l’homogénéité

Cor Hendriks, Kleine stukken over Jozef van Arimathea 60

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


du texte est justement signalée dans EAC II, 371; ces savants font commencer le second volet au
§11.
31. Ce terme est attesté dans le manuscrit de Saint-Omer, susmentionné, dans le Parisinus lat.
5327, le Vaticanus lat. 4363 et l’Ambrosianus B 57 inf. TISCHENDORF édite: facie siue uultu. La
même différence est constatable au §24.
32. La recherche du portrait de Jésus est par erreur considérée comme la fin du §17 dans CROSS,
270 et, en conséquence, dans EAC II, 389.
33. Le lieu dans lequel Véronique conserve le portrait fait l’objet de variantes. Cf. plus bas.
34. Seul le début du ms. British Library, Harley 495 est édité dans l’appendice de KÖLBING –
DAY, cit. J’ai pu prendre connaissance intégrale, dans les archives d’E. von Dobschütz (cf. n.
18), d’une collation intégrale du ms. Londres, British Library, Royal 8 E XVII (fol. 123b), avec
les variantes de trois autres témoins: Londres, British Library, Royal 9 A XIV (fol. 292b),
Cambridge, Universitary Library, Dd.3.16 (Oo.VII.48) (f. 18b) et Oxford, Bodleian Library,
Selden Supra74 (fol. 28a).
35. Le texte du ms. British Library, Royal 8 E XVII est très proche de celui édité par KÖLBING –
DAY, cit., 83 (Quaedam uero femina nomine Veronica in terra nostra que fluxum sanguinis
patiebatur per xii annos curauit non potuit nisi per ipsum. Et postea pro amore suo uultum suum
figurauit in pallio suo. Et omnes ibi aduenientes infirmos hodierna die illum adorantes et
osculantes mox sanitatem optimam suscipiunt). Sur le sens de pallium, voir plus loin, p. 249.
36. TISCHENDORF, LXXXIV, considérait comme une évidence que la Vindicta Salvatoris était
plus ancienne que la Cura sanitatis. A. de SANTOS OTERO, Los Evangelios Apócrifos, Madrid
(19561) 19886, 506, présente de son côté la Cura sanitatis Tiberii comme une réécriture d’une
forme ancienne de la Vindicta Saluatoris.
37. Pour VON DOBSCHÜTZ, Christusbilder, cit ., 209-214, 217, 277*, la Cura sanitatis Tiberii
est le témoin le plus ancien de la légende de Véronique et est une des sources de la Vindicta
Saluatoris. Bien que peu argumentée, cette hypothèse s’estimposée, au point d’être citée comme
une évidence dans la recherche contemporaine; cf. par exemple EAC II, 375.
38. En 1876, Anton SCHÖNBACH, cit., 185-186, tenta de montrer que la Vindicta Saluatoris –qu’il
considérait comme le plus ancien des deux textes, comme C. von Tischendorf –et la Cura
sanitatis Tiberii seraient deux réécritures indépendantes d’un texte plus ancien, la Mors Pilati
(‘Mort de Pilate’), un texte édité par TISCHENDORF, 456-458, traduit par J.-N. PÉRÈS et in EAC
II, 401-413, et qu’il datait des VIe-VIIe siècles (cf. le schéma récapitulatif d’A.  SCHÖNBACH,
cit., p.170, où la Cura sanitatis Tiberii porte le sigle B, la Vindicta Saluatoris K et la Mors Pilati
A). Comme l’a montré VON DOBSCHÜTZ, Christusbilder, cit., 230-238, cette théorie est
intenable, car loin d’être un texte ancien, la Mort de Pilate est un extrait de la Légende dorée de
Jacques de Voragine, et, par l’intermédiaire d’elle, d’une légende en prose sur Pilate largement
diffusée au Moyen Age (voir la presentation de la question par J.-N. PÉRÈS in EAC II, 401-405).
39. Cf. Cura sanitatis, § 24.
40. Cf. plus loin.
41. DOBSCHÜTZ, Christusbilder,  cit., 216, 277*.
42. Voir plus haut, n. 27.
43. EAC II, 398.
44. EAC II, 378.
45. Le codex inconnu (voir note 27) et le ms. Cambridge, Corpus Christi College 288 s’achèvent
de la même manière.
46. C’est le cas du ms. Oxford Bodleian Library 90 (XIIIe s.), fol. 88v-90v et des manuscrits de la
recension non volusienne.
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47. Tel semble être le cas du ms. Milan, Biblioteca Ambrosiana B 57 inf.
48. Les auteurs de EAC II, 380 et 396, affirment que, dans le manuscrit de Saint-Omer, la fin a
été « manifestement abrégée ». Cela n’est évident que pour les lecteurs habitués à un texte plus
long.
49. Vindicta Saluatoris, §21.
50. Cf. GOUNELLE, ‘Pilate (Acts of)’, cit.
51. Une soixantaine de témoins manuscrits a été identifiée par Z. Izydorczyk, dans le cadre de ses
recherches sur la tradition manuscrite de l’Evangile de Nicodème (cf. Z. IZYDORCZYK,
Manuscripts of the Evangelium Nicodemi: A Census, Toronto 1994). E. von Doschütz n’en
