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De Leuvensche kampvechter
Uit een met 73 dergelijke gekleurde teekeningen versierd handschrift van de Brabanteche
Yeesten, afkometig van de abdij van ilffligem, thane op het Rijkoarchief to Brume'. Zie BM.
I, 26; III, io5, en J. Fr. Willem" uitgave van de Brabantoche Yeeden, XXIX.

DE LEERENDE
DICHTKUNST
WETENSCHAP EN KENNIS OP RIJM
GESCHIEDENIS
N DEZEN TIJD VAN „NUTSCAP ENDE WAER" MAAKT
de geschiedenis steeds meer de belangstelling gaande. Van de algemeene,
encyclopxdische wereldgeschiedenis daalt zij of tot de bepaalde : de
locale, al grijpt deze nog gaarne terug naar een mythologisch, fabuleus
verleden, en de gelijktijdige, die alleen nog belang voor ons oplevert.
Hoewel Villehardouin en Joinville in Frankrijk reeds het voorbeeld hadden
gegeven van een geschiedschrijving, die bij alien zin voor de werkelijkheid
ook den daarbij passenden vorm van het proza had gekozen, nog is
hiervan bij onze schrijvers weinig te bespeuren : zij schijnen zich het verschil tusschen een verbeeldingswerk en een werk van zuivere zakelijkheid
nog niet ten voile bewust te zijn en behouden dan ook hiervoor den vorm
der poezie. Omdat zij hun geschiedkundig werk als kunst beschouwden,
moeten wij er nog rekening mee houden, al heeft het in onze schatting
weinig met kunst gemeen. Wij mogen er dan ook vluchtig over heengaan.
Nog voor de vierde Partie van Van Maerlant's Spieghel had MELIS STOKE
het eerste deel van zijn Rijnzkroniek van Holland geschreven. Over Melis
Stoke is evenmin veel bekend. Was hij een Zeeuw ? Was hij een Hollander ? Monnik was hij wel niet, maar ambtenaar van de grafelijke kanselarij.
Dit eerste deel, dat hij kort na 1283 voltooide, droeg hij op aan graaf
Floris V, in wiens dienst hij stond, zelfs als raadsman. Het is weinig meer
dan een vertaling van het Chronicon Egmundanum en gaat tot 12o5. Hij
toont er zich een trouwen dienaar in van zijn heer en een verstandig aanhanger van diens politiek, tegen de Friezen zoowel als tegen de gemeenten
en ten opzichte van den adel. Later heeft hij zijn werk tot i3o5 voortgezet,
en het opgedragen aan zijn graaf Willem III, waaruit blijkt, hoe zeer hij
zich met het nieuwe regiem van het Henegouwsche huis had verzoend.
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Ook hij spaart de moralisation en de wijze raadgevingen niet, maar is
overigens vrij koud en langdradig. En ook wel een beetje naijverig op Van
Maerlant.
Wij vermeldden reeds PHILIP UTENBROEKE, die de tweede Partie van Van
Maerlant's Spieghel bewerkte : ruim 36.000 verzen met aanvangend
gebed in clausulen en proloog in 13 monorimen. Hij verhaalt tamelijk
nauwkeurig en getrouw en behoeft in taal en verstechniek voor Van Maerlant
niet onder te doen. Ook hij beschouwt de geschiedenis in het licht van een
hoogere idee ; hij wil er den opbloei in zien van de Kerk in dien tijd der
martelaren; waarom de legenden van martelaren en heiligen er dan ook
een voorname plaats innemen. Dat hij van Damme is en niet zoo lang na
Van Maerlant diens werk voortzette, mag er op wijzen, dat deze wel te
Damme zal overleden zijn, waar hij steeds sedert zijn Maerlantschen tijd
zal hebben verbleven.
Een andere voortzetter van Van Maerlant's Spieghel is LODEWIJK VAN
VELTHEM : een Brabander, van ridderlijke afstamming, zooals uit zijn
aanspraak op den titel „Her" en uit zijn ridderlijke, hoofsche sympathieen
blijkt. In zijn jeugd, omstreeks 12 94, bezocht hij de universiteit van Parijs ;
in 1304 was hij „vicaris" van Sichem en in 1312 pastoor te Velthem;
hij leefde nog in 1326. Op verzoek, of liever op bestelling, van de Antwerpsche edelvrouw Maria van Berlaer, voltooide hij de vierde Partie.
Intusschen moet hij reeds van den heer van Voorne een nieuwe opdracht
hebben gekregen am Van Maerlant's werk met de gelijktijdige geschiedenis
voort te zetten ; wat hij ondernam in een vijfde Partie, die wel van belang
is voor de kennis van die woelige tijden. Zoo verhaalt hij uitvoerig de
geschiedenis van Brabant onder Jan I met den slag van Woeringen,
grootendeels volgens Jan van Heelu, en de gebeurtenissen in Vlaanderen
die tot den slag der Gulden Sporen hebben geleid. Niet alleen raadpleegde
hij Latijnsche bronnen, maar ook ooggetuigen, wat hem in 't bijzonder
toeliet de geschiedenis van Holland en van Floris V belangrijk aan te
vullen. Daaruit volgt tevens, dat hij soms onbeduidende, maar levendig
vertelde voorvalletjes opneemt en zijn werk iets anecdotisch heeft. De
laatste deelen vooral getuigen bij hem van ongewone wonderzucht ; hij
gaat op in voorspellingen over het einde der wereld en in de apocalyptiek
van het Joachimisme. Dat lag in den tijdgeest. Zoo is er nog een Prophetie
van Bulscamp en een van den ailed van Huyase, misschien uit die tijden.
Zin voor vormschoonheid had Van Velthem weinig ; hij is een slordig
rijmelaar, die haast had met zijn werk ; in 1316 was hij er al zoo goed als
klaar mee. Hoopte hij door den heer van Voorne als diens „pape" aangesteld te worden ? Misschien is dit ook gebeurd, waarom hij Van Maerlant's Merlijn kan hebben voortgezet. Want Van Velthem's sympathieen
gingen omgekeerd van de geschiedenis naar den hoofschen roman, zooals
hij trouwens nooit veel voor de burgerij der steden en de koopmanschap
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had gevoeld, en zelfs de bedelorden, die de zielzorg in de gemeenten uitoefenden, vrij heftig bestreed. Maar ook de hoofsche geest ontbreekt hem
en de bezieling is zoek. Over zijn romantische bedrijvigheid echter hebben
wij reeds het noodige gezegd.
Zijn devotie tot Onze Lieve Vrouw, aan wie hij zijn genezing van blindheid
ten gevolge van de pest toeschreef, deed hem „menige scone dinge" van
Haar dichten : enkele clausulen van 13 verzen en andere kleine strophische
gedichten, die hij in zijn Spieghel inlaschte, en waarmee hij zijn werk
godvruchtig besloot.
Reeds vroeger, zelfs kort na de gebeurtenis, in 1288, nog voor 1291, was
de Yeeste, zooals Van Velthem zegt, van den slag van Woeringen, in
89 48 verzen bezongen geworden. Een afschrijver noemt den dichter VAN
HEELU broeder Jan, die ook broeder JAN VAN LEEUWE heette. „Heelu" kan
„Heelen" zijn, bij Zoutleeuw ; maar overigens is over den man nets bekend.
Was hij broeder van de Duitsche ridderorde ? Was hij heraut, of menestreel
in den dienst van Hertog Jan ? Veronderstelt de dubbele naam een dubbel
auteurschap, waarop Boendale schijnt te zinspelen, wanneer hij verklaart,
dat ooggetuigen van den slag, in het meervoud, er een „scone boec" van
hebben gemaakt ? Er waren echter al vroeg verhalen (liederen of jeesten ?),
zoowel Dietsche als Walsche, in omloop, waartegen juist onze dichter
wilde opkomen, om eens de voile vvaarheid te zeggen. Hij was voorzeker
thuis in de romanliteratuur van zijn tijd. Zijn werk, in twee deelen, de
v6Orgeschiedenis en de eigenlijke slag, heeft meer van een epos, een jeeste,
dan van een kroniek : de veldslagen en de manschappen die er aan deelnemen, krijgen bij hem echt epische afmetingen ; zijn ridders gaan alle
ridders te boven. Want zijn gedicht is een geestdriftige verheerlijking van
den hertog, van de Brabantsche ridderschap, maar ook van den gewonen
Brabantschen dienstman. Het is het werk van een ooggetuige, van een
nakomeling der scopen, der soldats-trouveres, en dan ook zeer aanschouwelijk en beweeglijk-dramatisch, maar zwak van stijl en verstechniek.
Liefde tot het vorstenhuis en tot zijn taal gaf den dichter den proloog in,
waarin hij zijn werk opdroeg aan Margareta van York, bruid van Jan II,
opdat zij er Dietsch uit zou kunnen leeren, maar ook de grootheid van het
stamhuis kennen, dat haar weldra zou opnemen.
Eenigszins verwant is een gedicht over den Grirnbergechen oorlog, in 12291
verzen. Wel mag de dichter uit de „geeste", en uit kronieken hebben geput ;
hij heeft ook veel uit overleveringen en uit de eigen verbeelding. Want
ook dit werk houdt het midden tusschen epos en kroniek, waarom het wel
eens aan Jan van Heelu werd toegeschreven. Toch is de Loon wel burgerlijker en de taal minder voornaam ; zoo komen er nog al eens platte vergelijkingen in voor. Zedelijke en godvruchtige bespiegelingen ontbreken
niet. De onbekende dichter werd bij het einde van zijn werk door den dood
verrast ; een andere heeft er de laatste veertienhonderd verzen aan toe9

gevoegd ; hoe veel beter, merkt deze op, ware al die moed gebruikt in den
strijd tegen den gemeenschappelijken vijand van de christenheid I
Minder waarde ook als letterkunde heeft een groote, 10.56 9 vv. lange
Rijmkroniek pan Vlaanderen, door ten minste drie verschillende dichters
in verschillende tijden geschreven. Alleen het eerste deel, gaande tot 1127,
met de min of meer fabelachtige geschiedenis der oudste forestiers en graven,
kan een verhaal nog boeiend opbouwen ; het tweede, gaande tot ca. 1350
bevat den strijd der gemeenten ; het derde, of vierde, gaande tot 1405, is
alleen oorspronkelijk en van de hand van een tijdgenoot, een Leliaert,
misschien een Gentenaar ; het schetst in het bijzonder den opstand der
vollers, de handelingen van Philip van Artevelde en van Jan Ackerman,
den vrede van Doornik en de gevolgen er van. Zooals de uitgever terecht
opmerkt : „das allmahlige Herabgestimmt werden von dem ursprunglichen
poetischen Tone zu der prosaischen Haltung, die fast nur noch durch
FlickwOrter in metrischen Fluss gebracht wird", kan den ontwikkelingsgang aangeven van de historische poezie te onzent, evenals van het
vers zelf, dat Langer, en van de verstechniek, die steeds losser wordt.
Hier moeten we even kennis maken met het eerste werk van den beroemdsten der navolgers van Van Maerlant, den schepenklerk van Antwerpen,
JAN VAN BOENDALE. Het is de geschiedenis van het hertogdom Brabant,
die hij Die Brabanteche Yeeete wilde genoemd zien. Hij ondernam zijn werk
op bestelling van Her Willem Bornecolve, die tot een der groote schepenfamilien van Antwerpen behoorde. Hij deelde het oorspronkelijk in vijf
zeer ongelijke deelen in (1 7 01, 591 7, 2116, 1518, 900 verzen) volgens vijf tijdvakken van telkens zes vorsten. De eerste drie deelen zijn een min of meer
vrije omwerking van wat hij in Van Maerlant's Spieghel over Brabant
gevonden had. Eerst met het vierde boek, met de eigenlijke geschiedenis
ook van het hertogdom, gaat hij zijn eigen weg, hoewel hij ook hier misschien
den Grimbergschen Oorlog, maar zeker Heelu's Jeeste van Woeringen
heeft geraadpleegd. Met „des derde Jans huwelike" liet hij zijn dichten
en zijn „scriven bliven", in 1316 of '1 7 . Het was echter van Coen of zijn
bedoeling, het werk later voort te zetten. Zoo biedt dan het vervolg van
het vijfde boek gelijktijdige geschiedenis tot het jaar 134 7 (90o-4766 vv.).
Hier breekt het werk plotseling of : de drie hoofdstukken die nog volgen
zijn latere toevoegsels.
Wie nu had gehoopt hier ten minste eenige poezie te mogen genieten, zal
weinig meer vinden dan wat gemakkelijk, met vele stoplappen berijmd
proza, zonder bezieling, zonder verheffing, laat staan epischen gloed. Ook
Boendale vaart uit tegen de „boerders" die Karel belogen, al neemt
ook hij heel wat van hun boerden over en volgt ook hij Turpin's kroniek.
Naast het verhaal van de kruistochten is men wel eenigszins verwonderd
hier ook, als reeds bij Van Maerlant de in de middeleeuwen zoo bekende,
doch in onze literatuur niet afzonderlijk behandelde vriendschapsnovelle
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aan te treffen van ilmija en rimeltjd (II, 23-632 en 7 55-862). Twee dubbelgangers, die, „Coninc Karls ridderen beide", van kindsbeen of in innigste
vriendschap met elkander verbonden zijn. Amelijs heeft zich vergrepen aan
de dochter van den koning en wordt door den verrader Herderijc aangeklaagd. Amelijs gaat Amijs opzoeken om zijn kampvechter te zijn, want
hij zelf weet zich schuldig. Amijs neemt aan, trekt naar het hof, terwijl
Amelijs bij zijn vrouw blijft zonder haar te „genaken" : „Ende hi leide al
in een Snachs een sweert tussen hen tween". Amijs overwint en krijgt nu
's konings dochter Belesent tot vrouw. 'Weer verwisselen beide vrienden
hun rollen : Amelijs huwt Belesent en Amijs keert naar zijn vrouw terug.
Doch Gods straf treft hem om zijn bedrog : hij wordt met melaatschheid
geslagen. Door zijn vrouw verstooten, zwerft hij twee jaren om, tot hij
bij Amelijs aankomt. Een engel laat hem weten, dat hij zal genezen worden
door het bloed van diens kinderen. Amelijs, omdat Amijs hem vroeger
gered had, doodt onder „gedichte tranen" zijn kinderen in hun slaap en
wascht den zieke met hun bloed. Amijs wordt gezondl Klokken luiden het
wonder! Ook de gravin spoedt ter kerke, wil haar kinderen laten halen,
doch Amelijs wenscht ze nog wat te laten slapen. Als hij zelf daarna terugkeert, om ze te beweenen, o wonder, daar vindt hij ze spelende in
hun bed! Beiden stierven later te Morture in den strijd van Karel tegen
Desidere.
Maar ook hier verheft de voorstelling zich zelden tot poezie ; ook hier
overheerscht de dorre kroniekstijl. Eenigszins bewogen is alleen het slot.
In de XVe eeuw werden de Yeesten op zeer verdienstelijke wijze voortgezet door een vroegeren dienaar van Jan IV, monnik te Groenendaal,
die er een zesde (11. 982 vv.) en een zevende boek (18.186 vv.) aan toevoegde. Hij voltooide zijn werk in 1441. VOcir 14 7 2 werden dan de Yeesten
met de toevoegsels in Latijnsch proza vertaald en tot 1485 voortgezet.Tot
in de XVIII e eeuw lasschen kopiisten van elders in en schrijven op die
wijze kronijken van Brabant, zooals die van een kostbaar versierd handschrift van Affligem op het rijksarchief.
Na een in 1322 geschreven zeer beknopte kroniek over de Brabantecbe vordten
(374 vv.) dichtte Boendale nog Van den derden Edewaert en van diens
krijgsverrichtingen in onze landen (1338-4o), waarvan echter slechts 2018
verzen bewaard zijn. Hierin toont hij zich voorstander van een bondgenootschap der Vlaamsche steden onder Jacob van Artevelde, die „conste
spreken wale", maar over wiens invloed in Vlaanderen hij zich toch
verwondert. Opmerking verdient, dat Boendale den strijd, zooals die in
de Nederlanden gevoerd werd, bijzonder zag als een strijd tusschen Walen,
die het met den Franschen koning hielden, en „die Dietsche algheheel",
die den Engelschen koning steunden. Een soort historisch lied op den slag
bij Crecy behoort niet tot dit gedicht.
Een Boec Pander Trraken, in drie deelen, dat met historische voorbeelden
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uit ouden en eigen tijd Gods straffende gerechtigheid wil bewijzen, werd
geschreven te Antwerpen, door iemand die reeds meer en veel geschreven
had, die in 1351, of kort daarna, oud en stram den dood afwachtte ; die
Jans Teesteye goed kende en er geheele passages uit overnam (vooral
III, 2273-2490 ; vgl. Teest. c. 43); die ook de laatste hoofdstukken der
Brabantsche Yeesten volgde. Was de dichter dan ook Jan Van Boendale ?
Ik meen van neen : in de Brabantsche Yeesten laat de dichter nergens
hooren, dat hij oud en stram is, wat de schrijver der Wrake in de daaruit
gevolgde gebeurtenissen herhaaldelijk doet ; de schrijver der Wrake begaat
vergissingen, die de Yeesten niet hebben : zoo spreekt hi; van den slag van
Annous in Bry, in plaats van Crecy ; hij laakt Jan I om zijn afpersingen,
terwijl Boendale zeer sympathiek over dien hertog schreef; waar hij
overneemt begrijpt hij wel eens foutief en verzacht hij het realisme ; ook
in taal en stijl is treffend verschil.
Uit de eerste helft der XIV e eeuw dateert nog een uiterst geleerd doende,
maar zeer fantastische genealogiscbe rtjmkroniek van de hertogen van Brabant,
van Noe of tot Carloman : de aanvang waarschijnlijk van een uitvoerige
kroniek van Brabant.
Nog in het begin der XVe eeuw, om 1414, schreef HENNEN, d.i. JAN VAN
MERCHTENEN, d.i. Merchtem, in Brabant, benoorden Brussel, de berijmde
Cornicke vanBrabant (4479 vv.), waarin hij uit „claratien, declaratien'', of„clerasien", een werk van een onbekende, dat hij aan Van Maerlant toeschrijft,
evenals uit den Spieghel Historiael, de Brabantsche Yeesten en de oudere
kronieken en rijmverhalen heeft geput. Het best is hij nog in enkele lyrischgetinte passages, waarin hij den lof zingt van het regeerend vorstenhuis,
of van de Brabantsche ridderschap, of waarin hij zijn Brabancia verheerlijkt als „Beata, Regalis, Antigua, Bona, Audax, Nobilis, Canis, Justicia,
Agnus", op de letters van het woord. De kroniek heeft op latere kronieken wel invloed gehad, zooals op de Alderexcellentste Cronike ; en A.
Heylen, archivaris van Tongerloo in de XVIII e eeuw, heeft ze nog gekend
in zijn afschrift van de Brabantsche Yeesten. Jan van Merchtenen was
meier of schout in verschillende plaatsen ; -Loch klaagt hij dat hij den haas
slacht „die altoes eet sijn coren groen". Om den broode, om in de gunst
van zijn meesters te komen, schijnt hij dan ook wel gedicht te hebben.
Met hem sterven de berijmde kronieken uit. Behalve de voortzetting van
de Brabantsche Yeesten in 1441, is daar nog Van Vaernewijck, die zijn
„Historie van Belgis" eerst op rijm zal zetten. Toch wordt nog wel in de
XVe eeuw een of ander feit, soms uitvoerig, op rijm verhaald, zooals de
samenkomst van Keizer Frederik III met Karel den Stoute te Trier, in
147 3, waar Karel koning moest gekroond worden : werk van iemand die
blijkbaar niets gevat heeft van de politieke beteekenis dier gebeurtenis.
Verder maakte nog een rederijker drie gedichten op den Jonker-Fransen
oorlog in 1489, de slotepisode van de twisten der Hoekschen en Kabel12

jauwschen. Wij vermelden dit her volledigheidshalve, om op deze rijmkronieken niet meer terug te komen.
WETENSCHAP
Zoo zorgden onze clerken in deze tijden voor nuttige, ook wereldlijke,
ook vaderlandsche, geschiedenis. Eveneens, wij zagen het reeds in Der
Naturen Bloeme, wilden zij het yolk in de eigen taal nuttige wetenschap
bijbrengen, of wat voor wetenschap gehouden werd : wetenschap, niet
zoozeer van het gewone dan wel van het verborgene, het geheimzinnige,
waarheen de drang naar kennis nog meestal ging. De Physiologus zou de
Middeleeuwen door in werkjes over steenen en dieren zijn gezag behouden.
En niet zelden moest die wetenschap dienstbaar gemaakt worden aan het
leven, in 't bijzonder om in de geheimenissen der toekomst door te dringen.
Nog het meest aanspraak op wetenschap, en mede op kunst, kan maken een
werk, dat door den uitgever geheeten werd Natuurkunde dee Geheel-ale
(189 0 VV.) : van een Gentenaar, GHERAERT VAN LIENHOUT of Linchout ( ?),
misschien nog uit het einde der XIII e eeuw. Het steunt op een verkorten
Almagest, zooals het astronomisch hoofdwerk van Ptolemxus heet.
Meer van wichelarij hebben een drietal werkjes over de Cracht der Mane:
een eerste (384 vv.), van een zekeren HEINRIC VAN HOLLANT, dat over den
invloed der maan in hare verschillende standen handelt; een tweede
(490 vv.), in den vorm van een brief aan zijn „lief", voor wie 14 als voor
zich zelven, bidt dat God hen niet doe sneven „in die joghet met onsen
sonden", van een onbekende ; een derde (442 vv.), beginnende met Een
heilich man Daniel: over de dagen der maan met haar invloed en wat men
er telkens op mag doen en moet laten. Misschien alles ook nog uit de XIIIe
eeuw of het begin der XIVe.
Andere werken handelen meer over de physiologie van den mensch.
Een Der illannen ende der Vrouwen Heimelicheit (2336 vv.) hoogst waarschijnlijk door een geneesheer, handelt over de acht bestanddeelen van den mensch,
de vier complexien, met den invloed der planeten, de vruchtbaarheid, de
ziekten enz. van vrouwen en mannen. Verwant hiermee is een kort gedicht,
dat slechts fragmentarisch bewaard is, een Phyviologue van het kind, dat
blijkens den lossen versbouw, van veel later stamt. De auteur onderbreekt
zich zelf wel eens om zijn hart uit te storten voor zijn geliefde.
Dezelfde hebbelijkheid vertoont een Der Vrouwen Heimelijcheit (1 7 82 vv.)
over kinderphysiologie en vroedkunde. Eindelijk uit de XV e eeuw (ca.
1433) is daar nog De Properheden van den viere complexien (i oo vv.), door
zekeren PIETER DEN BRANT.
Een verhandeling van waarzeggerij uit de lijnen der hand is de Cyromancie
(582 vv.) van een PAPE VAN DER HAMME. Over gelaat- en karakterkunde
werd trouwens nog meer geschreven.
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Inderdaad : het gebied der poezie had voor onze vaderen verre, zeer verre,
grenzen! Intusschen heeft veel van dit gerijmel meer met folklore, dan zelfs
met wetenschap, laat staan met kunst, te maken. Wij vermelden het slechts
even, om het beeld van onze Middeleeuwsche dichtkunst te vervolledigen.
AANTEEKENINGEN
Mello Stoke: uitg. reeds in 1591 door H. Lz.. SPIEGHEL en JANUS DOUZA, in
16 99 door C. VAN ALKEMADE. Beroemd is de uitg. volgens drie bekende hss.
door B. HUYDECOPER, 1772, met uitstekende historie-, oudheid- en taalkundige
opmerkingen. Laatste uitg. door W. G. BRILL 1885. Later werden nog fragmenten
ontdekt. Zie N. DE PAUW, MGF., II, 1 9 03, blz. 2 7 2. J. TE WINKEL, Het karakter
en de staatkundige denkbeelden van M. S., in Historische avonden van het hist. Genootschap te Groningen, 18 9 6, 36 - 85. S. HOFKER, De taal van M. S., 1 9 08. Vgl.
J. ROMEIN, Gesch. van de N. Nlsche geschiedschrijving, o.c. 51.
Philip Utenbroeke: Uitg. door F. VON HELLWALD, die het te Weenen ontdekte
hs. had bekend gemaakt, en M. DE VRIES en E. VERWIJS als voortzetting van
den Sp. Hist.
Lodecoijk van Velthenz: Van zijn werk werd een nieuwe uitgave begonnen door H.
VAN DER LINDEN en W. DE VREESE, 1 906 en na den oorlog voortgezet door
H. VAN DER LINDEN, P. DE KEYSER en A. VAN LOOY, uitg. der Academie
royale de Belgique. Over prophetie van Buldcamp, enz. z. N. DE PAUW o. c. II, blz.
453 - 524.
Slag van Woeringen: uitg. door J. F. WILLEMS, Chronique en vers de Jean van
Heelu, ou relation de la bataille de Woeringen, Brussel, 1836. De inleiding van den
kopiist staat afzonderlijk, 32 9 vlg. met andere bijlagen en een Codex diplomaticus,
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ZEDELIJKE LEERING
N DE XIVe EEUW LEGDEN DE CLERCKEN ZICH NOG
in 't bijzonder toe op de zedelijke en godsdienstige onderwijzing van het
yolk in zijn taal. Zoo ontstonden, vooreerst, een reeks zedenkundige
gedichten : in den vorm der clausulen van Van Maerlant of in een
anderen strophischen vorm ; ook wel in de gewone epische versmaat ;
sommige met eenige lyrische kleur, al kan men ze moeilijk lyrisch noemen,
daar dit lyrisme zich doorgaans alleen openbaart in een kunstmatig tweegesprek, of in rhetorische vragen en uitroepen, niet door den levensinhoud ;
andere zijn eerder zuivere leerdichten.

I

HEIN VAN AKEN
Doch ook in den epischen verhaalvorm werd de wijze leering gekleed ;
niet slechts in dezen zin, dat het verhaal een of andere les bewijzen moest ;
maar ook, dat het als omraming voor een volledig onderwijs werd aangewend.
Dit is het geval in de mooie sproke van Her Hagen van Tyberien.
Ze is een vrije bewerking van het Fransche fabliau De l'Ordene de
chevalerie, en is gesteld in 38 achtregelige strophen op twee kruisrijmen.
Saladijn, de vroomste Sarasijn, die „dorperlijc venijn" haatte en dus
verdiende ridder te worden, wordt tot ridder geslagen door Hugo van
Tiberias, een christen ridder, dien hij krijgsgevangen had gemaakt. Hugo
onderricht hem eerst in het ware wezen van het ridderschap en in de
symbolische beteekenis van de plechtigheden bij den ridderslag en van de
riddergewaden : het bad der kuischheid ; het bed van het vertrouwen op
God ; het witte overkleed der deugden ; het rood sameet der hulpvaardigheid, ook in den dienst der Kerk ; de zwarte kousen der ootmoedigheid ;
het zwaard der gerechtigheid en der erbarming ; de witte huif tegen den
hoogmoed. Den ridderslag zelf mag Hugo niet geven, zoolang hij niet vrij is.
Nog volgt een leer in vier punten van den waren ridder : valschheid vlieden ;
vrouwen en jonkvrouwen helpen in nood ; mate, zelfbeheersching, houden ;
ja zelfs, dagelijks Mis hooren om Gods zegen of te smeeken. Door de
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Miniatuur uit een der schoonste bandschriften van de o Roman de la Rose
(Brit.MuseumMs. 4425 ca. i500)
Het bandschrift, werk van een Vlaming, is versierd met vier groote en 88 kleine miniaturen.

mildheid van „XXIIIJ Saraceensche amirale" komt Hugo vrij en kan hij
Saladijn tot ridder slaan.
Hier flakkert de riddergeest een laatste maal op in al zijn zuiverheid, al
is er wel jets reeds van de gemaniereerdheid bij, die in de XIVe eeuw tot
panache wordt. Het gedicht heeft ten minste die verdienste, dat het een
mooie leering in tamelijk goede verzen (de vergelijking der teksten laat
een bepaald vasteren versvorm veronderstellen), beknopt, bewogen en
dramatisch voordraagt. Wie was de dichter ? Ik zie werkelijk geen reden
om te twijfelen aan de verklaring in de laatste verzen : „dit heeft gedicht,
te love ende te eren Allen ridderen, Hein van Aken", wat ook door het
rijm gedekt wordt. En naar dit gedicht verwijst ook wel de dichter van
den vierden „Martijn", eveneens Hein van Aken, waar deze, gewagende
hoe vroeger geen ridder mocht zijn van „lachterlijken seden", zegt : „dat
orcondet loy ende 't gedichte mijn". Al worden nu deze woorden Jacob in
den mond gelegd — van Jacob is ons gedicht zeker wel niet — de dichter
spreekt hier van zich zelven en vergeet zijn fictie.
Van denzelfden dichter is de bewerking van den beroemden en beruchten
„roman de la rose", beter genoemd „Miroer as amoreus" door Guillaume
de Lorris, menestreel, die er ca. 4.000 verzen van dichtte en maistre Jehan
Clopinel de Meun, die er ongeveer i8.000 verzen aan toevoegde. En is
dit ten slotte ook geen leerdicht in epischen vorm ? Het eerste deel, nog
hoofsch, bevallig, kiesch; het tweede, nuchter, geleerd, van iemand die
zijn verhaal alleen gebruikt om er allerlei uitweidingen in te lasschen en
zijn encyclopwdische wetenschap ten toon te spreiden. Is het eerste deel
een kunst van hoofsche minne, het tweede is een leer van de liefde zooals
ze werkelijk is : een natuurkracht, waardoor geheel het sentimenteel
paleis der hoofsche minnepoezie in zijn grondvesten ondermijnd wordt.
De Meun was overigens een durvend denker, wel ingewijd in de wijsbegeerte van zijn tijd, een Renaissance-man reeds, om zijn begrip van de
Oudheid en zijn onafhankelijken, open geest.
De Spieghel der Minnen (14.412 vv.), zoo heet het werk in 't Dietsch.
Het verhaal wordt voorgesteld als een droom in een Meinacht. In dien
„oversoeten tijt" der minne is de dichter uitgegaan in de frissche natuur,
tot hij bij een „vergier" komt, geheel omringd met hooge muren, waarop
figuren en beelden staan, Haettie, Felheit, Dorperheit, Girecheit, Vrecheit,
Nidecheit, Serecheit, Outheit, door den alles verterenden tijd versuft,
Papelardie, Armoede. Bij zijn aankloppen op een „twiket", wordt hem
de deur geopend door een schoone maagd, Ledicheit, die hem naar een
plein voert in een wonderbaarlijke natuur, waar de heer Deduut de reien
leidt, met Bliscap en Hoveschede ; ook de god der minne is daar, met
zijn dienaar Suete Anesien, die twee bogen draagt, met vijfpijlen voor elk,
en een heel gezelschap : Schoonheit, Rijcheit, Meltheit, Vriheit, Hovesheit, met hun knapen en ridders: Wat een genoegen beleeft de minnaar
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aan dien dans en aan dat hoofsche minnespel! Dan verder gaande,
gevolgd door den god Minne, die zijn gouden boog gespannen houdt als een
jager die het wild nazet, komt hij bij een fontein onder een pijnboom.
Daarin was het, dat Narcius (Narcissus) eens verdronk, als straf van den
minnegod, om zijn ontrouw aan Equo (Echo). In 's waters „sorgeliken
spegel" der Minne, waarin Cupido zijn zaad gestrooid had, ziet hij den
geheelen vergier wonderbaar weerkaatst, en in 't bijzonder een „uter
maten scone rosier" met een haag er om. Hij gaat er op of en onder al de
mooie rozenknoppen wil hij er den mooisten plukken. Daar schiet de
liefdegod op hem zijn vijf pijlen of : Schoenheit, Simpelheit, Hovescheit,
Geselscap, Goa Gelaet ; en maakt hem tot zijn vazal, ja doet zijn hart
op slot, zoodat het niemand anders meer kan toebehooren. In een Lang onderricht wijdt de god der minne hem nu, volgens Ovidius, in de liefde in, deelt
hem zijn verplichtingen mede, met de beproevingen en de vreugden, het
kwaad en het goed der liefde, en gaat dan been. Wat nu volgt is de allegorische uitbeelding van het sentimenteele spel in den groei der liefde, met
de verpersoonlijking, in het hart der Beminde, van de gevoelens die haar
verdedigen, en den minnaar willen verwijderen, terwijl Edelheit en Ontfarmicheit voor hem pleiten ; in het hart van den minnaar, van de gevoelens
die hem weerhouden, Dangier, Scande, Redene, of hem helpen, in 't bijzonder Suet Ontfaen, of hem vervolgen, Quade Tonge en Jalosie. Als de
minnaar op den raad van zijn vriend Amys eindelijk door Suet Ontfaen
den nu heerlijk ontloken knop mag kussen, laat Jalosie om den rozelaar
een heelen burcht bouwen, en sluit er Suet Ontfaen in op.
Een verrukkelijk naieve, heerlijke nabloei is dit uit de school van Chretien
de Troyes, waarin onder de wazige vormen der allegorie de psychologie
der hoofsche liefde speelt : met haar schuchterheid en haar weifeling, haar
angst en haar verwachting, haar onrust en haar durf, haar smart en haar
blijdschap, tegenover de strenge eischen der Minne. Een echte dichter nog,
die Guillaume de Lorris, niet mannelijk sterk, maar teeder, kiesch, galant
en speelsch, met de overvloedige verbeelding in de schildering van zijn in
't voile leven staande figuren en allegorieen, met de blijde liefde voor de
mooie Meische natuur, en voor al de verrukkelijkheden van dien boomgaard
der Minne, met de klassieke geleerdheid en de zekere kennis van het hart,
met de rijke, voorname en lenige taal.
Die voortreffelijkheid van zijn model is ook den Dietschen dichter ten
goede gekomen. Hij was een man van smaak, die de kunst van zijn voorbeeld
kon aanvoelen en die er naar gestreefd heeft 'ze to evenaren. Zoo volgt
hij het Fransch op den voet, nooit zoo ver ten achter blijvend, dat we in
zijn werk de oorspronkelijke schoonheid niet meer zouden kunnen genieten.
Hij verkort wel is waar enkele natuurbeschrijvingen, die ook in het Fransch
wat overvloedig zijn en waarin hij misschien minder behagen vond. Maar zijn
vers is kloek, al heeft ook hij stoplappen en zwakke rijmen ; zijn taal is
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rijk, kernachtig, schilderend ; hij leeft in zijn ficties en allegorieen mee.
Het is een vreugde en een genot uit de dorre kronieken tot hem te komen.
En al mogen wij het betreuren, dat hier geen liefdesgeval in zijn directe
menschelijkheid wordt ontleed, al voelen wij ons vervreemd van die allegorieen en subtiliteiten : dat hier nog een echt kunstenaar aan het woord
is, die een mooi verhaal heeft opgebouwd en ons een der beste stukken
poezie uit de middeleeuwen te bewonderen geeft, zullen wij niet kunnen
loochenen.
De vorm van den droom, evenals het overvloedig gebruik der allegorie,
bracht niets nieuws : het analyseeren zelfs der liefdepsychologie was
mode geworden, waar de levende verbeeldingswerken ontbraken; ook
„artes amandi" waren er in de XIII e eeuw genoeg. Maar Guillaume de
Lorris heeft de allegorie tot een systeem gemaakt, om de abstracte gevoelens, de neigingen, deugden en ondeugden, van het hart te verlevendigen en
ze in hun onderlinge worsteling dramatisch-episch uit te beelden, ten einde
hiermede de psychologie te vernieuwen. De bijval van zijn gedicht heeft aanstekelijk gewerkt ; in geheel de XIV e eeuw overheerscht de allegorische literatuur, die in de zinnebeeldige figuren onzer rederijkers hoogtij zal vieren.
De Meun heeft er niets beters op gevonden dan zich bij het systeem aan
te sluiten, al is het hem wel eens te machtig geworden, zoodat de werkelijkheid doorbreekt. We kunnen er niet aan denken het vervolg in zijn
geheel hier ook maar beknopt weer te geven.Wij blijven bij het voornaamste.
Redene komt den wanhopigen minnaar troosten en hem de liefde ontraden,
met een lange verhandeling over de liefde en de verschillende soorten ervan,
over de begeerlijkheid en de hartstochten, alsmede over de wankelbare
Avonture, met een uitstalling van geleerdheid, van spreuken en voorbeelden uit de Oudheid,van een wereldwijsheid, die den hoofschen minnaar
door haar nuchterheid ten slotte verontwaardigt en steeds meer verbittert.
Hij keert dan terug tot zijn vriend, die hem goeden raad geeft, wereldwijs
en soms vrij cynisch, hoe te handelen met Quade Tonge, met Jalosie en de
portieren, en om dapper de Rose te plukken „daar si staet in den rosiere" ;
de veiligste weg is die van Te Veel Geven, maar daartoe moet men in de
gunst van Rijcheit staan. Verder bedeelt hij hem met nog een gansche
verhandeling over de liefde en het leven der eerste menschen, over de
wederwaardigheden van het huwelijk ; over de behaagzucht der vrouwen
in strijd met Reinicheit en hare ontrouw die den man in since Arnouts
broederscap drijft, „want alle wive sijn puce" ; over de vroegste vrije
liefde en de ontwikkeling der maatschappij door 's menschen begeerlijkheid
en hartstochten, met de aanstelling der eerste koningen, den „staercsten"
van 't yolk, en den oorsprong van oorlog en belasting ; met ten slotte vrij
bedenkelijke, lage raadgevingen, hoe men een ontrouwe vrouw zal laten
begaan en hoe men zelf vriendinnen onderhoudt ; om te besluiten : hoe de
„knapen" hare vriendinnen „onbescouden" zullen houden.
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Nu gaat de intrigue wat verder. Suete Gepeins en Goelec Spreken komen
terug tot den minnaar, die het pad Te Vele Geven wil beproeven, maar
door Rijcheit, met een nieuw sermoen over „Ermoede die dat utegaen
heeft" verhinderd wordt. Hij zal dan Quade Tonge gaan vleien. Daar
verschijnt hem nu weer de god der Minne, die hem als penitentie voor
zijn luisteren naar Redene het opzeggen van zijn Lien geboden oplegt, en
zijn yolk oproept om den burcht te bestormen. Hij houdt een lange
toespraak ; reeds heeft hij Tibullus, Gallus, Catullus en Ovidius
verloren ; nu moet Suet Ontfaen gered worden en mede zijn trouwe dienaar
(hier is in de teksten geknoeid ; er stond in het Fransch : Guillaume de
Lorris, die mijn geboden wil schrijven, en Jean de Meun die ze zal voortzetten). Daar verschijnen ook Valsch Gelaet en Bedect Wesen : Valsch
Gelaet houdt een lange cynische rede over hare macht in de wereld en
vooral in de kloosters, met een fellen uitval tegen de bedelorden. Bij den
aanval dooden Valsch Gelaet als pelgrim en Bedect Wesen als begijn
gekleed Quade Tonge en komen met Hovescheit en Sotte Meltheit bij de
oude Quene, die Suet Ontfaen bewaakt. Deze zoekt Suet Ontfaen op,
doet haar het hoedekin van den minnaar aanvaarden en wijdt haar nu in
al haren „aert van Minnen" in : een echte les in ontucht, honderden verzen
lang. Als nu de minnaar tot Suet Ontfaen wordt toegelaten en de roos
wil plukken, komen weer Dangier en Vrese met Scamelheit toegesneld.
Een algemeene worsteling volgt : van Dangier tegen Vriheit, die, op het
punt te bezwijken, door Ontfermicheit wordt bijgestaan, waarna Scamelheit Dangier ter hulp komt, doch door Wale Helen overwonnen wordt;
Vrese komt er tusschen, die Wale Helen neervelt, Coenheit verslaat,
doch door Sekerheit in bedwang gehouden wordt. Ongerust over den afloop,
bidt de god der Minne om een wapenstilstand en laat intusschen zijn
moeder, Venus, ontbieden, te Chiserone, waar ze hof houdt met haar
vriend Adonijs. Op haar met zes witte duiven bespannen wagen snelt
Venus haar zoon te hulp. Zij zweert dat zij in vrouwen nooit meer „Reinicheit" zal laten bestaan ; haar zoon moet denzelfden eed van zijn baronnen
eischen. De strijd gaat voort, doch wordt opnieuw onderbroken door een
los met het verhaal samenhangende uitweiding over de onbetrouwbaarheid
der vrouwen. Eindelijk steekt Venus zelf den brand in den burcht. De laatste
verdedigers vluchten. Op het verzoek van Hovescheit, Vriheit en Ontfermicheit onthaalt Suet Ontfaen den minnaar, die de roos mag plukken.
Een belangrijk deel echter werd hier voor het einde van den strijd weggelaten : een deel, waarmee ook moderne geleerden geen weg weten en dat
nochtans, naar het schijnt, tot het juiste begrip van geheel dit betoog hoogstnoodzakelijk is. Terwijl de strijd voortgaat, is Natuur in haar smidse bezig
met haar werk : de voortplanting der geslachten en den strijd tegen den
dood. Zij klaagt, dat zij de wetten, die den mensch tot het heil moeten
brengen, niet door hem kan doen onderhouden ; en zij, die met de erfzonde
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bezoedeld is, gaat te biecht bij haar priester Genius : de mensch, met
vrijen wil begaafd, is oorzaak van al het kwaad ; het christelijk „clerckschap" gaat boven dat van Plato ; maar de mensch luistert niet en loopt
gevaar in de hel terecht te komen. Daarom moet Genius den mensch een
ander doel voor zijn liefdevermogens stellen in de noodzakelijkheid en
wettelijkheid alleen van de voorttelende liefde : voorbode en voorspiegeling
van het eenig ware paradijs, met de ware fontein van het leven, den Drieeenen God, geheel anders dan de bedrieglijke en vergankelijke tuin, welks
fontein den val van Narcisius en van zoo vele anderen veroorzaakte. Zoo
komt dan ook Genius tot de strijdenden en houdt hun deze geheel andere
leer van de liefde voor, die de zaligheid op aarde verzekert en het eeuwig
geluk hiernamaals. Omdat de minnaar nu de ware liefde heeft leeren kennen,
mag hij de roos plukken : dit symbool van de vreugde.
Met dit deel zou dan de ommekeer komen van de dwaling tot de waarheid.
Na de avonturen van de onverzadigde, zinnelijke liefde in het deel van
Guillaume de Lorris, laat Jean de Meun dan eerst Rede de grootere voortreffelijkheid der zedelijke vreugden en voldoeningen aanprijzen, waarna
de vriend uit de ervaring het wereldsche en sociale leven aanklaagt. Doch
de minnaar gaat zijn eigen weg en stelt alles in het werk, gebruikt alle
middelen, bedient zich van alle hulp, zooals dit uit de werkelijke ervaring
blijkt, om tot zijn doel te geraken, zonder het ooit te kunnen bereiken. Tot
eindelijk Genius, door Natuur gezonden, hem onderricht en hem in de
onderwerping aan de wetten der Natuur het geluk en de zaligheid leert
zoeken.
Onze dichter heeft de beteekenis van de tusschenkomst van Natuur en haar
priester Genius niet begrepen : hij heeft er waarschijnlijk niets anders in
gezien dan een uitstalling van geleerdheid over heel het natuurkundig
weten der Middeleeuwen. Doch nog elders werd heel wat weggelaten of
aanzienlijk verkort. Niet zoozeer, meen ik, omdat onze dichter de hooge
vlucht van zijn voorbeeld niet kon volgen, dan wel omdat, bij al de herhalingen waarin de Meun voortdurend vervalt, veel overbodig was, veel
ook te wulpsch, terwijl nog meer voor een Dietsch publiek niet paste of,
als al die wetenschap, weinig belang kon inboezemen. Zooals het nu is,
blijft dit tweede deel nog langdradig genoeg. Maar zoo schijnt ook de
hoofdidee onzen dichter ontsnapt te zijn : of heeft hij gemeend, dat ze ook
266 voldoende uitkwam ? Dit blijkt echter weinig.
Wat al gewaagde theorieen over de meest omstreden zedelijke, politieke
en natuurkundige problemen hier ook, met een verbazende geleerdheid en
met allerlei voorbeelden en gezegden uit de Oudheid worden uiteengezet,
men doet verkeerd, die op rekening van Jean de Meun te brengen. Deze
neemt de wereld zooals ze is en geeft de werkelijkheid weer in al hare
naakte walgelijkheid. Zoo is zijn gedicht een fel hekelschrift geworden.
En juist die felle hekeling in onverbloemde taal heeft den bijval van het werk
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verzekerd. Hier werd de vinger gelegd op al de wonde plekken der toenmalige
samenleving, met een wreedheid en een onbeschaamdheid, die ons ontzetten
kan. Maar zijn pessimisme overdrijft en doet hem in de gemeenplaatsen
vallen van een goedkoop antifeminisme dat als een obsessie bij hem wordt, en
van al de in de kringen der Universiteit, met Guillaume de St-Amour (van
St-Omars, zegt onze dichter) gangbare vooroordeelen tegen de monniken.
Toch blijft het voor ons in de XX e eeuw een hachelijk avontuur, den
veiligen weg in den doolhof dier allegorieen na te speuren. Wij zouden ons
moeten kunnen verplaatsen te midden van het woelige universitaire leven
in de tweede helft der XIII e eeuw te Parijs.