connaissait que quinze, qu’il mentionne dans son Christusbilder, cit., 276*-277*.
52. Attesté dans le manuscrit de Saint-Omer, le terme pallium se retrouve dans le codex inconnu
d’E. von Dobschütz (voir n. 29), et dans les témoins suivants: Cambridge, Corpus Christi College
288; Milan, Biblioteca Ambrosiana, B 57inf; Oxford, Bodleian Library 90.
53. Le manuscrit de Saint-Omer lit en effet: ego enim habeo incluso in cu[…]u meo (CROSS,
280). L’éditeur restitue in cubitu, ‘dans/sur ma couche’, sur la base de la traduction en vieil-
anglais qui en dépend (CROSS, 281: one mynre bredcofan). Le manuscrit collationné par E. von
Dobschütz et qui est très proche du codex de Saint-Omer (voir n. 27) lit ici in cofinu, ‘dans la
corbeille’, ‘dans le couffin’, ce qui n’est guère satisfaisant. Le ms. Oxford Bodleian Library 90
semble, quant à lui, ici corrompu; dans sa collation, E. von Dobschütz indique: in coctimo (?). Le
Parisinus lat 5327, enfin, parle de coussin (cusinum), une leçon qui trouve un parallèle dans
certains manuscrits de la Cura sanitatis Tiberii (§10), aux côtés de cubiculum, qui désigne la
chambre à coucher. Le Vaticanus lat. 4363, quant à lui, a abrégé; il lit simplement: ego habeo
illum.
54. Cette précision est absente du texte édité par C. von Tischendorf, comme de l’Ambrosianus B
57 inf. et du Bodleianus 90. Comme elle est présente dans la recension non volusienne, je pense
qu’elle appartenait peut-être à la forme primitive de la recension volusienne, et qu’elle en a été
éliminée par la suite, pour faire de ce portrait une image implicitement acheiropoiète. Une fois
encore, il ne sera possible de trancher ce point qu’au terme d’une étude détaillée de la tradition
manuscrite.
55. CROSS, 290.
56. Cf. A. ORCHARD, ‘The Style of the Texts and the Translation Strategy’, in CROSS, 105-130
(108).
57. EAC II, 395. Les auteurs des EAC II, 395, affirment: « le texte est ambiguet présente des
variantes dans les manuscrits; selon les cas, on peut comprendreque le portrait a été peint par
Véronique ou par le Christ ».
58. CROSS, 282. Au §26, les manuscrits latins utilisés par C. von Tischendorf sont corrompus,
mais ils ne laissent pas de trace du texte du manuscrit de Saint-Omer. Ces précisions sont
absentes de la traduction en vieil-anglais éditée par CROSS, mais il est difficile d’en conclure
quoi que ce soit, car le traducteur contes-te la nature du tissu détenu par Véronique: il ne s’agit
pas selon lui du portrait deJésus, mais d’un morceau de ses vêtements – voir §18; CROSS, 273;
§24 , p. 381; l’absence de cette phrase dans la traduction en vieil-anglais est dès lors peut-être
due à une censure du traducteur.
59. Le texte du Vaticanus lat. 4363 est proche, mais la collation du fonds E. von Dobschütz n’est
pas très claire sur ce point.
60. Voir X. BARBIER DE MONTAULT, ‘Reliques et souvenirs de la Passion de Notre-Seigneur à
Rome’, in:  Revue de l’art chrétien 1888, 212-218, republié dans Oeuvres complètes, VII: Rome.
V – Dévotions populaires, deuxième partie, Paris1893, 494-503 (où Sainte-Marie de la Rotonde
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désigne très probablement Sainte Marie des Martyrs, qui est l’ancien Panthéon). Cf.  aussi les
rubriques « Saint Eloi des Forgerons » et « Sainte Marie des Martyrs » dans X. BARBIER DE
MONTAULT, Inventaire des principales reliques de chaque église [de Rome], Année liturgique à
Rome,V, 130-162, réédité dans Oeuvres complètes, VII, cit., 252-279.
61. Les manuscrits ne parlant pas de Volusien mentionnent apparemment Rome, sans plus de
précision.
62. Sur cette image, voir G. WOLF, La Veronica e la tradizione romana di icone, in A. GENTILI et
al. (edd.), Il ritratto e la memoria: materiali 2, Rome 1993, 9-35 (19-21).
63. Cf. plus haut p. 241.
64. Le manuscrit Bristish Library, Royal 8 E XVII lit: Imperator autem reddidit Veronice uultum
Domini et dedit maximas diuitias et honores et misit eam per (?), fideles seruos in terram suam.
65. Ce texte n’est mentionné par E. von Dobschütz dans Christusbilder, cit ., 252 n. 4.
66. Acta Petri et Pauli, 79; Passio sancti Pauli apostoli, 14-18, édités par R. A. LIPSIUS, Acta
Petri. Acta Pauli, Acta Petri et Pauli…, Leipzig 1891 [réimpression: Hildesheim –Zürich – New
York 1990], 38-42, 212-214.
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