Met de opkomst van het Aristotelisme, van het mystieke Avicennisme en
het materialistische, hedonistische Averroisme waren, sedert het begin
van de eeuw, steeds driester de ook zedelijk gewaagdste leerstellingen
doorgedrongen, die herhaaldelijk, maar te vergeefs, door de Kerk onderdrukt en veroordeeld werden. Was zelfs de Lorris' werk op zichzelf niet
meer dan een mooi verhaal van hoofsche liefde, een ars amandi, een kunst
der liefde ? Was het niet veeleer reeds een waarschuwing tegen een zekere
opvatting der liefde, de zinnelijke liefde, die Narcissus in het verderf had
gestort, die den mensch verleidt, verdwaast en ten slotte onverzadigd
laat ? En was zijn roman niet of ? Te Parijs zelf had de hoofsche zinnelijke
liefde een zanger en theoreticus gevonden in Andreas capellanus. Jean de
Meun, wel aartsdiaken van Beauce aan de kathedraal van Orleans,
magister artium te Parijs, in dezelfde straat waar de H. Thomas van Aquino
doceerde, ging in dit voile, stoute, den geest en de zedelijkheid uitdagende
leven op, dat in den grond christelijk wilde blijven, maar voor geen heidensch-naturalistische leerstellingen terugschrok. Zijn roman is een echte
Summa, een Summa amoris ; waarin de theologische en metaphysische
bespiegelingen nauw verband houden met de analyse van de smarten en de
vreugden van den minnaar ; waarin ten slotte tegenover de louter zinnelijke
en verderfelijke liefde, in al hare werkelijke vormen, uitingen en openbaringen, een zeer bepaalde, zij het ook eenigszins zonderlinge, zedenleer
van de liefde en van het geluk wordt uiteengezet. Want zijn roman is een
roman van de vreugde en preekt een hedonistische zedenleer.
Zoo is zijn werk een voortbrengsel der Scholastiek, die echter in meer dan
een opzicht, en in 't bijzonder in dat van de verheerlijking der vleeschelijke
liefde boven de onthouding weinig orthodox is. Maar het is dikwijls moeilijk
uit te maken wat hij zelf juist houdt en meent van al die theorieen, die hij
zijn personages in den mond legt. Stond hij vijandig tegenover het huwelijk ?
tegenover de gevestigde machten ? tegenover de klerken en monniken en
tegenover de vrouwen ? Maar elders verheerlijkt hij de klerken als dragers
van de zedelijke waarden, en spreekt hij den lof van de eerzame vrouwen.
Een doolhof blijft de Roman dan wel; maar de Meun is zelf klerk en blijft
scholastiek, ook in de strekking om geheel het physische en zedelijke leven
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te betrekken op het eene doel, God zelf. Een man met een buitengewone
geleerdheid, die misschien in zijn encyclopdische wetenschap verdoold
is geraakt om het eene centrale probleem der liefde. Heeft hij er om geboet ?
Werd ook hij getroffen door de in 12 77 door den bisschop van Parijs op aandringen van paus Joannes XXI gevelde veroordeeling over de al tevermetele
stoutheden, die then aan de universiteit werden geleerd ? In zijn Testament,
dat ook wel van hem is, schijnt hij op een alleszins niet langdurige gevangenschap te zinspelen. En al schijnt hij ook daar zijn „mainz diz par vanite" uit
zijn jeugd te betreuren, zijn werk bleef het wetboek van het hoofsche en
wereldsche erotisme, dat er zijn rechtvaardiging of verontschuldiging in zocht.
Ontzaglijk is de invloed, die van den Roman de la Rose in de Middeleeuwen is uitgegaan, niet alleen op de kunst, maar ook op het leven. In de
kunst beheerscht de allegorie voortaan de gansche verbeelding, ja het
gansche denken. In allerlei subtiele figuren drukt de psychologie, drukt
het leven zich uit. En meer dan een spel van de phantasie was dit voor den
Middeleeuwer : die abstracties kwamen tot hem als bezielde personages,
waarvoor hij zich interesseerde, waarop hij reageerde met al de felheid
van zijn licht bewogen gemoed, waardoor het abstracte, het wetenschappelijke, voor hem tastbare en begrijpelijke werkelijkheid werd. In het leven
werd de Roman de la Rose het „brevier" van de aristocratie. Hij is met
overthiging verdedigd, door Gontier Col, 's konings geheimschrijver, als
het werk van een echten katholiek, van een doctor in de godgeleerdheid
en van een zeer diep wijsgeer ; door Jean de Montreuil, kanunnik van
Rijsel, secretaris van den dauphin en van den hertog van Bourgondie ;
maar ook met verontwaardiging veroordeeld door den kanselier der Parijsche
universiteit, Jean Gerson, in 1402. Men kan, indien de hier verdedigde
opvatting op waarheid berust, beider standpunt van verdedigers en aanklagers begrijpen. De strijd voor en tegen gaat dan ook voort, tot Jean
Molinet, Clement Marot en Ronsard. De Renaissance heeft de allegorie
en met haar den Roman de la Rose uit den weg geruimd. Zij bracht goden
en godinnen, nimfen en saters in de plaats.
Of ook het begrip van den „Roman de la Rose" diep bij de aristocratie is
doorgedrongen, kan moeilijk uitgemaakt warden. De oude opvatting der
hoofsche liefde met haar ideaal van trouw, ridderlijkheid, zelfbeheersching
en verzaking bleef door velen bewaard, hoe zeer men soms in de werkelijkheid
tot die andere afdaalde, die met lust, mildheid, rijkdom, valsch Ghelaet
en Bedect Wesen, hare vaak gewillige slachtoffers maakte : in een samenleving, waar vrij losse en voor ons gevoel vrij cynische, afstootelijke
praktijken van fatsoen en zeden gehuldigd werden ; wat door den Roman
de la Rose ook wel is bevorderd.
De Roman de la Rose staat op den tweesprong van de tijden van
hoofschheid, ridderlijkheid en idealisme en van de tijden van burgerlijke
werkelijkheid en nuchterheid, van kritiek en satire, van dien drang ook
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naar kennis die nooit verzadigd wordt en die de Renaissance aankondigt.
Ook bij Jean de Meun was de Dietsche bewerker in een goede school :
de school van de reeele taal, met de kernachtige, pakkende uitdrukking,
met het levende woord, met het gevatte vers om een gedachte in te zetten,
met de schilderachtige spreuk, de kloeke, kruidige, of schampere en vinnige
voorstelling, die de volkswijsheid niet versmaadt. En hij heeft er uitstekend
geleerd. Zijn gedicht is een schatkamer van rake gezegden, van beeldende
uitspraken, van schilderachtige spreekwoorden, al zijn die soms verzonken
in al die overvloedige woordenkraam. Men mag nog zoo bewijzen dat Quade
Tonge liegt : hij zal er slechts te meer „sijn tande" om „coteren" ; de man die
zijn geheimen aan zijn vrouw verklapt „hangt hem met siere woorden" ;
zoo staat het vol. En zelfs geestige woordspelingen kan hij aardig omzetten, als die van „chasteau" en „gasteau" met „casteel" en „wasteel".
Een rijke en sappige, reeele en toch voorname taal heeft onze dichter wel.
Hij hanteert meermaals den kunstigen zinsbouw ; hij kan, waar hij wil, bijen onderschikking aanwenden tot een bondige uitdrukking. Ondanks al den
overvloed en de vele stoplappen, doet zijn vers toch aan als vol : een vers
nog van de goede soort, gedrongen en nauwpassend, al is het met zijn
talrijke oversprongen wel reeds eenigszins ontwricht. Hij was een grooter
kunstenaar danVan Maerlant. Aileen de inhoud van zijn werk interesseert
ons nu minder, al zou er heel wat uit te halen zijn, dat nog verdient
gelezen te worden.
Wie was hij ? HEIN VAN AKEN, meenen wij, al is de plaats met zijn naam
voor dien van Guillaume de Lorris stellig verknoeid, en al komt voor den
naam van Jean de Meun die van een „Jan" of een „Michiel" voor. Onhandigheid van den vertaler ? Of eerder knoeiwerk van kopiisten, die den
vertaler kenden, zijn naam inschoven en dan met den tweeden naam geen
raad wisten ? Dan heette hij „Van Brusele Henrecke" ; met zijn „toename"
van Aken : een fragment van Cheltenham heeft op een hiervoor in het
Amsterdamsche hs. opengelaten plaats : „Ma nica sijt seker des Es sijn
toename" ; wat wel Van Aken zal te lezen zijn. Zoo zijn „Heinric van
Brussel" en „Heinric van Aken" een en dezelfde persoon. Nu kent Boendale in zijn Lekenspieghel een „Van Bruesele Heyne van Aken", van wien
hij getuigt „Die wel dichten conste maken" : welke lof voor onzen dichter
alleszins past. Deze was Coen reeds overleden : „God hebbe die siele zine 1"
Waarschijnlijk was hij geboortig van Brussel, in de tweede helft der XIIIe
eeuw. Hij werd „prochiaen te Cortbeke," bij Leuven, dat is wel, ondanks
tegenspraak, parochiepriester, pastoor van Corbeekloo. Hij dichtte op het
einde der XIII e en in het begin der XIV e eeuw. VOOr den tijd van den
Lekenspiegel, wellicht niet zoo lang te voren, was hij overleden. In hem
bloeide de hoofsche poezie nog even op; zijn werk is echter veeleer
didactisch, al is deze didactiek nog geen nuchter theoretiseeren.
Van een tweede vertaling van den Roman van de Roos zijn nog fragmenten
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bewaard. Ook deze laat een goeden dichter veronderstellen, wiens kunstvaardigheid echter door die van Hein van Aken in de schaduw wordt gesteld.
In den vorm der clausulen van Van Maerlant dichtte in „een min dan
dertien hondert iaer" iemand die het reeds vroeger aan den stok gekregen
had met den adel, maar die „al sijn leven dichten moet Ende meest op die
heren", een Brabander (v. go), Hein van Aken, de dichter van Huge van
Tiberien, waarop hij (v. 743) wel zinspeelt. Hij wil zijn meester nog in
kunstvaardigheid overtreffen, en daarom niet minder dan 47 clausulen dichten
van 1 9 verzen op twee rijmen „Constic fraye rime vinden Ende op XIX
doen binden". Een vrij duister gedicht intusschen, waarschijnlijk ook niet
zuiver overgeleverd of uitgegeven. In den vorm van een tweegesprek
beantwoordt Jacob de vragen van Martijn. Hoewel vol bewondering voor
Van Maerlant, ademt het gedicht toch een geheel anderen geest. Het is
een aanklacht van iemand die het schip ziet zinken, tegen het verval van
de ridderlijke trouw en de ridderlijke deugden. Te veel luisteren de heeren
naar dorpers, die hen vleien en die geld hebben. Laat hen Gods straffende
gerechtigheid vreezen 1 Er is geen eerbied meer voor het gegeven woord.
De val van Akers wordt aanleiding tot bittere verwijten aan de hoofden
van de christenheid, zelfs aan den paus. Doch ook de gemeenten moeten
het ontgelden, die slechts de heeren „in tgewat" volgen. „Reinaerdie"
is overal. Maar een steekt boven alien uit in ridderschap, de hertog, zijn
landsheer 1 Welk een ridderlijke geest den dichter nog bezielde blijkt uit
zijn leer over de zending van het koningschap en van den adel : adel der
geboorte gepaard met dien van geest en lichaam ; uit zijn klacht om het
kwijnen van de oude steekspelen, waarin de ridderlijke deugden beoefend
werden, en van de plechtigheden bij den ridderslag.
Dat onze dichter den strophenbouw minder beheerscht dan Van Maerlant
is mij niet gebleken. Maar de lengte dwingt hem tot gerektheid, tot herhalingen, tot uitroepen en schietgebeden; want hij is een vroom man, die
een hooge gedachte heeft van Gods gerechtigheid waarmee hij telkens dreigt
en van Maria's goedheid. Hij drukt zich uit in een kloeke taal die inspanning vergt, in mannelijke, flink gebouwde verzen van een goed kunstenaar.
Reeds vroeger hebben wij Hein van Aken leeren kennen als den dichter
van de laatste strophen van den Rinclus of iliderere: strophen over de
behaagzucht in ijdele kleedij, waarvan men ruim aan de armen kon meedeelen, als St Maarten deed ; over Nidecheit, die uit Hoverde Quade
Tonge heeft voortgebracht ; Quade Tonge die goed te hove is, bij koningen
en hertogen, maar ook in de kloosters haren boog spant. Dat deze Heinric
die Gielijs' werk voortzette wel Hein van Aken is, mogen we nu des te
gereedelijker aannemen, daar we weten welk een goed kunstenaar hij was,
Dit tweede deel toch is veel vlotter gedicht dan het eerste ; met strenger
versbouw (a4a4b4a4a4b4b4b4a4b4b4a 4) het strophenschema van Helinant's
„Vers de la Mort" in keuriger taal. Dat ook hij het voorbeeld niet tot het
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einde heeft overgezet, wijst er op, dat hij bij zijn werk misschien door den
dood verrast werd. Hein van Aken was gewis een van onze beste dichters
uit de Middeleeuwen. Wij zullen hem nog op onzen weg ontmoeten.
JAN VAN BOENDALE EN DE ANTWERPSCHE SCHOOL
Met JAN VAN BOENDALE ' S zedenkundige geschriften verlaten wij weer het
gebied van de kunst en de poezie voor dat van het berijmde proza.
Zijn Der Leken Spieghel, gedicht tusschen 1325 en 1333, en opgedragen
aan Rogier van Leefdale, kanselier van Brabant (gest. 6 n Aug. 1332),
wil in vier boeken, 21.818 verzen, den leeken als in een Spiegel voorhouden
wat ze zooal dienen to weten. De eerste twee boeken zijn vooral geschiedenis, bijbelsche en wereldlijke, met het oog op, en in verband met, de
opkomst en den groei van het christendom. Het eerste handelt over God,
schepping, mensch met de oudste geschiedenis der menschheid tot aan
Christus, waarbij allerlei zedelijke onderwerpen reeds ter sprake komen :
huwelijk, oorsprong en plichten der vorsten —, niet de droit divin, maar
door vrije keus der gemeenschap — Joden, en waarom de Kerk hen beschermt. Het tweede, over de stichting en bevestiging van het christendom,
met gebruikmaking van apocriefe evangelien, met de geschiedenis der
pausen tot Karel den Groote, door wien de christelijke staat bevestigd
werd in de samenwerking van Ecclesia en Imperium ; over de mis en de
misgewaden. Het derde, voornaamste, boek biedt vooral moraliteit :
zedenleer en wellevendheidskunst der middeleeuwen, dikwijls in spreukvorm, met gebruikmaking van de Disticha Catonie en het Liber Facetue,
opgeluisterd met voorbeelden, ook uit de geschiedenis, met beschouwingen
ook over de plichten der rechters, der heeren, der raadslieden ; over vier
standen, geestelijkheid, adel, akkerman, koopman, en vijf soorten van
liefde. Hierin komen de bekende hoofdstukken voor over clergien en over
dichteren ; het vijfde gaat over het einde der wereld, met Gods straf en
belooning : zeer apocalyptisch en legendarisch.
Jane Teeeteye, d.i. Jans meening, droeg Boendale aan denzelfden Rogier
van Leefdale op ; het werd dus voor 1333 geschreven. Het werk, in 4102
paarsgewijs rijmende verzen, wil een aanvulling en verbetering zijn bij
een vroeger werk van den dichter, waarom het gewoonlijk na den Lekenspieghel wordt geplaatst, hoewel het niet zeker is, dat het inderdaad later
is ontstaan. Het heeft den vorm van een los gesprek tusschen Jan en
Wouter, een verloopen „clerc". De Loon is bepaald optimistisch : de
wereld gaat altijd vooruit onder Jesus' wet, luidt het antwoord op de
pessimistische bedenkingen van Wouter. Wel waarschuwt hij den adel
tegen schalksche vleiers, de schepenen tegen baatzucht, de hoogere geestelijkheid vooral tegen schraapzucht ; wel moeten ook de vrouwen het
ontgelden, maar hij bedoelt daarbij de „wiven", zegt Jan, niet de„vrouwen" ;
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en hij meent het goed met haar. Akkerlieden en kooplieden steunen het
maatschappelijk leven ; adel komt niet van rijkdom, maar uit het hart. En
't yolk is nog zoo slecht niet, maar heeft veel goeds, waarom het eenmaal
zal beloond worden. Jan is voor het groote getal der zaligen. De hoogere
geestelijkheid, abten en abdissen, de bedelorden, zijn te wereldschgezind
of te hebzuchtig. Hij houdt hun voor wat ze zouden moeten doen, want
hij is hun vriend ; dat is hij ook van de vrouwen, al zegt hij nog zooveel
kwaads van haar. Een vergezicht op het oordeel besluit ook dit gedicht,
waarin verder nog allerlei andere bijkomstige beschouwingen over de
geloofsleer worden vermengd.
Boendale verkondigt veel gezonde gedachten, waarbij hij meermaals
tegenover Van Maerlant staat, hoezeer hij dien ook bewondert : was hij
zich die tegenstelling wel bewust ? Hij is veel zakelijker en nuchterder.
Hij ijvert o.a. voor gezonde opvoeding ; voor onderwijs van het zevende
jaar of ; voor maatschappelijk evenwicht en meer rechtvaardigheid ; voor
onbaatzuchtigheid en behartiging van het algemeen welzijn; voor mildheid,
naastenliefde, zelfbeheersching en zelfopoffering. Felle, bittere satire
geeft hij zelden, al ontbreken de weinig stichtelijke plaatsen niet. Maar
ook weer, veel is gemeenplaats, en hoeverre bewust of gemeend ? Zijn
„stoute" theorieen over aflaat, mirakelen, beeldenvereering, huwelijk, enz.
zijn alle in den haak. Zoo hij wel eens het huwelijk boven het „maechdom"
prijst, dan is dit niet onvoorwaardelijk : hij bedoelt blijkbaar het „maechdom" in de wereld ; men moet die opvatting in verband met zijn overige
leer beoordeelen. Is hij niet vol lof voor den priester ? en prijst ook hij niet
het kloosterleven (b.v. Teest. 2214 vlg.), al wijst hij op tekortkomingen ?
Boendale is Brabander, en voelt weinig voor den „overmoet" der Vlaamsche gemeenten (Ls. III, c. 16). Democraat in den modernen zin van het
woord kan hij ook niet genoemd worden, al dringt hij wel aan op een
rechtvaardige regeering, die meer om het algemeen welzijn bekommerd is dan
om eigen belang. Zijn „ars poetica" is bekend : hij wil taalkennis, goed ;
waarheidsliefde : maar zooals hij die opvat, is dit een oorlogsverklaring
aan de scheppende verbeelding ; scheppingsdrang, waarover hij mooi
uitweidt : maar dien hadden vroegere dichters veel sterker ; en hij zelf
beschouwde de kunst als tijdverdrijf.
Wel eens luistert Boendale zijn leering op door een „exempel", want goede
exempelen en parabelen ter onderrichting zijn wel geoorloofd. In sommige
hoofdstukken komen zulke verhalen, bispelen, vrij talrijk voor, b.v. Ls.
III, c. 3: van den verstooten grootvader ; van de non die met God in de
hel wilde zijn ; van den roover en den kluizenaar ; van de non die weigerde
hare maagschap te bezoeken ; van den bekeerden verkwister ; van de drie
droomers ; terwijl ze elders geheel ontbreken. Ls. III, c. 4, heeft de parabel
van den pijlenbundel ter aanbeveling van de eendracht ; en dan de tamelijk
platte boerde van den man die veinsde weerwolf geworden te zijn, om
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zijn vrouw op de proef te stellen ; c. 23 het exempel van Marcolf, die
met zijn vriend en zijn vijand ten hove moet komen, waar zijn vrouw de
vijand, zijn hond de vriend blijkt te zijn.
Nog het best past zijn gemakkelijk vers bij zulk een lichte vertelling. Goed
verhaald is die meestal wel, al valt ze soms wat kort uit waar juist spanning
verwacht werd. Zijn taal is helder en doorzichtig genoegl Zijn vers, van
de goede soort : met vier heffingen, niet zelden zonder voorslag, met korte
dalingen of zelfs zonder; toch los gebouwd, met vele oversprongen, dikwijls
dan weer overlang. Alles gemoedelijk gekeuvel; gansche bladzijden lezen
als gewoon proza, waar rijmen tusschen loopen. Verheffing is zeldzaam ;
hartstocht ontbreekt. Maar om vele van zijn denkbeelden doet hij reeds
modern aan, en zijn optimisme maakt hem ons bepaald sympathiek.
Boendale's leven is, beter dan dat van andere middeleeuwsche dichters,
genoegzaam ook in bijzonderheden bekend, al weet men niet juist in welk
jaar hij geboren, noch wanneer hij gestorven is. Hij was geboren te Tervuren,
tusschen Brussel en Leuven, eerder om 128o dan om 1290 ; want in 1312
was hij reeds clerc van de stad Antwerpen en nog wel de clerc, zooals
men hem dan ook genoemd heeft. In den dienst van de stad was hij veel op
reis, zoodat hij sommige tijden meer afwezig was dan te Antwerpen
verbleef. Het afbreken van zijn Br. Yeesten in 1347 laat vermoeden, dat
hij niet zoolang daarna zal overleden zijn; wat trouwens met de overlevering overeenstemt. Dan zijn een zekere Johannes, de clerc der stat,
die als getuige optreedt in een akte van 1358, en een Jan van Boendale die
in Leuvensche rekeningen in 1365 als overleden wordt vermeld, anderen
dan onze dichter ; wat zeer goed mogelijk is.
Heeft hij tusschen 1333 en 134 7 nog ander werk gedicht ? In alle geval
dateeren juist uit die jaren nog een paar leerdichten, die te Antwerpen
werden geschreven; het eerste, dat Melibetta zal heeten, werd daar half
April 1342 voltooid (3 77 1 verzen) en aan den hertog, Jan III, opgedragen;
ook Boendale had reeds een exemplaar van zijn Lekenspieghel den hertog
aangeboden. Melibeus is de bewerking van een troostboek, dat een eeuw
vroeger door Albertanus, rechter in Brescia, in 't Latijn was opgesteld en
spoedig in de landstalen werd overgezet. Het is een boek van troost in
tegenspoed en raad in strijd tegen vleesch, wereld en duivel. Deze hebben
zijn Vrouw, Prudentia, en zijn dochter, de ziel, mishandeld. Melibeus, de
man die den honing der wereld zuigt, wil zich wreken, roept den raad van
zijn vrienden bijeen, maar wordt door Prudentia onderwezen. Het gedicht,
feitelijk een allegorie, pronkt met geleerde aanhalingen en brengt in los
verband ook praktische beschouwingen,zelfs over studien en studie-methodes.
Het vlotte, gemakkelijke vers is wel dat van Boendale. Ernstig bezwaar
tegen deze toekenning zie ik niet.
Wel tegen de toekenning aan Boendale van een ander leerdicht, de
Dietdche Doctrinale, dat in 1345 te Antwerpen naar het Latijn geschreven,
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in drie boeken, samen 66 73 verzen, hoofdzakelijk zedenleer bevat ; over
de noodzakelijkheid van „wijsheit" en over de „cardinale"deugden ; over
de verschillende soorten van liefde, en over wellevendheid ; over andere
deugden en ondeugden. De dichter is zeer ingenomen met „Doctrina,
wijsheidt door leringhe ende sprake", als de bron van aardsch geluk.Op grond
vooral van het feit dat de Doctrinael Albertanus aanhaalt niet volgens de
Dietsche vertaling, maar rechtstreeks uit het Latijn, meent men gewoonlijk
dit werk te moeten ontzeggen aan den dichter van Melibeus. Of dan beide
werken van Boendale zijn, dan wel een of ander, of geen van beide, is
moeilijk uit te maken. Overeenstemmingen, ook in de uitdrukking, met
Lekenspieghel en Teesteye, kunnen uit bekendheid met deze werken bij
dichters, die zeker ook te Antwerpen verbleven, worden verklaard.
De dichter van den Doctrinael had nog een ander werk geschreven,
waarnaar hij wel verwijst, Exemplaer geheeten, en dat over vier „doeghden
cardinale" handelde ; het is echter verloren gegaan.
Er schijnen omstreeks denzelfden tijd meer dichters te Antwerpen te
hebben geleefd, die ook uit Boendale overnamen of naar gelijke bronnen
werkten ; onder hen was wellicht een priester, JAN DECKERS.
WESTVLAAMSCHE LEERDICHTEN
Met de volgende leerdichten keeren we weer naar Vlaanderen terug. Doch
we moeten kort zijn.
Van Vander Bieehten van MARTIJN VAN TORHOUT is alleen de proloog en het
slot bewaard. Een onbekende „arme pape" gaf, in 1283 verzen een verklaring van het Heilig Misoffer, Bediedeneeee pander !hidden, een onderwerp
dat trouwens meermaals in uitgebreider leerdichten, b.v. in Boendale's
Lekenspieghel, behandeld wordt, en later herhaaldelijk de aandacht trekt.
Een berijmde Lucidaris, 6332 verzen, in drie boeken, zoo geheeten naar het
Elucidarium van Honorius Augustodunensis (XII e eeuw) dat hier uitsluitend gevolgd wordt, biedt, in den vorm van een onderricht met vragen
en antwoorden, een uitvoerige godsdienstige leering : over God, schepping,
zondenval, verlossing, mis ; over het kwaad, de Voorzienigheid, de voorbeschikking, de zonde, het huwelijk, de hoop op zaligheid voor verschillende
standen, de zondenvergeving en uitboeting, het sacrament der stervenden,
de begrafenis ; over de uitersten.
Het is een zeer degelijk werk, dat getuigt van een ernstig godsdienstonderwijs, al vertoont het een neiging tot religieus pessimisme en maakt
het de baan der zaligheid niet ruim, al heeft het ook eenige spitsvondigheden.
Van het prozawerk Sidrac werd ruimschoots gebruik gemaakt ; zoodat
het niet voor ongeveer 133o zal ontstaan zijn. De Lucidaris was een
gewoon leerboek in de Middeleeuwen ; Loch verschilt het Dietsche geheel
van het veel meer verspreide Duitsche,dat ook andere werken van Honorius,
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zijn Imago mundi met volledige cosmographie, en zijn Gemma aurea bevat.
Over een Spieghel der Sonden, door een onbekenden Westvlaamschen
eimplen clerc, uit het einde der XIVe eeuw, mogen wij, hoe uitvoerig het
ook is (er zijn nog bijna 17.000 verzen over) toch niet uitweiden : het is
weinig meer dan een berijmde theologie over de hoofdzonden, haar wezen,
haar gevolgen, de bestrijding er van. Een veertigtal exempelen, uit gewijde
en profane geschiedenis, uit de Vitae Patrum, uit legenden en mirakelen,
moeten de leer opluisteren ; o.m. het exempel van de straf van den tweedrachtzaaier, waarvan de stof door Schiller's ballade „Gang nach dem Eisenhammer" in de wereldliteratuur is doorgedrongen. Meer nog dan in de vorige
werken wordt het vers door de dalingen tot een grooter lengte aangevuld.
Een Spieghel drnenechen behoudeneeeen, Westvlaamsch, naar het Latijn, met
aanschouwelijke, door beelden en gelijkenissen opgehelderde, leering voor
leeken, „wier bouken zijn beilden die hier ende daer zijn ghepingeert ende
ghescreven", is nog onuitgegeven.
Met de Leeringhe der zalichede, een uitvoerig zedenkundig-godsdienstig
leerdicht, waarvan nog 4 932 verzen bewaard zijn, stijgen wij opnieuw tot
de hoogte der poezie. Begin en slot ontbreken, evenals een tamelijk lange
passus in het midden en voorts hier en daar enkele verzen. Hoe het gedicht
juist moest heeten weten wij niet; maar in vv. 409 2-95 herinnert Sapientia
den dichter er aan, dat hij Haar bij den aanvang gebeden had hem te
verlichten „met der leeringhe der Zalichede". Het zou ook kunnen heeten :
„vanden blomen ende van den letteren van Maria" ; de dichter zegt tot
Maria (vv. 1 70-7 1) dat hij gaarne van Haar zou schrijven „metten blomen
die letteren vive" van haren naam. Het begint dan ook met de vijf bloemen :
kersouw, acoleie, goudbloem, lelie, roos, die Maria's deugden verzinnebeelden : goedertierenheid, ootmoed, getrouwheid, zuiverheid, liefde. Van
v. 189 of is het gedicht een verklaring van elke der letters van Maria,
waarbij telkens weer de bloemen te pas worden gebracht. M is mediatrix ;
A, auxiliatrix ; R, reconciliatrix ; I, illuminatrix gratiw, verlichtinghe van
gracien ; A, amatrix Dei verissima. Bij I breidt het onderwijs zich aanzienlijk uit, ja het grootste deel van het werk wordt er door in beslag genomen.
Maria toch is de „leetsterre" voor den mensch, die door deze woelige zee
moet varen op een schip waarvan het hart de „overscipman" is, die het
lichaam besturen en de ziel, als een bruid, tot haar Bruidegom, voeren
moet. Drie zaken, „naelde", steen en water zullen hem daarbij helpen,
drie „vogheden" hem beraden : „Verstannesse" met twee oogen ; „Zin",
met Spiegel en „Ghedinkenesse" met dubbel aangezicht om voorwaarts en
achterwaarts te zien. Zij deelen het hart, als Vrouwe aangesproken, in
glosen, motetten en in sermoenen of castiementen hun onderricht mede.
Aan 't einde van haar lang sermoen over „Folie", over „Gierechede",
zendt Ghedinkenesse JAN PRAET tot Sapiencia, voor verder onderricht :
na de natuurlijke wijsheid, de goddelijke Sapiencia. En nu volgt een lang
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onderhoud van den dichter met Sapiencia : over de hoofdzonden, waarvan
„Hoverdie" de wortel is, die tot in de hel reikt, Lucifer zelf, de moeder
van alle andere ; over „Omoet", God zelf, de moeder mede van alle deugden ;
afgewisseld door een „paerlement" tusschen „Omoet". en „Hoverdie",
die op Beyaerdinne, de Valewinne, de wereld doorrijdt en trotsch op
hare soldenieren haar macht verkondigt. Eindelijk noodigt Sapiencia
den dichter uit met zijn gedicht voort te gaan. Maria was Amatrix Dei
verissima, naar het voorbeeld van haar Zoon. En Jesus zelf leert den
mensch nu, hoe hij Hem volgen zal in Zijn leven en lijden, op zijn „pelegrimage", zijn tocht, ter zaligheid. Eens zal Hij ten oordeel komen en streng
vonnis vellen. Als de mensch dan wanhoopt, als hij hoort hoe zelfs de
rechtvaardige nauwelijks zal gered worden, begint Sapiencia een laatste
opwekking tot vertrouwen,waarna het eenig bewaarde handschrift afbreekt.
Als een breed-opgezet muziekstuk ontplooit het zijn groote, machtige
motieven, over het wezen van den mensch, zijn afkomst en bestemming ;
over den dood, die alles vernielt, de hel, het oordeel en de hemelsche
vreugde ; over „Hoverdie" en hare soldenieren, over „Omoet" en haar
bangen strijd ; met daartusschen door de mindere motieven, die, eens
opgeklonken, nooit geheel worden losgelaten, zooals : het leven een zeereis ;
de bloemen en letteren van Maria ; de ziel die in 't lichaam komt als koren
in kaf,Valewe enValewinne die in de wereld heerschen ; met telkens nieuwe
variaties op telkens nieuwe melodieen ; nu eens leerarend, meestal in
paarsgewijs rijmende verzen of in vierregelige kruisgewijs rijmende strophen ;
dan weer, als de mensch spreekt, schuld belijdend, klagend, de wereld
aanklagend, biddend, meestal in zes-regelige strophen op het schema
a4a4b4a4a4b4 ; dan weer „gloseerend", als een „motet", in enkele korte
verzen, a2a2b2a2a2,o2,spreukgewijze een leer samenvattend ; met „sermoenen, castiementen, paerlementen", „paerlement" tusschen Hoverdie en Omoet, op hetzelfde kortregelige strophenschema. Zoo is er leven en
beweging genoeg in dit leerdicht, over het groote thema van 's menschen
levensvragen ; met mystieken inslag, daar het vooral den weg ter zaligheid
in het beoefenen der deugden, met de nederigheid als grondslag, tot de
beschouwing van God in de eeuwige blijdschap behandelt. De mooie
verzen, nog van de goede soort, de prachtige brokken poezie, de aanschouwelijke beeldspraak, die geen realisme, geen krasse volkstaal vreest, de
felle tafereelen, b.v. wanneer Jan op de zonden van de „clergie" doelt,
maar door Sapiencia terechtgewezen wordt dat er goede en kwade papen
zijn en dat hij naar zichzelf moet kijken ; of wanneer „Hoverdie" haar triomph
uitjubelt, liggen overal verspreid. Men kent nu reeds die mooie glose,
waarin de jeugd vermaand wordt zich niet te verlaten op haar kracht, daar
de rijm van een nacht den bloesem kan dooden, meer dan de grijsaard, die
weet dat hij dra vallen moet, als rijpe appelen van den boom :
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Bi rimes zucht
verlieset vrucht
saen hare baten.
Up sterke ionghe
sal vroede tonghe
haer niet verlaten.

Maer doude mensche
es bi den wensche
te vallene saen,
als appelkine
die hare termine
hebben volstaen.

En Jan geeft ook reeds dit beeld van den hemel : na een schildering van het
heerlijke firmament in den nacht :
Of dus scone es de averecht zide
die hier tonswaert es ghekeert,
so moet soe scoonre zijn ende blide
die rechte zide daer God reigneert (2551-54).
Didactiek van de goede soort is dit, niet slechts om die levendige voorstelling, maar ook omdat het geen dorre, berijmde uiteenzetting is en in
't volle leven staat. Alleen wat langdradig en meermaals hetzelfde, zij het
ook gevarieerd en verscheiden, herhalend.
Wie JAN PRAET, zooals Ghedinkenesse den dichter toespreekt, is geweest,
weten wij niet : een Westvlaming alleszins, waarschijnlijk leek, al kent
hij Latijn ; uit het einde der XIII e of het begin der XIVe eeuw. Daarop
wijst het gebruik der -inne-namen (Beiaerdinne, Valewinne), dat, in de
XIII e eeuw begonnen, tegen het midden der XIV e verdween; daarop het
korte rijmschema, dat in dienzelfden tijd ook in de mystieke poezie, als in
de tweede reeks Rijmgedichten uit de school van Hadewijch, in zwang
was ; daarop Hovardie's zinspeling op „tornieren" „josteren" en
„speren breken", dat den tijd veronderstelt van Hein van Aken's klacht
op het uitsterven der tornooien. Ook vermeldt hij het oude zeekompas en
kent het nieuwe nog niet, dat om i3oo in gebruik kwam. De allegorie is
nog bescheiden. Dat hij vertaalde, blijkt nergens. Het is wel oorspronkelijk
werk, dat een nieuwe uitgave met een afzonderlijke studie verdient.
Al schijnt de naam Praet bekend te zijn, Loch vraag ik mij soms af, of het
geen deknaam is voor Jan Iedereen, Elckerlijc, die wel mooi spreekt, maar
niet naar die mooie woorden handelt, zooals Jan meermaals van Sapiencia
te hooren krijgt.
Ook van Ypere JAN DIE WEERT biedt nog genietbare poezie. Zijn Niwe
9octrinael (v. 3o) die mag heeten Spieghel van Sonden of Doctrinael (v. 68),
behandelt, naar een Latijnsch voorbeeld, zegt de dichter, in oorspronkelijk
XXIX hondert verzen, waarvan de handschriften er slechts iets meer dan
2 700 hebben (werden al te hatelijke plaatsen weggelaten ?) de zeven hoofd,
zonden, de Lien geboden, drie „saken die den mensche zalich maken :
biechte, rouwe ende voldoen der sonden", met daarbij enkele gebruiken
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bij den dood, als het maken van testamenten, „kerssen daer die penninc
in cleeft". Maar dit is voor den dichter slechts een raam voor het heftigste
hekelschrift in onze taal uit de Middeleeuwen : tegen de schraapzucht, de
simonie die de dommen tot eere brengt, de onkuischheid bij de geestelijken ;
tegen de roofzucht van den adel; de wuftheid in kleeding en zeden ; de
wereldschgezindheid van mannen en vrouwen ; de omkoopbaarheid der
rechters ; het bedrog der handelaars en ambachtslieden ; met telkens
treffende staaltjes in concrete, uit de werkelijkheid afgekeken beelden.
Toch is het geschrift weinig betrouwbaar : de dichter zag bepaald alles te
zeer in 't zwart, en vertaalde ook weer, al is de bron onbekend.
Zijn ander leerdicht, Disputacie van Rogiere ende van Janne, is opgevat in
den vorm der Martijn's en behandelt in 144 clausulen van i3 verzen
feitelijk drie verschillende onderwerpen : het eerste deel gaat over den
eigen wil, die zelf, niet het vleesch, de wereld of de duivel, oorzaak der
zonde is ; het tweede, over het wezen en de werking der genade en de voorbestemming ; het derde over de natuur en haar wezen, over haar invloed,
b.v. van de planeten, op den mensch, die echter wel door den vrijen wil
kan en moet overwinnen. Zeer mooi is hierin het geluk der temptacie,
die den mensch maakt tot een ridder „vechtende stille ende openbare
omme die hemelsche crone". Didactiek, die in de menschelijkheid zelf
grijpt, met soms verheven en dichterlijke gedachten, met een weldoende
verheerlijking van 's menschen wil als koning in zijn stad. Maar Jan de
Weert beheerscht onvoldoende den vorm. Ook verwijst hem zijn los,
ontwricht, onregelmatig kort en overlang, vaak als proza lezend vers
eerder naar de tweede helft der XIV e eeuw. Dat hij leek, en „clerc in
surgien" te Yperen was, is al wat men over hem uit zijn werk kan afleiden.
Vroeger had hij nog gedicht „dat der werelt genuechde te lesen" : minnepoezie ? of eerder romantisch werk.
Voor de letterkunde van weinig beteekenis is Die X Plagben ende die X
Gbebode (2479 vv.), het werk van iemand, die zich bewust is niet ver in
zee te kunnen varen. Hij wil de tien „plaghen die aen den coninc Pharo
laghen" uitleggen door toepassing op de tien geboden ; hij luistert zijn
uiteenzetting op met vele aanhalingen uit de H. Schrift en de kerkelijke
schrijvers, maar ook uit de klassieken, in 't bijzonder uit Seneca. Het vers,
evenals de Hoogduitsch gekleurde taal, veronderstelt een tamelijk late
dateering : uit de eerste helft der XVe eeuw ?
DIDACTISCH KLEINGOED
En steeds meer werd er geleeraard en gehekeld, in gedichten nu van geringeren omvang, in velerlei wijzen en vormen. Zoover dit niet in den vorm
van het verhaal gebeurde, zal deze literatuur hier overzichtelijk warden
geschikt en samengevat.
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Seneca stond als zedenmeester naast Cato in hoog aanzien. Zedeleeeen uit
Seneca (586 vv.) werden uit Maerlant's Spieghel verzameld. Seneka leren
(7 8o vv.) geeft lessen van levenswijsheid in den vorm van een opwekkend
onderricht van een wader aan zijn over de wederwaardigheden der wereld
klagenden zoon. Hiernevens loopt een overvloedige spreukenliteratuur
waarvan de aanvang nog ligt in de vorige periode.
Der goeder leiken revel, in zesregelige paarsgewijs rijmende verzen, bij ons
ongewoon (298 vv.) is een algemeene zedenleer voor leeken ; oorspronkelijk
Limburgsch, eerder dan uit het Duitsch vertaald.
Een spreukenbundel is nog Doctrinael Sauvage (13o vv.), uit het Fransch
van Bernardin Sauvage. Eveneens illderande Proverbien vanden widen Salomon
(168 vv.) in 26 strophen van acht regels op twee kruisrijmen : eerder van
godsdienstigen aard. De verzameling Van vele edelen parabelen ende wiser
leeren is van verschillenden aard, in verschillenden strophenvorm en van
verschillende afkomst. Het schijnt veel geput te hebben uit den Middelhoogduitschen spreukendichter Freidanc (Vridanc) en diens „Bescheidenheit",
al wordt ook een zekere Jan Soetree genoemd (706). Een andere verzameling
waaraan dezelfde titel gegeven wordt (545 vv.), bevat spreuken aan allerlei
zegslieden toegeschreven bijbelsche, kerkelijke, klassieke schrijvers, maar
ook aan Marcolf, aan een „Joete van Nederlant", een „Trecht". De in
deze beide verzamelingen en nog elders, zoo bij Boendale, voorkomende
Marcolf is de man van de nuchtere volkswijsheid, met de ruwe en spottende boert, die tegen de hooge wijsheid van Salomon opkomt. Reeds
Walther de Clusa aan het hof van Wijnen had een „de Merlino et Marculfo". Een spreukgedicht van „Salomo ende Marcolf" moet ook in het
Middelnederlandsch hebben bestaan, maar is alleen in een volksboek bewaard.
Vogel-spreuken vonden ook bijval ; b.v. in Dit eijn Vogbel Sproexkene (52 vv.)
waarin allerlei vogels elk een tweeregelige spreuk ten beste geven, de tweede
het omgekeerde van den eerste.
St. Bernardue epietele tote Raymonde den ruddere (2 9 0 vv.) door een Vlaming,
Frans, naar het Latijn van Bernardus Silvester van Utrecht, wil vooral
leeren „hoe men een huus regieren sal". Zoo werd meer plichtenleer op rijm
genet, niet slechts in de grootere didactische werken, maar ook afzonderlijk.
Nog kleedt de leering zich in den kunstvorm van het strijdgedicht. In
Scalc ende Clerc, veertig aabaab-strophen, wordt, als in andere leerdichten,
de ondergang van den adel toegeschreven aan de vleiers, de schalken ;
aldus beweert de clerc tegen den scale, die van meening is dat men, om
bij de heeren in genade te komen, naar hun mond moet praten en zulk een
handelwijze dan ook aanbeveelt. Van belang is deze tweespraak mede
voor de verhouding tusschen klerken en menestreelen. Het werd natuurlijk
door een clerc geschreven ; men heeft zelfs gemeend door Van Maerlant ;
maar het stamt eerder uit de XIV e eeuw, om het verval in den versvorm.
Leering wordt nog geboden in vele soms zeer mooie kortere gedichten, die
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ook sproken genoemd worden; meestal in paarsgewijs rijmende verzen of
in kruisgewijs rijmende strophen, of in korte spreukenstrophen, of wel eens
in gekunstelder vormen. Nu eens ernstig, dan weer grappig, of humoristisch
vergoelijkend ; dan weer bitsig, heftig. Over de ijdelheid der vrouwen
„van dat die liede sijn gherne geheten joncfrouwe" (VM. I, 76 BM. X,
118) of tegen haar losse levenswijze en onbetrouwbaarheid antifeministische literatuur. Tegen bedilzucht, zooals de grappige klacht van Egidius
(TNTL. 18 9 2, 289 ) : hoe de menschen altijd iets weten of te keuren en
die daarom maar besluit, zich aan geen kwade tongen te storen : „Nieman
en mach twee heren dienen" ; en andere nog tegen kwaadsprekerij (TNTL.
189 2, 21o), tegen vleierij of huichelarij of over de kunst van te zwijgen
(BM. X, 362) ; (TNTL. 18 9 2, 2 93, VM. I, 97) ; zoo in de sociale satires
„Van den Plaesteres" (VM. I, 334) of van „Dinghen die selden gescien"
(BM. X, 118), dat zoo wat alle maatschappelijke standen en bedrijven
met hunne gebreken doorloopt, waarbij ook de volken het moeten ontgelden.
En meer andere hekeldichten : „van enen hontsbete" (VM. I, 9 2), tegen
honden die valsch bijten ; „tgheluc van den hont" (VM. I, 96) die warm
gekoesterd wordt ; van den „hopper hoeys" (MGF. I, 665), het aardsche
goed dat alien begeeren : tegen de hebzucht, ook der volkeren ; misschien
een politieke satire. „De wandelinghe" (VM. I, 322) is een aardige zedenschildering uit het volksleven. Of tegen herbergbezoek (VM. I, 86) in
„Vander taverne" waarvan de dichter zich JAN DINGELSCHE noemt. Een
en ander dezer gedichten, Van den Plaesteres, De Wandelinghe, hebben
reeds een vorm die het refrein der rederijkers aankondigt.
De hekeling of zedenschildering hult zich wel eens in een beeld dat men
verkeerd doet zonder meer als een werkelijkheid op te vatten. Zoo worden
in „Van enen convente van lichtmissen" allen opgenomen die voortdurend
in schulden zitten : „ledighe loddernie", geen eerzame lieden, komen in
deze abdij. Zulke, dikwijls raak en levendig gestelde stukken, zijn verwant
met de literatuur der ghildekens, der berooide kinderen van de maatschappij,
waarover we later eenigszins uitvoeriger moeten handelen. Beroemd in
't bijzonder is de allegorie Vander Blauwer Scute, van JACOB VAN OISTVOREN,
omdat er zich de vraag naar het bestaan van zottengilden in de Nederlanden
bij aanknoopt. Dit gedicht, dat geschreven is in den vorm van een oorkonde,
uitgevaardigd waarschijnlijk (het begin ontbreekt) door den prins der
Zotten, Mijnheer van Keyenborch, zooals hij vaak genoemd wordt, is een
uitnoodiging tot alle „ghesellen van wilden manieren", van welken stand of
leeftijd, van welke kunne ook, om te „comen in die Blauwe Scuut ende inder
Blauwen Scuten ghilde", zooals dit ghilt reeds „langhe te voren tAntwerpen
verheven ende vercoren" was ; alleen lodders, die quade fauten hebben en
hunsgelijken worden uitgesloten. Wij hebben hier blijkbaar met een vroolijk gezelschap te doen van fuivers en brassers, van pretmakers, zooals
trouwens uit den dag der uitnoodiging blijkt „opten rechten Vastelavont
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103". Een carnavalgezelschap, ter gelegenheid van een tornooi, dat in
Oostpolder de Brabanders tegen die van Hoedekenskercke zullen houden,
een parodie natuurlijk van de ridderlijke steekspelen. Doch ook hierover
wordt later te gelegener plaatse wat breedvoeriger uitgeweid.
Verder zijn er nog raadselen, geestige gezegden en ander klein goed.
HOOFSCHE DIDACTIEK
Maar al deze en nog andere, gekunstelde vormen en soorten vindt men
voornamelijk in de tamelijk uitvoerige hoofsche didactiek van dezen tijd, die
vooral Minne-didactiek is : eerder didactisch dan lyrisch ; al zullen wij
ook nog eenige hoofsche Minnelyriek aantreffen aan het einde der eeuw.
Misschien nog uit de XIII e eeuw dateert Vander Feeeten: een scholastischsystematisch ingedeelde verhandeling over hoofsche Minne, in kruisgewijs
rijmende strophen van vier verzen (865 vv.).
Op een feest treft een „clerck" veel hoofsche vrouwen aan; was ook zijn
geliefde nu daarl Maar hij ziet er eene, die haar zeer gelijkt en die hem ook
hoofsch onthaalt : ook een wijze om aan de geliefde mee te deelen wat men
haar te zeggen heeft. Zij laat hem bij haar aanzitten, snijdt de „morseelen"
v oor hem ; wat zijn die „morseele" zoet, die jonkvrouwen snijden 1 Na
het feest gaan ze samen neerzitten in 't gras. Hij waagt het haar te vragen
en te zeggen dat „zij Minne draagt, die haar verdriet doet". Waarop het
gesprek begint. \Vat is Minne, vraagt zij. .— Zij weet het beter dan hij,
maar vermits zij het verlangt : Minne is de vereeniging van twee harten en
gemoederen. — Indien Minne zoo heerlijk is, waarom klagen minnaars
dan ? — Dat is bij gebrek aan trouw : ware minnaars, Partenopeus,
Amadus, Piramus, Florijs, Achilles, Porphiras, Eneas, Tristram, Parijs
en ook de Ridder metier Mouwen, laten zich diepe wonden tot den dood
toe welgevallen. —, Hoe kan men dan Minne winnen ? Door hoofsche taal
en voornaamheid ; door mate in spel, d.i. door zelfbeheersching in blijdschap ;
door te helen wat van Minne te helen valt ; door hoofsche en geduldige
bede om Minne. ,— Hoe kan men ervaren dat iemand liefheeft ? Aan den
blik der oogen ; aan de schuchterheid en de bleeke gelaatskleur bij de
ontmoeting ; aan blijde mildheid ; aan belangstelling in alles wat van de
geliefde komt. — Hoe kan men Minne verliezen ? Door ongestadigheid
van manieren vanwege de jonkvrouw ; door gierige vrekheid ; door korzeligheid ; door pralerij vanwege den man vooral. —, Hoe wordt verstoorde
Minne hersteld ? Door edele vernedering ; door hoofsche tegemoetkoming
in woorden ; door niet met ontrouw en onhoofsch over de beminde te
spreken ; door standvastigheid. — Hoe komt het, dat men den eenen mint,
den anderen niet ? Dat komt door de overeenstemming van „complexion" :
sanguinea, colerica, flegmatica, melancolica ; overeenstemming in temperament effent zelfs het standsverschil. — Hebben dan beiden elkander even
lief ? De sanguwijn bemint het sterkst. En onmiddellijk daarbij laat de clerc
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een uiteenzetting aansluiten van „vier dingen" die de Minne uitwerkt
en de minnaars zoo doet lijden : de Minne wondt ; bindt en houdt gevangen ;
doet „quelen" naar wat het hart altoos verlangt ; brengt „in gebrekenesse
van sinne" en laat onverzadigd. Dat zijn de vier hoogste graden der Minne.
— Wie bemint standvastiger, de man of de vrouw ? De man is eerder ontvlamd ; de vrouw is koeler, maar brandt langer met „gestaden sinne". —
Hoe kan men op aarde het best liefde winnen ? Door schoonheid ; door
trouw ook in tegenspoed ; door adel van zeden en hart ; door mildheid. —
Hoe zoo ? Maar gekochte Minne is ongedurig ? --, Ik bedoel : de gave van
minne om andere minne ; dienst „sonder beraet" ; „van goede een scoenhede" : een geschenk, dat, hoe klein ook, met liefde gegeven gaarne ontvangen wordt ; hoofsche en goedertieren taal in nood en verdriet. Maar
„ons geselscap es ons ontgaen" ; binnen kort zullen ze elkander wederzien
en hij zal dan verder haar vragen beantwoorden. Hoofsch neemt zij afscheid.
Ik heb dit gedicht eenigszins uitvoerig willen aanhalen, omdat het als een
synthese is van de gewone gedachten en beschouwingen, die in de vele
Minne-gedichten van dezen tijd worden aangetroffen. Doch meer dan een
leerdicht in de omraming van een liefdesgevalletje kan ik er niet in zien.
Men heeft er verliefdheid in gelezen ; men heeft er niet alleen een ideaal
van hoofsche Minne, maar zelfs van religieuze, van mystieke liefde in
gezien : de clerc is Christus, de jonkvrouw de ziel, als het Hooglied bijna.
Maar er is hier alleen spraak van hoofsche, wereldsche liefde ; het zou dan
Loch wel zonderling zijn, om op die wijze de mystieke liefde te willen
schetsen : wie kan zoo iets vermoeden ? En dat de terminologie soms
herinnert aan de mystieke, dat vooral bij de vier graden in de liefde verwantschap blijkt met de leer van Richard van St. Victor, bewijst alleen, hoe
zeer de taal en de opvattingen dier hoofsche liefde in de mystiek wortelen
en er door zijn gevoed. Er zijn heel wat gemeenplaatsen in deze literatuur.
Een leer in ridderlijkheid is De Negen beaten: hierover werd in de middeleeuwen meer gedicht ; we hebben het in beknopte en in uitvoerige, dan nog
afwijkende redacties, terwijl ze nog elders meermaals worden vermeld.
Drie heidenen, Hector, Alexander, Julius Caesar; drie Joden, Jozua,David,
Judas Macabeus ; drie christenen, Arthur, Karel de Groote, Godevaert
van Bouillon worden hier tot voorbeeld gesteld van ware ridderschap.
Strijdgedichten behandelen niet zelden een of ander punt van Minne.
Twee gezellen willen over de zee op kruistocht varen en vragen hunne
beminden, wat ze daarover denken ; nu geven beiden een verschillend
antwoord om goede redenen, en de dichter laat het den lezer over te beslissen wat beter is, want „die subtielheit en es niet cleen die comen mach
van goeder minnen" (BM. X, 84-8 9). Van een anderen aard zijn twee
lange strijdgedichten uit het groote Haagsche handschrift : waarvan de
sterk Hoogduitsch getinte taal, zooals die aan het Beiersch hof mode was
geworden, de lezing zeer bezwaart.
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Elders strijden „Vrouw Venus" en een gheselle ; of wordt een volledig
„Venus-proces" gehouden. In „Der Minnen Guet" had een spreker een
geheelen voorraad van strijdvragen, om het gezelschap te amuseeren. Dan
zijn er nog „Wenschgedichten" : de vergaderden dragen ieder een wensch
of een zienswijze voor, maar... 't wordt te laat voor den dichter om 't
antwoord te geven.
Leering wordt verder geboden in allerlei kortere gedichten, over hoofsche
deugden, niet zelden in verband met de Minne : over Eer, Trouw, Schaamachtigheid, Wijsheid, Mildheid, zoowel als over de vijanden der ware
liefde : Twijfel, Wanhoop. Ook de symboliek wordt vaak op hoofsche
deugden aangewend ; de symboliek van steenen,van letters : in letterdichten,
op de letters van een woord; van kleuren; van de vingeren der hand,
waarbij ABC-gedichten of acrosticha aansluiten.
De hoofsche leering hult zich nog gaarne in de allegorie ; van tweeerlei
aard voornamelijk zulke die de leering voordragen in een zinnebeeldigen
vorm; andere die daarbij allerlei allegorische personages laten optreden,
onder invloed van den Roman van de Roos. Allegorisch-zinnebeeldig, als
„Vanden wilden Man" (VM. II, 1 96) over de kracht der Minne, met in
't verhaal een door den bedwongen wilden man gezongen rondeel; „Dat
scamelheyt thoechste point es van Minnen" (VM. II, 201) met de schets
van een ridderfeest, waarbij „yraude ende menestrele menigherhande spele
toegden" ; „Vrouw Venus Biechte" waarin de zieke Venus zich grappig
bij een priester beschuldigt van al 't kwaad dat ze heeft aangericht
natuurlijk heeft zij niet 't noodige berouw om de absolutie te krijgen. Dan
„Van suveren clederen te draghen alle vrouwen" (VM. I, 35o) : over de
deugden die een vrouw moeten sieren; „vanden Fondamente" (VM. I,
35 7) „als van selven een scoen casteel wallet neder, soe es dat fondament
wel quaet", bouw er niet meer op. „Staet vaste het waeyt sere" (VM.
I, 384) : de wind der onstandvastigheid waait overal. „Den Hoet van
Minnen" (VM. I, 384) met de zeven bloemen waaruit de hoed of krans
der Minne moet gevlochten worden, voor een jonkvrouw van Brussel.
„Den Boom van Minnen" (VM. I, 3 97) boom met zeven takken, de zeven
deugden bij de Minne vereischt. „Ene tafelronde" (BM. V, 256) de vijf
sloten van den ridder der Minne.
Allegorieen met allegorische personages, meestal, zooals vele der andere
gedichten, in een droom gezien of vertoond, zijn by. „Een beschedene
jacht" (VM. II, 151) : van vrouwe Gerechtigheid met hare honden om
het hert, tegen Onrecht en zijne honden; de „ghelasen Sale" (VM. II,
15 7) : het glazen huis in 't woud van Minne wordt stukgeslagen door
Vaste Hoede, Trouwe, Ere, Reinicheit, Gestedicheit, Venus, want
„gheen hof mach met rechte staen Waer dese sesse vrouwen werden
versteken Ende die niders yore dwaen". „Vander hogher Sale" (VM.
I, 347) over 't menschelijk leven; „Vander Borch heet Vaste Hoede"
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(VM. I, 333) : op een burcht ziet de dichter een „werde wijfelike figure",
die den toegang ontzegt aan twee ; hij is juist op zoek naar een gedicht en
vraagt de burgvrouw dat zij hem onderwijze ; het is „Scaemt" die het huis
bewaart en den toegang ontzegt aan Twifel ende Wanhope. „Venus
Boem met VII Coninghinnen" (VM. I, 3o8) : Venus zetelend op een boom
met haar hof van zeven koninginnen, een allegorie der liefde. JAN DILLE
noemt zich hier de dichter (v. 228).
Zoo gaat ook deze hoofsche kunst over tot de politieke satire, zooals uit
menig gedicht reeds mag gebleken zijn. Politieke, maatschappelijke satire
is de nog al lange allegorie (411 vv.), die den strijd behandelt van heer
Erentryc tegen heer Grens ; en andere allegorieen, die we bij de met name
bekende dichters nog zullen vermelden.
Zoo verdringen zich de allegorische personages op het tooneel der kunst.
Steeds meer worden abstracties, gevoelens, toestanden, zielsbewegingen,
zintuigen, deugden en ondeugden, verpersoonlijkt, die de helden worden
van een allegorisch verhaal, van een of andere uitbeelding in droomgezicht,
of die tegen elkander op disputeeren in geleerd debat. Sommige dezer
allegorieen dijen tot omvangrijke gedichten uit.
Bijzondere vermelding moet hier worden gedaan van de lange Minneallegorieen, onder de 15 of 16 gedichten die het derde deel uitmaken van
de Oudvlaamsche Liederen en andere Gedichten van een Gruythuysehandschrift door C(arton) uitgegeven. Enkele zijn zeer uitvoerig (I en
II). Het eerste heeft meer dan 2000 verzen. Het is een navolging van de
Roos, waaraan vele motieven ontleend worden : de droom als voorstelling
en omlijsting ; het landschap met bloeiende boomen en gewassen (eglantier,
roos); vooral de klare wonderbare fontein, de welriekende bloemen en
zingende vogelen, met den nachtegaal in 't bijzonder ; de burchten, de
minnepijlen, die plots uit twee vensters, de oogen, worden afgeschoten en
ongeneesbare wonden slaan. Daarbij komt het geheele spel der allegorische
personages : Juecht, Scone Ghelaet, Vorzienecheit, Goedertier, Hoede,
Envie, Dangier, Roukeloos, Overmaet, Jolijt ; met de zintuigen : de
Heeren Nouwezien, Smakelijn, Riekelucht, Lichtgevoel, Hoorna. Ki-la
staat op wacht. En 't wordt een potsierlijk spel met een liedje van Juecht,
waarmee Heer Melancholia, met zijn broeders Sangwijn, Fluemaet en
Colorijn vermakelijk rondloopt, maar dat niemand verstaat ; met liedjes
van den minnaar, die eindelijk in den burcht wordt toegelaten, maar spoedig
door Roukeloos de sleutels van Gestadicheit en Ere verliest en dan met
schande wordt uitgeworpen, waar hij alleen nog maar de vruchten van de
zeven boomen der ellende mag eten.
Deze personages worden dikwijls uitvoerig beschreven in hun uitwendige
trekken en hun verkleeding : is dit invloed van het tooneel ? Wat echter
treft, dunkt mij, is de Loon van ironie, waarop de dichter met zijn eigen
phantasieen den spot drijft.
Gaat er alleszins potsierlijk toe : men kijkt
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er door de spleten en verricht er allerlei belachelijke dingen. Naar de
bedoeling kan men slechts raden. In II komt de minnaar bij een ermite,
die met zijn nuchtere opmerkingen 's minnaars liefdeernst toch zoo bespottelijk maakt. Daarop volgt een vormelijk proces voor de vierschaar van
Venus, tegen de vijanden van Minne, Twist en Jalozie met hun verwantschap
van neven en nichten. Een heraut „crayeert" het hof van Vrouw Venus ;
Hope steunt den minnaar; Redene met zijn helper Paisier verdedigt hem
als zijn taalman. En het eindigt met een Minne-school. Elders (N. VIII,
blz. 425) treedt een stoet op van een dertigtal personages, wel verkleed
naar het schijnt, in groepjes van twee meestal, ieder met enkele verzen,
waarin zij met elkander of met de toeschouwers op zinnebeeldige wijze
soms liefdedingetjes opzeggen.
Nrs. V en VI zijn eveneens droomen en Minne-allegorieen : in V, dat
speelt in de Mei, klaagt Redene, dat men zoo weinig naar haar luistert ;
VI heeft een letterdicht op Mergriete, zooals er meer in dezen bundel
staan ; zoo III (van het tweede deel) op liden; XI II op Brucghe : een verheerlijking van die stad, door een heremiet aan den koning van den Witten
Beer opgedragen : een gilde van ridders, waarin de 17-jarige Jan van
Gruuthuse in 13 9 2 de wapens aannam en „koning" werd. Had deze
kluizenaar, die eerst verklaart waarom hij de wereld verliet en die den
jeugdigen koning zoo vrijmoedig toespreekt, hem misschien in 't geloof onderwezen? Was hij diens leermeester geweest ? Of is alles fictie? Carnaval-pret?
Nr XII, ook een uitvoerige allegorie, heet Ghebedt aan de H. Maria.
Men heeft de juistheid van den titel betwijfeld ; misschien ten onrechte.
Het begint met zulk een gebed ; wel komt verder de beteekenis niet duidelijk
uit ; toch dunkt het mij, dat ze godsdienstig-geestelijk moet verklaard
worden. Bij de hoofsche lyriek komen we nog op dezen bundel terug.
KORTERE GODSDIENSTIGE LEERING
Ook godsdienstige leering in minder omvangrijke gedichten komt voor in
dezelfde vormen : van het strijdgedicht, de symboliek of de allegorie. Zij
handelen over de ware Minne, nog wel eens met een mystieken klank ;
niet zelden over de uitersten : over de vergankelijkheid van het aardsche,
bij de beschouwing van den dood, in beelden of exempelen, in disputacien, in
een allegorie, zooals de mooie allegorie van den Eenhoorn, over de onbezonnenheid van den mensch to midden van de gevaren die zijn heil bedreigen :
een man vlucht voor een eenhoorn in een put, waar hij zich vastklampt
aan een „boomkijn" ; beneden zich ziet hij serpenten en twee dieren, het
eene wit, het andere zwart, die voortdurend aan den wortel van den boom
knagen. Maar in den boom bespeurt hij honing, en nu vergeet hij den
woedenden eenhoorn boven zich, de serpenten en de knagende dieren onder
zich, om het genot van den honing. De dichter noemt zich LODEWIKE. Zijn
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Verluchting uit een getijdenboek van + 139o, een der middle Nederlandsche gebedenboeken,
Koninklijke ilcadenzie voor Wetenacbappen, ilmoterdam.

vers heeft nog niet de regelmatige vulling der dalingen, maar krioelt van
losse oversprongen.
Weleens begint een disputatie met weinig stichtelijke beschouwingen,
maar eindigt met godsdienstige toepassingen, als een Didputacie tueschen den
Sone ende den Vadere, waarin de vader zijn verheerlijking van den wijn
opgeeft en bekent dat, alhoewel de wijn in het Bloed van Christus veranderd wordt, de vrouw Loch meer dient geprezen, omdat Maria ons
Christus heeft gegeven. Hij ook wil alien vrouwen „goets onnen om Ene
die ghecleedt es metier Sonnen". In een Disputacie tueechen een Clerc ende
einen Meester een gedicht in abab baba-strophen laat de clerc zich
overtuigen, dat „tgheluc" beter is dan „tghelt", waarin 't Geluk ten slotte
omschreven wordt als al wat „ziel ende lijf bewaert", Gods gratie, zonder
dewelke wij met al ons geld „ter hellewaert varen".
Met „Een exempel om twee parsoene deen jeghen dander te lesene, deen
Redene dander de broesche mensche", waarin de mensch zich door Rede
laat overtuigen om zonder uitstel aan zijn zaligheid te werken, en met een
„Samenspraak tusschen Schriftuur en Jongeling", dat een uiteenzetting
is van de geloofsleer over God, Triniteit, Menschwording, goddelijke
deugden en sacramenten, zijn we reeds den tijd van de Rederijkers nabij :
met het losse rhythme, de bastaardwoorden en den strophenbouw.
Nog andere godsdienstige gedichten vallen eerder onder de geestelijke
epiek of lyriek. Van belang is hier nog Den Lof van .Maria, ghemaect op drie
staven, omdat daarin „van Coelne Meester Aelbrecht ende Meester Heinric
Fromator van Dorneke" aan Jacob van Maerlant den prijs toekennen in
den lof van Maria : Jacob, daartoe uitgenoodigd, prijst dan Maria op drie
staven in hun hand, waarop ze kunnen rusten ; hij roemt Hare edelheid,
Haar zuiverheid en goedertierenheid, Haren ootmoed.
Het reeds vermelde Gruythuyse-handschrift bevat ook eenige didactische
poezie met godsdienstige strekking. Zoo het reeds besproken NrXII ; eveneens
de uitvoerige tweespraak „Van enen jonghelinghe ende van eenen eremite"
(XIV : dezelfde als in II en XII ?). Verder het gedicht van „arm rudaris
Jan", waarin eerst „werlic" (wereldlijk) dan „gheestelic", dit hoofdzakelijk, over de Liefde gehandeld wordt, met als slot een rozenhoed van de
vijftien vreugden van Maria. Het gedicht IV, over de goddelijke Liefde,
zou reeds van een rederijker kunnen zijn. VII wil een Paasch-sermoen
geven van een zekeren Broeder Lyoen, Dominikaan, terwijl „Een goed
exempel", X, een ABC-lied is over den hoogmoed des levens : het heeft
reeds den stoc der rederijkers-refreinen.
Nog andere didactische gedichten duiken hier en daar uit handschriften op.
Zoo enkele niet onverdienstelijke zedenkundige gedichten, meest met
godsdienstige strekking, wel eens met lyrische tint, in een Berlijnsch
handschrift; waaronder nog een Ietterdicht, spreuken, een bewerking
van de parabel van den boozen rentmeester, een vergelijking van het leven
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met de seizoenen, een exempel in droomgezicht, waardoor eenieder tot een
leven in gerechtigheid wordt aangezet, zonder te letten op de gebreken van
geestelijke of wereldlijke heeren.
De oogst komt weer vooral uit enkele groote verzamelhandschriften uit
het begin der XV e eeuw. Ook hier is veel verloren. Het verlies is misschien
niet zoo erg : hooge kunst werd hier zelden bereikt. Veel is gemeenplaats
en behandelt gemeenplaatsen. De meeste dezer gedichten zijn anoniem.
Het vers wordt steeds losser.
Nog is het beeld dezer didactische literatuur hiermede niet volledig geschetst.
Ook in de verhalen, de sproken, bij de sprookdichters, tot in de boerden
toe wordt naar nuttige leering gestreefd. En waar is de lijn tusschen
didactiek en lyriek ?
AANTEEKENINGEN
HEIN VAN AKEN. Huge van Tyberien: uitg. J. F. WILLEMS, BM. VI, 94-104
volgens het Hulthemsche hs. dat nog den besten tekst geeft; E. KAUSLER in Denkmâler Altniederl. Sprache u. Lit. III, 1866, 83- 93 volgens het Comburgsche hs.; F.
A. SNELLAERT, NG. 186 9 , 53 9-549 volgens een Oxfordsch hs. met 290 verzen
tegen 275 bij WILLEMS ; over den dichter, z. C. P. SERRURE, VM. IV, 58-59;
tegen Te Winkel z. nog L. WILLEMS, VMA. 1924; vgl. E. VERWIJS in zijn
uitg. van de Rose, XXI, vlg. Het kwam nog van de pers te Oudenaarde in 1483. —
Spieghel der Minnen: uitg. ED. KAUSLER, Denkmaler, o. c. II, Tubingen, 1844
volgens het Comburgsche hs.; E.VERWIJS, Die Rose van Heinric van Aken, 's Gravenhage, 1868, volgens een Amsterdamsch hs. met de fragmenten der tweede vertaling;
fragm. van het Cheltenhamsche hs. N. DE PAUW, MGF. II, 1 9 14, 2 94-2 96. Over
de scholastieke beteekenis orienteert GORGE 0.P., Le Roman de la Rose, texte
essentiel de la scolastique courtoise, Parijs, 1 9 33 ; vgl. J. HUIZINGA, Herfsttij der
Middeleeuwen, Haarlem, 1 935 (4 e dr.), achtste hoofdstuk. Hein van Aken: de ledige
plaats in het Amsterd. hs. was reeds door J. F. WILLEMS ingevuld als Van Akene,
BM. IV, 104; het Cheltenh. hs., dat veel later ontdekt werd, had hiervoor Manica;
Te Winkel meende, dat de vertaler zelf de oorspronkelijke namen van Willem en Jan
had behouden; een kopiist, die den bewerker kende, zou dan Willem veranderd hebben
in „Van Brusele Henrecke" ; met Jan was dan geknoeid. L. WILLEMS, VMA.
1 9 24, 23 9, meende dat „prochiaen" zou beteekenen „parochiaen", waarin hij wel verkeerd heeft gezien. Fragm. van de tweede bewerking bij E. Verwijs ; nog M. DE
VRIES, TNTL. 188 7, 282-2 9 1. Vierde Martijn: uitg. C. P. SERRURE, VM. IV,
55-9o.
BOENDALE. Lekenepiegbel: uitg. M. DE VRIES, 4 dln. Leiden ,1844; over de
bronnen, z. behalve de Inleiding van De Vries, M. BOAS, TNTL. 1 9 13, 1o1-138;
TE WINKEL, Dietsche Warande, 18 9 2, 6o-7 6. Teeeteye: uitg. F. A. SNELLAERT,
NG. 186 9, 137-2 7 5, en daar in Bijlage C, 703-705; over het biechtgeheim bij Boendale,
naar aanleiding van de boerde van den weerwolf, L. C. MICHELS in Donum natalicium Schrijnen, 551-55 9 ; vgl. Rose, 13. 743-46. — Boendale: z. behalve de inleidingen
van DE VRIES en SNELLAERT, nog H. HAERYNCK, Jan Boendale, ook geheeten Jan de Clerc, Gent, 1888, waarmee vgl. W. DE VREESE, Nederl. Mus.,
18 9o, I ; z. nog J. A. GORIS, Nieuwe elementen voor de biographic van J. v. B.,
in VMA. 1 9 24, 153-161, waarin hij nit twee rekeningen wil bewijzen, dat J. v. B.,
nog in 1366 in dienst der stad Antwerpen arbeidde ; over B.'s politieke reizen,
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HENRY S. LUCAS, Edward III and the poet Chronicler John Boendale, in Speculum, Cambridge-Massachusetts, 1937, 367. J. KOOPMANS, over Ls.Tweem. Ts. V.
uitg. F. A. SNELLAERT, NG. 1-136, collatie met een Hamburgsch hs.,
645-7 00. Doctrinael: uitg. W. J. A. JONCKBLOET, 's-Gravenhage, 1842 ; over hss.,
enz. zie nog J. VERDAM, TNTL. 1902, 31-34; R. PRIEBSCH, ibid. 227-237; het
werk moet zeer verspreid zijn geweest, als blijkt uit de vele nog bewaarde hss. en uit
een druk van 148 9, Delft; het werd in het Nederduitsch vertaald, uitg. F. A. SCHMELLER, Der Laien Doctrinal, Braunschweig, 1825. Exemplaer : twee Exemplare's
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0. L. Vr. ter Hooie, te Gent, geschonken in 1468, z. N. DE PAUW, MGF. II,
1 903, 430 ; het schijnen echter verzamelingen van exempelen en legenden van heiligen
te zijn geweest. Ook Lekenspieghel vermeldt zulk een werkje, maar Cato's Disticha
schijnen er bedoeld. Ph. Utenbroeke kende een boek Exemplaar, maar met legenden
van heiligen. E. VERWIJS gaf in Taal- en Letterbode, 18 7 2, 7 1- 75, een kort fragment
uit, 144 vv., misschien van een Exemplaar. Over het auteurschap van Doctrinael en
Melibeiis z. W. H. BEUKEN, TNTL., 1 9 27, 161 vlg.; vgl. L. WILLEMS, VMA.
1 933, 697-98, die ook Doctrinael aan Boendale wil toekennen; z. nog FL. PRIMS,
VMA., 1 932, 1003, die een letterkundige pleiade te Antwerpen aanneemt, waaronder
zekere Jan De Deckere of Deckere, die de schrijver zou zijn van D. Doctrinael; de
lezing werd echter niet uitgegeven.
ANDERE GROOTE LEERDICHTEN. — Vander Biecbten: uitg. N. DE PAUW,
MGF. I, 1 90, z. verder bij M. v.Torhout, I dl. 203. Bediedeniese van der Mime : uitg. A. C.
OUDEMANS, Leiden, 1852, in Nieuwe reeks der werken van de Maatschappij van
Leiden. Lucidarid: uitg. PH. BLOMMAERT, OVG. 1851, 1- 74; z. J. VERDAM,
TNTL. 1880, 232-25 7 ; over betrekking met proza-Sidrac, z. L. WILLEMS, VMA.
1 9 26, 1 97 -214. Spieghel der Sonden: uitg. J. VERDAM, 1900-1901 ; vgl. N. DE PAUW
MGF. 18 93, 406-464; en L. WILLEMS, VMA. 1922, 779-7 98, fragment; over de
exempelen handelt J. Verdam in zijn inleiding; L. WILLEMS, VMA. 1 9 22, 779;
zie het exempel in mijn Geestelijke Epiek der Middeleeuwen, Amsterdam, 1 936, 280.
' Menecben Beboudeneeee: z. VMA. 18 96, 2 73. Leeringhe der Zalicbede: uitg. J. BORMANS onder den verkeerden titel : Spieghel der Wijsheit of Leeringhe d. Z., Brussel,
1872 ; het hs., uit de erfenis Gezelle, in bruikleen bij Wwe Du Flou, te Brugge,
diende spoedig in een openbaar depot te worden ondergebracht; over -inne namen.
z. mijn opstel, VMA. 1 9 2 7, 210-225. Niwe Doctrinael: uitg. PH. BLOMMAERT,
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1869, 551-58.
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Sauvage: uitg. E. KAUSLER, o. c. 1866. illderande Proverbiin: uitg. C. P. SERRURE,
VM. II, 1 7 1-1 75. Van vele edelen parabelen: uitg. J. F. WILLEMS, BM. VI, 184212, met aan het slot Dit oijn notabelen, met wijziging van de volgorde naar de lengte
der strophen, vgl. J. VERDAM, TNTL. 1883, 184-188; de tweede verzameling bij
C. P. SERRURE, VM. II, 170-195. Vogbel Sproexkene: uitg. C. P. SERRURE,
VM. I, 31 9-321. S. Bernardue Epietele: uitg. E. KAUSLER, o. c. 1866. Plicbtenteer:
z. b.v. een onderricht voor schepenen, PH. BLOMMAERT, OVG. II, 65.
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Scak ende Clerc: uitg. M. DE VRIES, in Nieuwe Werken der Maatsch. der NI.
Letterk. 1844, 123-186; J. VAN VLOTEN, Kleine gedichten van J. v. Maerlant,
18 7 8, 7 0-81 ; en voorrede van zijn Merlijn-uitg.. Sproken: de meeste werden uitg.
door C. P. SERR URE in VM. I en II, volgens het groot Hulthemsche hs.
Vander blauwer Scute: uitg. E. VERWIJS, Van Vrouwen ende van Minne, Groningen,
18 7 1, 9 4-103; vgl. E. VERWIJS, Taal- en Letterbode, 18 7 1, 73-88; z. nu D. TH.
ENKLAAR, Varende Luyden, Assen, 1 9 3 7 ; vgl. FL. PRIMS, VMA. 1933, 865.
HOOFSCHE DIDACTIEK. -- Vander Feeaten: PH. BLOMMAERT in de uitg.
van Theophilus, Gent, 1838, 44-55; E. VERWIJS, Van Vrouwen ende van Minne,
Groningen, 18 7 1, 1-33; over de mystieke verklaring z. VAN EYCK, TNTL. 1938.
Vanden negen beaten: E. KAUSLER, Denkmaler, 1866, 14 7-161 ; (584 vv.) N. DE
PAUW, MGF. 18 97 , 5 9 8-635. Strtjdgedichten: J. A. NIJLAND, Gedichten uit het
Haagsche liederhs. Leiden, 18 9 6, 152-185. Wenechgedichten: bij PH. BLOMMAERT,
Oudvl. Ged. II en III. Hoof:oche deugden: Van twee pointen daer Ere ane leghet, VM.
I, 74; Drie pointen die de Vrouwe haren sone leerde (scaemte, wijsheit, trouwe)
VM. I, 35 7 ; Van dat Trouwe es, VM. I, 7 1 ; Vanden goeden hope VM. I, 9 5 ; Van
Onderwindene, tegen overmoed, VM. I, 328 ; van Miltheiden, over 't geluk van te
geven, met voorbeelden, waarin weer de negen besten, VM. I, 361. Symboliek: Den
prijs der Vrouwen op drie stenen VM. I, 3 9 6; Dit es van VI varuwen ende VI outheden PH. BLOMMAERT, OVG. III, 124; Dit es ene exposicie vanden viere vingheren ende vanden dume, ib. III, 126: godsdienstig ; Op VII letteren daer men mede
Wapene spelt, VM. I, 352 : deze letteren spruiten uit een schild, waarop ze geschreven
staan, het schild der Minne ; Van vijf letteren dat Wijf bediedt, MGF. I, 56 9 ; met
vier letteren Mors gespelt, ib. 100 enz.
zillegorisch-zinnebeeldig : Vrouw Venus biechte komt nit het Haagsche hs., en werd
uitg. door J. VAN VLOTEN, Dietsche Warande, 1866, 384. Politieke satire van
Heer Erentrijc nit het Haagsche hs. uitg. J. VAN VLOTEN, D. Warande, 18 7 1, 153.
Gruythuyse-he.: uitg. door C. C(ARTON), in VI. Bibliophilen, 1849; hierover Nelly
GEERTS, Die altfldmische Lieder der Hs. van Mher Loys van den Gruythuyse,
Halle a. S. 1 9 0 9 , vgl. VERDAM TNTL. 18 9 0, 273.
GODSDIENSTIGE DIDACTIEK : Van gherechter Minnen ende die properteit
daerof, MGF. I, 562 : lyrisch van toon, doch vrij onbeholpen; Dat creaturen qualijc te
ghelovene sijn, VM. II, 162: een naar vorm en inhoud vreemd gedicht, lyrisch van toon,
in abab-strophe, met, zou men meenen, stelselmatige herhalingen, als in een rondeel ; over
de uitersten: Een exempel, MGF. I, 28 ; ene Figure, MGF. I, 55 ; Een berespen up dleven
van der werelt en Van Stervene, BM. VIII, 447; een monorime, van zekeren Egidius,
TNTL. XI, 245 en daar meer andere ; De levende ende de doode koning BM. II,
257: waarin de levende koning zijn macht prijst, doch door een dooden koning nit het
graf onderricht wordt, een internationaal thema. Eenhoorn: VM. I, 2 9 8 en 314 ; vgl.
C. COHN, Zur lit. Geschichte des Einhorns, 18 9 6. Diaputacie tueschen Vader en Zoon:
BM. V, 7 6 ; tusschen Meester en Clerk, waarin de wijn vervangen wordt door den
Mei, VM. II, 166 ; Exempel van twee parsoene : MGF. I, 65 9 ; samenspraak, MGF.
I, 66 9 ; Lof op drie staven MGF. I, 1. Andere gedichten nit Berlijnsch hs. TNTL.
1 9 03, 1 79 door A. BEETS.
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VERHALEN DE
DICHTKUNST
DE ROMAN ONDER DEN INVLOED
DER DIDACTIEK
AARMATE IN DE XIII e EEUW DE ONDERSCHEIDEN
soorten van epische gedichten, heldenepiek, hoofsche epiek, met
hun verschillende opbloesemingen uit en om dezelfde kern, zich
ontwikkelden en hun vertakkingen onder elkander binnen dezelfde
kringen uitstrekten tot reusachtige cyclische scheppingen, vervaagden ook
de grenzen die ze van elkander gescheiden hielden en gingen ze steeds meer
in elkander vergroeien. Het heldenepos kwam naar den geest, maar ook
naar den vorm steeds meer onder den invloed van de hoofsche epiek, terwijl
hoofsche romans soms den vorm der laisses van de heldenepiek konden
aannemen. Hoofsche romans, avonturen-romans, zochten aansluiting bij
het heldenepos ; het heldenepos zelf vernieuwde zich, voornamelijk in
biographische romans van nieuwe helden, in de vormen van den hoofschen
roman. De hoofsche roman trad spoedig buiten de grenzen van zijn eerste
waste kringen en vond stof in avonturen van nieuwe helden, uit sprookjes
soms en vertellingen, maar ook uit de eigen scheppende verbeelding, in
aanraking met de werkelijkheid. Ze werden steeds meer zuiver avonturenromans of liefderomans.
De Dietsche producten uit den tijd dien we nu behandelen zijn juist daardoor
reeds als latere scheppingen gekenmerkt, dat ze geen vast verband meer
houden met een der vroegere soorten van het epos, maar in elkander overloopen of er zelfs geheel buiten staan. Het zijn min of meer boeiende, min
of meer werkelijke avonturen-romans, soms liefderomans, ook al zoeken
ze aanraking met de heldenepiek of met den hoofschen roman : epigonenkunst, die met de procedes en de motieven van vroeger arbeidt. Zij verwerken ook themata en gedachten die vreemd zijn aan het eigenlijke epos
en aan sprookjes en volkskunst ontleend. Ze zijn niet zelden bont avontuurlijk, zonder dat achter de avonturen nog symbolen schuilen of vermoed

45

worden. Zijn de ontmoetingen in de hoofsche, de Britsche romans vooral
ontmoetingen tusschen dappere ridders, hier verbinden zij zich met het
gewoel van den oorlog, als in de heldenepiek, niet zelden ook tegen Saracenen, of treffen de helden samen met monsters, met reuzen, met fantastische wezens, in grover vinding. Alleen waar er psychologische verwikkeling komt door de liefde, wint het de werkelijkheid.
Ook in de taal en in den versbouw blijkt verval. Al blijft het verssysteem
der vier heffingen gehandhaafd, de dalingen worden steeds meer aangevuld,
wat zich reeds naar buiten door grootere lengte der verzen openbaart.
Trochaisch, dactylisch rhythme overheerscht tegenover het vroegere meer
jambische rhythme, of het stoere rhythme der verzen, waar vaak dalingen
ontbraken. De oversprongen vermenigvuldigen zich, zoodat niet zelden
proza ontstaat.
Een strenge indeeling is dan ook hier niet meer mogelijk. Wij staan hier
bij de laatste voortbrengselen dier uitvoerige romanliteratuur in verzen,
die in de XIVe eeuw haar mooien dood sterft.
NABLOEI DER HELDENEPIEK
Van een Beerte metten breden voeten is slechts weinig bewaard (138 vv.).
De Brabantsche trouvere Adenet li Rois had ca. 12 75 een verloren oudFranschen roman met hetzelfde onderwerp vernieuwd. Hiernaar volgde
de Dietsche bewerking. Het is het thema van de ondergeschoven bruid :
Berta, de dochter van Floris en Blancefloer, bestemd om de echtgenoote
van Pepijn te zijn, wordt door de list van haar kamervrouw, die haar
eigen dochter in haar plaats heeft geschoven, van het hof verdreven en,
na negen jaar in een woud bij een forestier te hebben doorgebracht, door
hare ouders herkend en in eere hersteld. Ms koningin houdt zij hare intrede
in Parijs. Zij wordt de moeder van Carlemagne. Onze fragmenten verhalen
hoe Pepijn zijne vrouw terugvindt.
Valentijn ende Nameloee, waarvan nog 700 Westvlaamsch gekleurde vv.
bewaard zijn, verhaalt hoe Phyla, Pepijns zuster, de vrouw werd van
Crisostomus, koning van Hongarije, en verbannen onder valsche beschuldiging haar tweeling te hebben gedood. De twee zonen worden gered
door het medelijden der dienstmaagd, die hen moest dooden. De eene,
Valentijn, wordt als ridder opgevoed ; de andere door een wolvin gezoogd.
De dappere Valentijn bevrijdt het land van een monster, dat een boschmensch, een verwilderd man blijkt te zijn, Nameloes. Na een reeks bonte
avonturen herkennen de broeders elkander en redden hun onschuldige
moeder. Als volksboek naar een eenigszins andere, nog bonier en romantischer, Fransche redactie uit de XVe eeuw is deze roman, onder den titel
Valentijn en °union, lang zeer populair gebleven.
Men ziet, hoe zulke romans nog verband zoeken met de stof der heldenepiek.
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De roman van Maleghtje of Madelghijs, dien wij uit steeds nieuw ontdekte
fragmenten kennen (ca. 3000 verzen), maar die, als andere dezer romans,
in zijn geheel bewaard is in een Nederduitsche vertaling, heeft als held den
oudoom van de Heemskinderen, een toovenaar opgevoed door de fee
Oriande, een tegenhanger van Merlijn, die geweld door list overwint.
Van de heldenepiek waarbij de roman aansluit, is niets overgebleven. Dat
hij niet alleen het „vervaerlijck paert Ros Beyaert wan", maar ook veel
wonderlijke en avontuurlijke dingen bedreef, zooals het volksboek zegt,
is maar al te waar. Het Fransche Maugis d'Aigremont, dat werd gevolgd, is
het werk van een jongleur van de lagere soort, die vooral op platte, comische
effecten belust was. Een dwerg, Spiet, verricht er ook allerlei dwaze
streken en overtroeft soms Maleghijs zelf. Deze schijnt wel oorspronkelijk
in de Germaansche elvenwereld thuis te hooren. Misschien stamt ons
gedicht nog uit het einde der XIII e of uit het begin der XIVe eeuw ; het is
werk van een Westvlaming.
Een roman, die om de herinneringen die er in worden verwerkt tot de
chansons de geste, om den geest van hoofsche Minne die hem bezielt, tot
de hoofsche Minne-epiek kan behooren, maar die zonder verband blijft
met de cyclische werken van dien aard, een avonturen- of zelfs kruisvaartroman, waarvan echter de avonturen niet Oostersch of anderszins wonderbaarlijk, geheimzinnig of symbolisch gekleurd zijn, doch een diep menschelijk tragisch gebeuren uitbeelden, zooals er in het Fransch wel meer werden
geschreven, is de Borchgrave van Coetchy. Het verhaalt van de hoofschridderlijke liefde tusschen Dominicus, burggraaf van Couchi, en Beatrijs,
echtgenoote van den heer van Faiuweel. De liefde wordt hier in de zuivere
vormen van de vereerende en dienende, goed en dapper makende Minne
opgevat ; als een ideeele verhouding naast de echtelijke liefde, met de
dappere daden, de voorname en hoofsche levensvormen, die er het uitwerksel van zijn. Op den achtergrond staat de strijd van den burggraaf om
zijn erfland in de Ardennen tegen Adelaen en diens bastaard Masebroec,
met de begrafenisplechtigheden van Lodewijk den Vrome en de kroning
van diens zoon Karel den Kale. Hoe het afloopt is onbekend : ca. 3800
verzen van verschillende fragmenten zijn bewaard. Of het eindigde als in
de Chastelain de Coucy van Jakemon de Sakesep, met het lugubere maal
uit het folklore-thema van het gegeten hart — de heer van Fayel die zijn
vrouw het hart van haar beminde voorzet kan niet worden uitgemaakt,
doch het is waarschijnlijk. Toch heeft ons gedicht weinig gemeen met dit
Fransche : is het een zelfstandige Dietsche bewerking ? Gaat het terug op
historische overleveringen in liederen ? Al heeft onze dichter zin voor
kiesche zielsproblemen en voor een zeker realisme in de uitbeelding der
onmiddellijke werkelijkheid, toch laten taal en versbouw nog al te wenschen
over, zoodat het wel niet meer uit de XIII e eeuw zal zijn.

47

NABLOEI DER HO OF S CHE AVONTUREN- EN LIE FD EROMANS
Een vermenging van kruisvaartroman, om de gebeurtenissen die er aanleiding toe hebben gegeven, van heldenepos om de nationale herinneringen
en personages, van avonturenroman om de vele en verre avonturen waarin
de helden verwikkeld geraken, van hoofschen liefderoman met de vele
psychologische liefdesverwikkelingen, is de Roman van de kinderen van
Limburch. Wij kunnen er niet aan denken dit uitvoerige en aan afwisseling
zeer rijke epos van ca. 2 2.000 verzen in twaalf boeken hier samen te vatten.
Daar is aan den eenen kant Mergriete, dochter van den hertog van Limburg,
die bij een jachtpartij door duivelsbedrog afgedwaald, door zeeroovers
wordt verkocht aan den graaf van Athene, wiens zoon Echites een hevige
liefde voor haar opvat, waarom zij door de jaloersche moeder aan den
keizer van Constantinopel wordt afgestaan ; aan den anderen kant, Hendrik,
haar broeder, die haar opzoekt, den bisschop van Trier helpt, de erfdochter
van Milaan verdedigt en door deze vader wordt van Olivier van Spaengen,
de eer der koningin van Calabrie redt en ten slotte op den burcht van Venus
aankomt, waar hij twee jaar verblijft. Dan weer Echites, die, om zich
Mergriete's liefde waardig te maken, riddereer wil verwerven, den reus
Morant verslaat, zich met roem overlaadt bij de belegering van Sessoen,
Soissons, te zamen met zijn zoogbroeder Evax den hertog van Limburg
bezoekt — van drie meerminnen had hij vernomen wie zijn geliefde was —
in Arragon tegen de Saracenen vecht en door Venus zelf in een droom
uitgenoodigd wordt op haar burcht, waar hij Heinric aantreft, met wien
hij naar Constantinopel trekt. En nu weer Evax, die in Arragon is achtergebleven, waar hij waanzinnig verliefd raakt op de koningin : het wordt
een nieuwe liefderoman op zichzelf. Ook Evax weet zich door zijn dapperheid en trouw hare liefde waardig te maken, tot zij in 't geheim ontvluchten
— het wordt een nieuwe Tristan en Isolde — armoede lijden, tot den bedelstaf worden gebracht, uit wroeging en medelijden met elkander, scheiden :
Sibelie, de koningin, komt te Venetie, waar zij „begonste te werken met
siden" ; Evax keert naar Arragon terug, wordt er opvolger van den ouden
koning, zoekt Sibelie op, tot beiden eindelijk door het huwelijk vereenigd
worden. De verdere roman behelst de verdediging van Constantinopel tegen
de Saracenen onder Karados of Coradins, door Heinric, die tot voogd van
het rijk is aangesteld geworden, en Echites ; welk verhaal door allerlei
episoden wordt onderbroken : Echites, die Armenie, het erfland van
zijn oom, op Berberen en Hunnen gaat veroveren ; een ridder, Jonas, die
Evax om hulp gaat ontbieden en op den burcht van Avonture komt; de
aankomst van den hertog van Limburg met zijn vrouw ; een „conincspel"
aan het hof van Constantinopel; een laatste strijd, waarin de olifanten
der belegeraars door de werktuigen van een smid, Jubal, gedood worden
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en de sultan sneuvelt. Echites huwt met Mergriete ; Heinric met Eusebia,
de dochter van den keizer, en wordt keizer van Constantinopel.
Epigonen-werk, zoo men wil, met bewonderenswaardige vaardigheid uit
vele van elders bekende motieven, met vele in andere romans aangewende
procedes, tot een boeiend en harmonieus geheel samengebracht ; maar
epigonen-werk van de goede soort. Onze dichter was vertrouwd met de
beste romanliteratuur van zijn tijd : vooral met de Rose en den Parthenopeus ;
doch ook met den Lancelot, den Alexander, de Historie van Troyen, den
Torec, den Ferguut, de Amadis en Ydoine, misschien zelfs met de Eneide.
Zijn hoofsche opvatting der Minne belet hem niet natuurlijk en reeel
te blijven in de niet onverdienstelijke, sterke, uitbeelding van zijn liefdesverwikkelingen ; de episode van Evax staat er als een roman op zichzelf
van de ellende der liefde : is het de verwerking soms van een afzonderlijken
roman, zooals dien van den Hertog van Bra/wig, waarover verder ? De didactische strekking van de Rose komt hier tot uiting bij den burcht vanVenus,
die zich met hare zusters en volgelingen uit de wereld heeft teruggetrokken,
omdat Pluto's kinderen er heerschen ; bij den burcht van Avonture, waar
Jonas in een visioen onderricht wordt over Hoovaardij als oorzaak van
verderf, over Gerechtigheid en Ootmoed als oorzaken van geluk ; zoowel
als bij vele ingelaschte zedelijke en godsdienstige bespiegelingen, en in de
prologen voor elk boek. Hier leeren wij ook, dat de dichter ruim 26 jaar,
van 12 9 1 of waarschijnlijk tot 1318, over zijn werk heeft gearbeid. Zijn
naam was Hein ; maar was hij daarom Hein van Aken ? Men meent het
gewoonlijk ; en veel pleit er voor : de tijd, de bekendheid met de Rose, die
blijkt uit vele allegorische personages, uit zijn beschrijving van denVenusburcht, uit de episode van den burcht van avonturen. Maar juist, waarom is
er dan vooral overeenkomst met de niet vertaalde gedeelten ? En het geheel
bedoelde toch wel een verheerlijking te zijn van het huis van Limburg :
Hendrik is de zoon van den Limburgschen hertog Waleram III, Otto in
den roman, die in 122 7 op kruisvaart trok met Frederik II, d.i. Hildric ; mag
men zulk een verheerlijking verwachten van een man, wiens sterke sympathieen voor het hertogelijke huis van Brabant bekend zijn ? Ook is de
versbouw wel wat zwakker en de rijmnood, bij meer stoplappen grooter.
Zal verder een priester, als Hein van Aken was, nog op zijn ouden dag
van zich zelven getuigen : dat hij niet meer ter Minne deugt, hoewel hij er
nog gaarne over hoort spreken, dat hij er niet meer dan de tale van heeft,
al blijkt er hem nog de wil toe, al biedt hij Naar nog iederen dag zijn dienst
aan (X, 1-20) ? Maar zooals Hein van Aken ging ook onze dichter nog in de
ridderidealen op. En toch voelt men, hoe die voor hem geen levende werkelijkheid meer waren, die de maatschappij waarin hij stond, bezielde. Hij
teert op herinneringen uit een mooi verleden. En hij was geen Ariosto om
er een nieuwen geest en een nieuw leven in te blazen. Eerbied en bewondering hielden hem gebonden en hij heeft er 't beste van gemaakt
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wat hij kon : de wijn smaakt naar de oude kruiken, maar is Loch goed.
Van een der talrijke Alexander-verhalen, van de Vceux du Paon, door
Jacques de Longyuyon, bezitten wij nog een verkorte bewerking bekend
als Roman van Cadeamite (18 9 0 verzen). De schoone Phesonie, nicht van
den honderdjarigen, maar nog galanten, fijn beschaafden en bespraakten
Cassamus, wordt door den ouden Claerwijs in hare stad Pheson belegerd,
omdat zij geweigerd had op zijn huwelijksaanzoek in te gaan. Cassamus
heeft zich de hulp van Alexander verzekerd. Zoodat de belegerden, met
Cassamus en zijn neven, Gadifier en Bettijs, nu een dapperen uitval doen
en er in slagen een der voornaamste ridders uit het vijandelijke leger,
Casseel van Baudre, krijgsgevangen te maken. Cassamus „conste die
werelt wel ende maken bliscap ende spel" ; hij organiseert in „Venus'
camere" een koningsspel, waarbij Casseel naast Phesonie, Bettijs naast
Ydorus en Cassamus naast Edea gezeten zijn. Bettijs is koning : hij begint
de anderen over hun minne te ondervragen, maar wordt daarna zelf ondervraagd over subtiele minneproblemen wat hij verkiest, zijn vriendin te
mogen aanschouwen of verre van haar aan haar te denken ; welke twee
zaken vooral bedroeven ; of welke drie dingen de minne het meest behouden
in haar kracht. Na het koningspel volgt een schaakspel tusschen Casseel
en Phesonie :waarin deze met fijne zetten ook in woorden zich de meerdere
betoont, tot Cassamus het spel omslaat, als Casseel gaat verliezen. Misschien werd het Fransche gedicht volledig vertaald ; doch wat wij hebben
is een uittreksel, een verkorting, waarin behouden bleef wat tot de gevangenschap van Casseel aanleiding gaf en de gevechten of bekort of weggelaten werden, om koningsspel en schaakspel als hoofdzaak geheel te
behandelen. Dit is kenschetsend genoeg voor den nieuwen tijd en den
nieuwen geest. De langere romans vielen niet meer in den smaak, en zoo
kwamen de dichters of „sprekers" er toe korte episoden te kiezen, die
een boeiend geheel vormden. Onze bewerking lijkt me oorspronkelijk
Westvlaamsch en nog uit de eerste helft der XIV e eeuw.
Een waarschijnlijk oorspronkelijk Dietsche roman is Flandrije, waarvan
nog zes fragmenten, 1 9 5 9 verzen, bewaard zijn. Vele motieven : een
wonderschild en wonderzwaard dat de held verovert en waarmee hij
Ysabele redt, zoodat haar vader, de Sarrasijn Justiniaen, hem belooft zich
tot het christendom te bekeeren, indien Flandrijs eerst voor hem te Keulen
Aligorant wil straffen om den moord op zijn broeders ; een wonderbare
spiegel, dien hij om een jonkvrouw, na allerlei gevechten met beren,
luipaarden en andere monsters, in een prachtig paleis op serpenten buitmaakt ; een „Centauroen" dien hij overwint en die zich bij hem aansluit ;
een onschuldig aangeklaagde jonkvrouw die geen kampvechter vindt en
voor wie hij in het krijt treedt, enz. herinneren aan bekende motieven uit
andere ridderromans, in 't bijzonder aan Walewein. Ook de grondgedachte
van Flandrijs' tochten om zijns vaders ongeval te wreken, doet denken aan
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Moriaen, Aiol en andere Britsche romans. Zoodat het niet onverdienstelijk
epigonenwerk blijkt te zijn. Misschien kende van Velthem het reeds, die
in Merlijn een Flandrijs vermeldt. Zonder veel grond werd ook dit gedicht
toegeschreven aan Hein van Aken, of zelfs aan een zekeren Michiel, die
als medebewerker van den Roman der Roos in een handschrift voorkomt.
De taal is eerder Vlaamsch.
Een soortgelijke samenstelling uit allerlei van elders ontleende vrij fantastisch
door elkander gewerkte motieven vertoont de eveneens in dien zin oorspronkelijke roman Seghelijn van Jerudalon, die nog in zijn geheel, 11.986
verzen, is overgeleverd. Hij verhaalt het leven en de avonturen van
Seghelijn, zoon van Prides, heidenkoning van Jerusalem, en van Blensefluer,
die, omdat een „astronomien" voorspeld had, dat hij zijn vader zou dooden,
door zijn moeder aan een visscher ter opvoeding werd toevertrouwd.
Seghelijn verovert met het zwaard van den H. Petrus de „naghele ende
crone Die gheesel ende dat spere scone Ende dat reine vatelkijn Daer God
ute dranc asyn" (67475- 9) : relikwieenroman ; hij verlost zeven koningsdochters, van wie hij zeven zonen heeft : de zeven wijzen van binnen
Rome, die hem later overal zullen volgen ; maar eerst wordt hij gestraft,
omdat hij de koningsdochters niet heeft gedoopt. Na vijftien jaar gevangenschap in Babylonia door een engel verlost en terug gekeerd in 't bezit
van zijn relikwieen, oorloogt hij onder Constantijn van Rome en huwt
's keizers dochter Florette. Nu gaat hij op zoek naar het H. Kruis : kruisvindingroman, als de Duitsche Eraclius. Intusschen worden de zeven
moeders, die „camerieren" waren bij Florette, door den verrader Gaures
gedood ; Florette zelf moet vluchten naar Gautier van Loriken (Lotharingen),
vanwaar ze weer door de listen van een verrader verbannen wordt.
Seghelijn vindt haar op zee na een schipbreuk en voert haar met het
H. Kruis triomphantelijk naar Rome. Prides en Blensefluer komen als
pelgrims naar de heilige stad. Prides wil genezen worden door den balsem
waarmee Jesus gezalfd werd en dien zijn zoon op den reus Gloriandes
veroverd had. Hier is't, dat Seghelijn zijn ouders doodt, als zij rustig
liggen te slapen : een verrader had hem gezegd, dat het Florette was, die
een minnaar had geherbergd. Seghelijn wordt kluizenaar om boete te doen,
en vijftien jaar later Paus Benedictus I.
Merkwaardig genoeg : in Seghelijn, den onkwetsbaren, herleeft Siegfried
en in de door hem bevrijde Florette, de Florette uit Floovent, de Fredegunde,
uit de Merowingische woelingen die hun neerslag kregen in heldenliederen,
en verder in het Duitsche en Fransche epos. Zoo gaan we bevroeden,
hoe de verbeelding onzer dichters, door het historische gebeuren opgewekt,
er de eeuwen door mee voortwoekert, tot nog een schaduw overblijft.
Ik kan niet zoo ongunstig oordeelen over dit werk als gewoonlijk, onder
invloed van het vooroordeel der wilde romantiek van wansmakelijke
legenden-wonderen, wordt gedaan. Epigonenliteratuur, gewis ; vermenging
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van epos en legende waarin het wonderbaarlijke door het godsdienstiglegendarische vervangen wordt. Erger nog : er is weinig spanning en geen
tragiek ; de „segesaleghe Seghelijn" kan gansche legers verslaan en duizenden dooden zonder gevaar to loopen, omdat hij onkwetsbaar is. En toch
zit er beweging en gang in het verhaal, is de vorm verzorgd en het vers
van de goede soort. Was de dichter dezelfde als die van Flandrijs, waarmee het treffende overeenkomst vertoont ? Dan verwondert het niet, dat
men aan Hein van Aken heeft kunnen denken. LoY LATEWAERT heet hij in
een ouden druk : waarschijnlijk een Vlaming, uit het begin der XIV e eeuw.
We zijn hiermee naar het Oosten geraakt. Van Oostersche afkomst
grootendeels zijn ook de verhalen in Vanden VII Vroeden van binnen Rome
(4514 verzen). De eenige zoon van Diocletianus, door de zeven vroeden
opgevoed, wordt door zijn stiefmoeder valschelijk beschuldigd (Putifarmotief), maar moet, zoo heeft hij in de sterren gelezen, zeven dagen zwijgen,
willen niet alien sterven. De listige vrouw nu komt elken dag bij haar man
aandringen met een verhaal, dat den keizer tot uitvoering van zijn vonnis
moet aansporen; terwij1 elk der zeven wijzen een ander verhaal daartegen
plaatst, dat hem tot omzichtigheid maant ; tot eindelijk den zevenden dag
de jongeling mag spreken en door een vijftiende verhaal de valsche beschuldiging to niet doet.
Zulk een omraming van verschillende verhalen in een hoofdverhaal, een
procede dat wij reeds bij het dierepos als Oostersch leerden kennen, komt
in de wereldliteratuur van later nog meer voor en is ons bekend b.v. uit
Boccaccio's Decamerone en uit Chaucer's Cantorbury Tales. De meeste
verhalen, parabelen, apologen, sprookjes, zijn weinig interessant en van
sterk Oosterschen smaak, al kan de Oostersche bron niet overal nagewezen worden. Enkele komen nog elders voor, zooals dat van de ontroostbare weduwe in de fabelverzameling van Calfstaf en Noydekijn, of
worden later afzonderlijk verhaald.
Trouwens, de roman der zeven Wijzen was in de middeleeuwen in de
meeste Westeuropeesche talen, in verschillende redacties met verschillende ingelaschte verhalen, zeer verspreid. Hij berust op een Indisch werk,
dat in die taal verloren, in verschillende Oostersche talen overgeleverd is,
en dat vroeger werd toegeschreven aan een daarin vermelden Syntipas,
Sindban of Sandibad. De oudste bewerking in het Westen is een Fransch
gedicht uit de tweede helft der XII e eeuw, dat de bron werd van verscheidene prozaredacties ; op eene daarvan berust de Latijnsche Historia
Septem Sapientium, van omstreeks i3oo. Ons gedicht gaat eveneens terug
op een dier prozaredacties, welke zelf uit twee andere is ontstaan. De
losse, ontwrichte versbouw verwijst het eerder naar de tweede, dan naar
de eerste helft der XIVe eeuw. Onze dichter, een Westvlaming, moge
behoorlijk Fransch hebben gekend, van kunst wist hij weinig af; taal en
stijl zijn eveneens vrij onbeholpen. Dat Van Maerlant het zou bedoeld
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hebben, Coen hij van de „faloerde der zeven Wijzen van Rome" sprak
(Sp. 12 48, v. 15-2o) is dan ook uitgesloten.
Oostersch ook is de eveneens zeer verspreide roman van Barladm en
Joeaphat of Joasaph, waarvan ons uit een Middelnederlandsche bewerking
slechts go verzen zijn bewaard. Joasaph, zoon van den Indischen koning
Abenner, wordt in een heerlijk paleis te midden van alle levensgenoegens
opgevoed, om te voorkomen dat hij christen zou warden, zooals 55 wichelaars
bij zijn geboorte voorspeld hadden; toch wordt hij ten slotte door Barlaam
bekeerd en bekeert hij zelf na image vervolging zijn vader, die als kluizenaar
sterft ; terwijl hij zelf zich in de woestijn terugtrekt. Een tijd lang werden
Josaphat en zijn leermeester als heiligen vereerd, zonder dat ooit een
heiligverklaring vanwege de Kerk is voorafgegaan. Als gedeeltelijke
bewerking van de Boeddhalegende,was deze heiligenlegende vooral bedoeld
als een apologie van het christendom en van het monachisme.
Tot een fijn psychologische, maar tragische novelle, wordt de ridderroman
der Minne in De borchgravinne van Vergy (112 7 verzen). Een innige, doch
geheime, Minne verbindt haar met een ridder van den hertog van Boergondie. De hertogin, in liefde voor den jongen ridder ontstoken, wil hem
verleiden, en als deze haar niet ter wille is, klaagt zij hem bij den hertog
valschelijk aan. De ridder redt zich, na den hertog om strenge geheimhouding te hebben gesmeekt, door hem zijn liefde voor zijn nicht, de borchgravinne, bekend te maken. De sluwe hertogin weet met haar vrouwelijke
listen bij haar man achter het geheim te komen. Als nu de borchgravinne
aan het hof verschijnt, tergt de hertogin er hare mededingster mede. Deze,
haar geheim verraden ziende, wanend dat haar ridder haar ontrouw is
geworden, doodt zich. Als de ridder haar ontdekt en begrijpt wat er
gebeurd is, doorsteekt hij zich mede op haar lijk. De hertog doorziet het
verraad van zijn vrouw en met het zwaard van den ridder klooft hij haar
het hoofd te midden van den feestdans. „Gherechte minnare... heelt wat
u te helene steet" is de les. Om het menschelijke gebeuren, om de diepte
van den hartstocht, om de scherpe psychologische ontleding behoort deze
vernieuwing van Pyramus en Thisbe tot de beste verhalen der middeleeuwen en kan zij als de voorlooper van den modernen roman worden beschouwd. Ons gedicht, van een onbekenden, Brabander, meen ik, is een vrije
navolging van het Fransch en werd voltooid den 24en Mei 1315. De taal
kon rijker en verzorgder zijn, de rijmen zuiverder; de versbouw, over
't algemeen nog goed, verloopt toch op meer dan een plaats, om de vele oversprongen, tot proza. Een andere Westvlaamsche bewerking, eerder slaafsche
vertaling, slordiger van taal en versbouw, uit lateren tijd, is nog fragmentarisch bewaard. De vraag mag worden gesteld of hier soms geen
oorspronkelijk Limburgsche herinneringen werden verwerkt : de burggravin
van Vergi stamde uit het Limburgsche huis.
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ALGEMEENE BESCHOUWINGEN
Verloren is een roman van Jan cud den Vergiere; maar wij kennen hem nog
uit een vertaling, die een Rijn-Hessisch dichter er in de tweede helft der
XIVe eeuw van gemaakt heeft, en door een volksboek. Jan is een vondeling,
die door Sigismond, keizer van Rome, op Pinksterdag, in zijn vergier
ontdekt wordt en dien hij met zijne op denzelfden dag geboren dochter
Clarisse laat opvoeden. Drie groote motieven worden er in verwerkt : dat
van den vondeling die met de dochter van een grooten heer, hier den keizer,
wordt grootgebracht en in liefde voor haar ontvlamt ; dat van den vondeling
die op queste trekt van zijn ouders onder allerlei avonturen en dappere
daden ; dat van den vondeling die zich kroon en rijk waardig maakt. De
jaloersche stiefmoeder, hier de keizerin, de verrader, hier Gaveron, spelen
hun rollen ook bij den zwakken keizer. In gevechten met Saracenen,
in tweegevechten met reuzen, legt Jan zijn onverschrokken moed aan den
dag. Hij overwint een ouden ridder, die zijn vader blijkt te zijn, de hertog
van Artois ; zijn moeder is de zuster van den Franschen koning. Hij verlost
Parijs ; trekt op tegen Rome, waar hij zich met den keizer verzoent en
eindelijk Clarisse ten huwelijk krijgt.
Oorspronkelijk is ook deze roman, evenals Seghelijn van Jerusalem en de
Kinderen van Limborch, in dien zin, dat hij met allerlei van elders ontleende stof een nieuw verhaal opbouwt, dat echter, naar 't schijnt, sterk
onder den invloed staat van het Fransche Richard le Beau. Een biographische, hoofsche roman verbonden met strijd en oorlog tegen de Saracenen,
zooals in de chandone de geote.
Nog meer Nederlandsch kunstbezit heeft Duitschland gered. Zoo nog een
roman van den Hertog van Brundwig, die eveneens in 't Duitsch door een
zekeren AUGUSTIN werd vertaald. Een avontuurlijke liefdesroman, die
in vele trekken aan den Evax-roman in de Kinderen van Limburg herinnert.
De een-en-twintig-jarige zoon van een hertog van Brunswig die over
Avernen, Frankrijk, Brabant, Myssen, Doringen, Sayssenlant heerscht,
snelt den koning van Spanje te hulp tegen den Moorschen koning van
Arragonie en ontvlamt er in liefde voor de koningin, de christen geworden
dochter van dien Moorschen koning. Beiden ontvluchten naar Venetie,
waar zij echter na eenigen tijd, (uit armoede ?) moeten scheiden. Hij moet
tot zijn ridderlijk bedrijf terugkeeren ; zij ontvlucht in 't geheim en wordt
door een koopman weggevoerd naar diens huis, waar zij zijn kinderen
kunstig onderricht. De jonge hertog zelf verovert zijn erfland, zoekt zijn
geliefde op en wordt, na 's konings dood, zelf koning van Spanje. De
vereeniging der gescheidenen geschiedt doordat de koopman, die schipbreuk
heeft geleden en van den koning een nieuw schip heeft ontvangen, dezen
uit dankbaarheid tapijten zendt, waarop de kunstenares-koningin de liefdetafereelen heeft geborduurd. De koning, als schipper verkleed, trekt nu
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uit, vindt haar en herkent haar aan haar ring. In triomf brengt hij haar
terug naar Spanje. Ook deze roman schijnt oorspronkelijk te zijn; de
Oostersche invloed is tamelijk sterk.
Nog een oorspronkelijk Dietsche, doch in onze taal verloren, in het
Duitsch overgezette en daar nog fragmentarisch bewaarde roman : de
Noormannenhertog Hendrik is bekend. Met Karlmeinet getuigen deze in
't Duitsch vertaalde romans voor den invloed van onze literatuur in Nederen Middel-Duitschland reeds in de XIVe eeuw.
Zoo zijn er onder deze latere romans nog wel enkele van beteekenis. Toch
heeft deze dichtsoort zich hier reeds overleefd. De bezieling is er niet
meer; de ridderidealen zijn blijkbaar in verval en de dichter wordt niet
meer gesteund door de ziel van een geheele samenleving. Het genre sterft
uit door de voortdurende herhalingen en door den steeds grooteren afstand
tusschen de levensopvatting, waaruit het gegroeid is, en de wisselende
tijdsomstandigheden. De zin der traditie gaat verloren, al wordt nog met
dezelfde stoffen, dezelfde motieven, dezelfde symbolen gearbeid. Het
geheim der vroegere kunst is heen : de avonturen verliezen hun beteekenis ;
zij worden fantastisch of melodramatisch. Conventie overheerscht. Toch
mag dit ons de oogen niet doen sluiten voor het vele schoone dat ook hier
nog geboden wordt. En reeds werden de wegen gebaand naar een nieuwe,
werkelijker kunst : van den psychologischen roman en de psychologische
novelle, al werd hierin vooralsnog weinig voortgebracht.
In de XIII e eeuw had de Fransche dichter Jean Renart lyrische strophen
in zijn verhalen gevlochten. Dit werd nu ook te onzent nagevolgd. In vele
der latere romans, b.v. in de allegorieen uit het Gruythuyse-handschrift,
komen dergelijke strophische passages voor : een stampie, een rondeeltje
of motet, of andere lyrisch-gekleurde strikjes.
De meeste van deze romans schijnen oorspronkelijk Vlaamsch, zelfs
Westvlaamsch te zijn, al zijn ook weer de beste Brabantsch. Door WestVlaanderen, bepaaldelijk door Brugge, is het dan ook, dat vele naar
Nederduitschland zijn gekomen en daar in Nederduitsche, sommige ook
in Hoogduitsche, vertalingen zijn bekend geworden.
Sprekend voor den geest van het lezend publiek is het ook, dat juist de
meeste dezer meer fantastisch-avontuurlijke romans lang populair zijn
gebleven : zij werden later in druk omgewerkt, en verspreidden zich toen
voornamelijk bij het yolk, nadat de hoogere en burgerlijke kringen er hun
gading van hadden gekregen.
Doch ook de oudere romans werden ononderbroken druk gelezen, zooals
blijkt uit de handschriften, die ons juist uit de XIVe en XVe eeuw zijn
bewaard. Na het midden der XIVe eeuw werden weliswaar geen nieuwe
ridderromans meer gedicht : doch de oudere leefden nog voort en drongen
toen ook door in de huizen der poorters : hetzij met behoud van den Loch
vaak naar den nieuwen smaak gewijzigden versvorm, hetzij tot proza
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omgewerkt. Nog meermaals werd gezongen of liever nu gelezen, van
Roelant en Roncevale, van Karel ende Elegast, van Reinaert, van Floris
en Blancefloer, van zooveel andere oude en nieuwe helden, van verstooten
vrouwen of rampzalige jonkvrouwen, van stoute ridders en bonte avonturen ;
al moet daarnaast toch weer worden opgemerkt, dat vele dier werken het
niet tot den tijd der boekdrukkunst hebben gebracht, zoodat hier meermaals
aansluiting bij de Fransche, eerder dan bij de Dietsche overlevering werd
gezocht. Om het beeld onzer literatuur in deze periode te voltooien diende
hier toch even de aandacht op te worden gevestigd.
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KORTERE VERHALEN
ERNSTIGE
E ZICH OVERLEVENDE ROMAN RUIMDE IN DE
XIVe eeuw de plaats in voor kortere verhalen, van dikwijls niet
weer dan twee tot driehonderd verzen ; en nog klagen de dichters
er over, dat ook deze te lang worden bevonden. Dit was vooral
het geval aan de hoven, waar de belangstelling naar elders ging.
Zulke kortere verhalen kwamen tot ons o.a. uit de groote internationale
novellenverzamelingen dier tijden. Als zoodanig leerden wij de VII Vroeden
van binnen Rome reeds kennen.
De Historia Septem Sapientium of de daarmee samenhangende Dolopathos
sive de rege et septem sapientibus is een der rijke bronnen geweest van de
latere Middeleeuwsche novellenkunst. Verwant hiermee is een andere
verzameling van fabelen en vertellingen, die, Indisch van oorsprong, in
het Perzisch, het Arabisch, als „Kalila en Dimnah", het Grieksch, het
Hebreeuwsch, overging, waaruit zij ca. 127o door den bekeerden Jood
Joannes van Capua als Directorium human,m salutis, of Parabola antiquorum sapientium, werd vertaald in het Latijn, hoewel bekendheid met
het werk in het Westen veel ouder schijnt te zijn. Er is dan nog de dieciplina clericalia van den bekeerden Spaanschen Jood Petrus Alfonsi (ca. 1106)
met zijn 3o-tal verhalen, meestal van Oosterschen oorsprong, waarvan er
ook enkele te onzent werden bewerkt, zooals een vriendschapsverhaal van
twee kooplieden van Bagdad en Egypte en het zesde verhaal van de VII
wisen, van den put. Maar de rijkste novellenbundel was de Gala Romanorum: een waarschijnlijk om het einde der XIII e of het begin der XIVe
eeuw in Engeland aangelegde verzameling van bijna drie honderd vertellingen, novellen of fabelen, met het doel te onderrichten : ze zou dus eerder
bij het zedenkundig proza ter sprake moeten komen. Maar hier dient het
verhaal of exempel niet als toelichting van een leering ; het wordt hoofdzaak,
waarbij dan een moralisatie te pas wordt gebracht. Over geheel westelijk
Europa verspreid en ook te onzent bekend, werd deze verzameling in het
Dietsch, doch zeer besnoeid, bewerkt; echter niet voor 1481, naar 't schijnt,
Coen zij te Gouda bij Gheraert Leeu werd uitgegeven als Die Gegen of
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Gheschienissen van Romen; herdrukken volgden spoedig, nog in de XVe eeuw :
in 1483 te Delft en in 1484 te Zwolle. Slechts een derde dezer verhalen
is van Oudromeinschen oorsprong : ook hier is veel Oostersch; en de
Oostersche phantasie van deze groote Latijnsche novellenbundels schijnt ook
wel op de vertelkunst van dezen tijd een nadeeligen druk te hebben uitgeoefend.
De Oostersche invloed, de Oostersche phantasie, die sedert de kruistochten, in de Byzantijnsche en Oostersche romans, in den Physiologus,
den geest en de verbeelding van het Westen hadden doordrongen, soms
ten goede, meestal ten kwade, door de bevordering van het grillige en
fantastische, van het bont uitwendig-avontuurlijke, ook van het tendentieuze
in den moedwilligen opbouw van disparate, het leven vreemde elementen
tot de zedenles, zijn door deze nieuwe bronnen ongetwijfeld versterkt. En
komen daarbij niet nog vele stichtelijke exempelen, zooals uit de Vitae
Patrum en andere dergelijke geschriften ? Zoo is er ook heel wat Oostersch
te vinden in de internationale literatuur der Middeleeuwen.
Zonder daarom dien invloed te overschatten, zou men Loch kunnen meenen,
dat hij verantwoordelijk is voor heel wat van het grillige en fantastische
in de Westersche kunst. De klassieke gebondenheid aan de wetten van
het 'even en van de psychologische werkelijkheid was te sterk voor de
minder door de gebeurtenissen van het voile leven, zooals in den heldentijd,
opgewekte verbeelding van de menigte, waaruit de dichters steeds meer
optraden en waartoe zij zich steeds meer richtten ; het vreemdsoortige, het
toevallige, trok aan, met de primitieve sentimentaliteit en de willekeurige
onwerkelijkheid, met het sprookjesachtige eveneens van de folklore : en
hoeveel is ook hier niet vreemd, wellicht nog Oostersch goed ?
Van Oostersche afkomst uit de Disciplina clericalis is een vriendschapssage, zooals we die reeds leerden kennen uit Athis en Prophilias, Amys
en Amilius, en zooals nog in andere vormen verspreid is geweest.
Van tween ghesellen die elc voer andren sterven wilden verhaalt van een koopman
van Brugge, die zijn bruid afstaat aan een koopman van Bagdad, die later
zijn vriend, als deze is moeten vluchten en te Bagdad van manslag wordt
aangeklaagd, wil verlossen door zich zelven als den schuldige aan te melden,
wat de koopman van Brugge niet aanvaardt, tot de ware moordenaar
opdaagt. Reeds Van Maerlant kende de sage en nam ze op in zijn Alexander
VI, 613-741.
Beroemd is het in de Oudheid reeds bekende verhaal van gestadige, maar
ongelukkige Minne, van Pyramus en Thisbe, dat eveneens herhaaldelijk,
ook in gewijzigde vormen, is behandeld. Zoo in Van tween kinderen die
droeghen ene starke Minne een ontfermettjc dine. De goden hadden hen met
alle gaven bedeeld ; zij hadden elkander zoo lief. Maar ze konden bij
elkander niet komen ; want zij werden streng bewaakt en door een muur
gescheiden. Eindelijk vindt Thisbe een Hoof in den muur waardoor ze nu
afspreken dat ze 's nachts in een „plein" zullen samenkomen. Thisbe komt
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er eerst aan, doch wordt verrast door een leeuwin en vlucht, haar sluier
achterlatend. Als Piramus komt en den door de leeuwin verscheurden
sluier ziet, waant hij Thisbe verscheurd en doodt zich ; Thisbe komt en doodt
zich dan op het lijk van den beminde ; beiden worden opgenomen „in der
Minnen Rike bi der Minnen martelaren".
Verreweg de meeste dezer verhalen hebben didactische strekking om een
of anderen practischen levensregel, een zedenkundige of godsdienstige leer
aan te bevelen. Zoo komen, als reeds gebleken is, in vele uitgebreide leerwerken talrijke „exempelen" of „bispelen" voor, die er ter veraanschouwlijking, of ook ter verpoozing, werden ingelascht. Doch ook andere zijn
afzonderlijk overgeleverd. De groote verzamelhandschriften vooral hebben
er nog enkele bewaard.
Zeer mooi, ook om de verheven les, is De Mantel van Eren met het motief
der riddervrouw, die zich arm maakt om haar man, die sedert Lien jaren
strijdt in het H. Land, te helpen, maar als deze met roem gekroond terugkomt, in haar armen eenvoud gesierd staat naast haar man als met een
mantel van eer, want „ere" moet men „voor gout" prijzen.
Niet minder verheven is de les van eer in ran XII enechten die ruddren
worden van eeren: een jonkvrouw zendt twaalf schildknapen, die haar
een aanzoek doen, eerst uit om eer te verwerven, dan zullen zij beloond
worden ; als zij na roemrijke daden bij haar om hun loon terugkomen,
krijgen zij ten antwoord, dat zij hun loon reeds in hun ridderschap hadden
ontvangen, nl. hun eer.
Zoo nog : dat een eerbaar leven meer dan rijkdom en losse zeden moet
verkozen worden leert een „hoghe gheborne maghet" in Vanden ouden
ridder ende vanden jonghen.

Een pleit voor toegeeflijkheid en genadige beoordeeling van menschelijke
zwakheid biedt Vanden gueden brueder, die de verdediging zijner zuster tegen
overigens door hebzucht aangedreven verwanten op zich neemt. Men zie
daarin echter weer geen alleenstaand voorbeeld : wat anders is immers de
les van zoo vele exempelen als de Marialegenden, als Beatrijs ?
Familie- en verwantentrouw leert Van enen here die vremde liede bi hem nam
ende verdreef omen broeder. Anderen hebben andere zedenlessen ; zooals tegen
hoogmoed in Vanden verwenden keyeer, die weten wilde hoeveel hij waard
was en moest hooren : ten hoogste 2g penningen, want Ons Heer werd op
3o geschat. Of van vertrouwen op God meer dan op den koning in Van
tween blinden, die bij een koning kwamen bedelen en van wie de eene, die in
alles God dank zegde, een pastei met goud er in kreeg, terwijl de andere,
die voor alles den koning dankte, door den geur van het vleesch verlokt, de
voor hem bestemde pastei met het goud omruilde tegen die met het vleesch.
Andere verhalen zijn eerder fabelen, of laten vogelen en andere dieren
optreden. Het exempel Vanden vrayen Brie vogbelen ende beten papengayen wil
practische levenswijsheid leeren „Die met ghemake leven wille Hore ende
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sie ende swighe stille" ; want „Horen, swighen ende siende blint Dats dat
nu die wereld mint". Elders verkondigen drie papegaaien den lof der vrouwen
en ten slotte van 0. L. Vrouw „die metier Sonnen edelec es ghepareert
boven alien verheven". Een exempel vanden Raven is tegen „die hars vaders
goet verteren" ; vanden &Jet die „eens herts huut" had aangetrokken, leert :
ken u zelven. In de parabel van enen deutter die met steepen achter vogelen
jaagt tot de vogelen door een marcolf gewaarschuwd worden, beet het :
„wat vint men daer scutters al Die scoene sprect... die sciet metten stenen".
Men kan hierbij de allegorieen voegen, die we hierboven reeds behandelden
en die moeilijk van de eigenlijke verhalen te onderscheiden zijn. Alle zijn
vormen van de didactiek van dezen tijd en behooren te zamen.
Verhalen met godsdienstige strekking op rijm zijn er ook, buiten die als
exempelen dienen en naast de allegorieen, zooals vanden Eenhoorn. Zulk een
merkwaardig verhaal, te plaatsen naast Beatrijs en Theophilus, al is het
geen Maria-mirakel en al is de dichterlijke behandeling wat zwak, is dat
Vanden Ridder die God dine donden vergaf, het bekende verhaal van le chevalier au
barisel : van een roofridder die uit spotternij te biechten ging bij een kluizenaar
en als penitentie ontving : een barizeel, een vaatje, met water te vullen.
Spottend loopt de ridder naar de naaste rivier, dan naar een bron : te vergeefs ;
het water vlucht. Zou dit om zijn zonden zijn ? En zeven jaar dwaalt hij
om „in vreesen der wraken sire quaetheden", in ellende en armoede en
ontbering, zijn boete, tot hij bij den kluizenaar terugkeert en daar in berouw
over zijn zondig leven in tranen losbarst ; een traan valt in het barizeel,
dat, o wonder I dadelijk volloopt. Hij is vrij van al zijn zonden en zondenstraf, sterft en St Michiel met de engelen komt zijn ziel halen. Vertaalde
COLPAERT, zoo noemt zich de dichter, uit het Fransch ? Of, zooals hij
beweert, uit het Latijn ? Hij moet meer gedicht hebben, want hij begint
zoo : het dichten van vrome tot inkeer opwekkende dingen geeft hij noode
op. Zijn versvorm verraadt den komenden rederijkerstijd.
Berijmde Maria-mirakelen buiten Beatrijs en Theophilus, zijn niet talrijk
en hebben ook weinig letterkundige beteekenis. Nog een dient hier vermeld,
Van enen jonghen kinde ende van haren dcoelmeedter: een jonkvrouw, door haar
leeraar aangezocht, weerstaat aanvankelijk, ontvlucht dan met hem; doch ze
weet hem tot de zuiverheid over te halen, waarop ze beiden in een klooster
treden, zij als non, hij als priester. Als nu de graaf eens in de abdij komt
en door haar zang verrukt, haar opeischt, laat zij, om het klooster te redden,
haar neus en mond door den priester verminken, zoo geheel vergeestelijkt
is hun liefde geworden. Nadat het gevaar geweken is, wordt zij door
0. L. Vrouw genezen. Een verhaal van strijd om de zuiverheid, niet
bijzonder mooi als winding, misschien wel als heldhaftigheid. Naar den
vorm ook laat XIVe-eeuwsch.
Er waren in de Middeleeuwen wel meer zulke mooie godsdienstige verhalen
in omloop, in het Fransch, in het Duitsch, die echter te onzent niet zijn
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behandeld. Hoe ongaarne missen wij b.v. in onze literatuur het zoo mooie,
nu eens echt geheel eigenaardig westersch en menschelijk gedicht van Le
tombeur de Notre Dame, bekend als de Tuimelaar van Onze Lieve Vrouw.
BOERTIGE
Ruwe, weinig kiesche verhalen, waarin het erotische of het platte de
voornaamste rol speelt, zijn er natuurlijk ook geweest, al zullen de meeste
wel niet overgeleverd zijn. In vele gevallen gaat het om een of andere
ondeugende vrouw, die een al te simpelen man verschalkt, als in Van
Lacarieee den katy7, dien zijn vrouw wijsmaakt dat hij dood is ; of van den
cnape van Dordrecht, wiens winstgevend bedrijf de baljuw aan zijn eigen
vrouw ervaren moet ; of in de platte Reinaerdie, die wil aantoonen, hoe de
vrouwen vol zijn „van Reinaerts spele" ; en andere, die gewoonlijk weinig
kunstvaardigheid bezitten en hun succes te danken hebben aan den scabreuzen inhoud. Soms echter wint het de man van de vrouw, als in Van
enen man die Inch gheborghen in ene scrine; en dan mag de vrouw er „een
exempel of nemen" en zich „in der eren bant" gorden.
Op niet onaardige en ook niet onverdienstelijke wijze wordt door PIETER
VAN IRSELE in zijn Widen raet van vrouwen verteld : hoe een door haar vader
al te streng bewaakte jonkvrouw het aanlegt om door bemiddeling van
haar biechtvader, die zich zijn rol in dezen allerminst bewust is, in
aanraking te komen met den uitverkorene van haar hart.
Zulke verhalen, als de fabliaux in het Fransch, spelen gewoonlijk onder
het lagere yolk ; ook de lagere geestelijkheid, de clerken, de papen, nonnen
en begijnen, broeders begarden en monniken, worden wel eens tot mikpunt
genomen van zulke ondeugende, platte boert : in rijm of onrijm ; afzonderlijk
of in grootere werken, later ook in klucht of sotternie. Dat behoorde tot
een internationale pasmunt, waarin de menschelijke zwakheid hare
weerwraak nam op ernstige zedenpreekers. Al wil men het in zulke verhalen
ook soms door speciale localiseering, te Dordrecht, te Hasselt, in of bij
Gent, doen voorkomen alsof het waarlijk gebeurd was, toch moeten
wij er niet meer van gelooven dan van sommige „gazettes scandaleuses"
of van de weinig stichtelijke verhaaltjes over nonnen en paters, die in
sommige kringen de ronde doen. Enkele, zelfs aldus gelocaliseerde,
worden dan ook elders aangetroffen, zelfs in Boccaccio's Decamerone.
Zij voeren ons ook binnen de kroeg, als Vanden man die gherne dranc; of
bij 't volkje dat langs de straat zijn brood verdient of grist, als in Van Brie
gheaellen die den bake stalen. Soms geven die rondreizende liedjeszangers,
die vertellers van grappen en nieuwtjes, een kijkje in hun avontuurlijk
bestaan, als in Deen gheselle callengiert den anderen die wandelinghe: een
gevestigde „gheselle" wil een rondreizenden „gheselle" overhalen om„ die
wandelinghe", het zwervende leven, op te geven ; de rondtrekker roemt
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zijn vrij en niet al te stichtelijk bestaan en kan er door de vermaningen van
zijn oud-gezel, die zich, naar 't schijnt, „ter neringhe" had gezet, niet van
afgebracht worden ;'t stieltje brengt nets meer op,'t voert tot een rampzalig
einde als met GIELIS VAN TRECHT, JAN VAN LIER, en METTER HUYVEN MEESTER
JAN ; 't leidt tot zonde, enz.; maar de zwerver weet er wel raad op en kent
blijkbaar de malsche volkstaal niet minder dan het kermisvieren.
ALGEMEENE BESCHOUWINGEN
Deze kortere, ernstige of boertige, verhalen worden nu in de literatuurgeschiedenis gewoonlijk sproken en boerden genoemd.
Geen van deze benamingen echter had in de Middeleeuwen die bijzondere beteekenis. Voor de ernstige klerken waren alle verdichte
verhalen boerden. Gewoonlijk echter beteekende het woord een grap, een
luimig of geestig vertelsel of gezegde. Een Boerde heet een gedicht dat,
naar gelang men het leest zonder of met oversprong, van een schaamtelooze
of van een eerbare vrouw geldt : het boertige zit juist in zulk een lezing.
Een gedicht Van mauwene op een spreuk „Muset wel maer en mauwet niet"
is daarom ook een boerde. Voor een bepaalde dichtsoort werd het woord
niet gebruikt.
En ook sproke had een zeer vage beteekenis. Zoowat alle soorten van
gedichten heetten sproken : verhaal, allegorie, symbool, didactische poezie,
lyrische ontboezeming, twistgesprek, wenschgedicht, conincxspel, gebed,
exempel, zelfs boerde, zelfs dramatische poezie ; het geheele gedicht Der
Minnen Loep heet sproke. Waarschijnlijk is het woord een vertaling van
het Fransche „diet" en houdt het verband met spreuk, om de didactische
strekking te doen uitkomen, en beteekent het niet meer dan „gedicht". Hangt
het samen met spreken, in dien zin dat het oorspronkelijk zou zijn bestemd
om gesproken, voorgelezen, te worden ? Dit blijkt ons niet het geval. Ook
sommige sproken en allegorieen bevatten lyrische, gezongen, passages. En
lyrische gedichten heeten ook sproken.
Men heeft ook wel eens gemeend, dat de sproke gewoonlijk gesteld was
in de epische versmaat of in kleine strophen van vier kruisgewijs rijmende
verzen. Dat de epische versmaat in 't verhaal overheerscht is slechts natuurlijk. Maar deze komt ook voor in lyrische stukken; en in de didactische,
in de allegorieen, zelfs in de boerden, in alles wat in de handschriften
sproke genoemd wordt, kan strophenbouw, zelfs ingewikkelde clausulenbouw, worden aangetroffen. Feitelijk is 't moeilijk uit te maken, wat tot
de keuze van een of anderen vorm bewogen heeft.
De stof voor die verhalen is dikwijls internationaal. Klassieke bronnen
zijn vermengd met Oostersche. Doch ook de christelijke legenden-bundels,
en daarnaast de mondelinge overlevering, de folklore, hebben motieven
geleverd. De stof der boerden moge wel eens eigen ervaring zijn; maar
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toch, juist wanneer ze soms als ervaring aandoen, treffen we ze niet zelden ook
aan in de verhalen der wereldliteratuur, b.v. in Boccaccio's Decamerone,
of in het Fransch. Er is hier trouwens ook wisselwerking geweest : enkele
onzer verhalen schijnen in het Fransch te zijn vertaald (ik herinner hier
aan Jacques de Baisieux' boerde) en ook in het Engelsch, in Chaucer's
Cantorbury Tales : de Millers Tale en de Pardenere's Tale.
Van het vele dat er in die tijden gedicht werd, is ons weer betrekkelijk
weinig overgeleverd, en dan ook weer in 't bijzonder door de groote verzamelhandschriften, het Hulthemsche en het Comburgsche. „Het dicht
al dat lepel lect" beweert de dichter van de zeer onkiesche Frenesie. We
merken het weinig aan het bewaarde. Dat vooral boerden ontbreken, laat
zich begrijpen ; in de handschriften werden nog enkele onleesbaar gemaakt.
Deze literatuur is in 't algemeen oorspronkelijker, in dezen zin dat de
onderwerpen wel internationaal zijn, maar de bewerking niet meer eigenlijk
navolging of vertaling. De vrije behandeling overheerscht. En toch, hooge
letterkundige waarde kan men aan de meeste niet toekennen, ten minste
wat vorm, taal, versbouw, beeldspraak, zeggingskracht betreft. Slappe,
gerekte versbouw, platte beeldspraak, akelige stoplappen zijn in vele
gedichten schering en inslag. Het gebeurt ook vaak dat ze, door de bedoeling om te leeraren, te onwerkelijk, te ongewoon worden om te treffen
door echt menschelijk gebeuren. Er zijn natuurlijk uitzonderingen : sproken
die op een echt menschelijk gevoel zijn gebouwd. Toch doen ze dikwijls
te vreemd aan om uit het leven gegrepen te zijn : invloed van Oostersche
phantasieen of van een nog primitieve verbeelding ?
Het is wel waarschijnlijk, dat in enkele dezer gedichten liederen uit vroegere
tijden in nieuwen vorm opleven, wat verklaart waarom hier minder vertaling is. Ook treden nu hier de nakomelingen der oudere volksdichters
eenigszins op den voorgrond. Dat ze niet altijd alleen gingen, dat ze onder
troepen van berentemmers en potsenmakers, van vedelaars, van pijpers
en „trompenaars", bij het lichte kermisvolk worden aangetroffen, dat ze
soms met twee of meer voordroegen, waarvan de eene een vrouw, de
andere een man kon zijn, van wie de eene voordroeg en de andere op een
muziekinstrument begeleidde, zouden we a priori kunnen raden, indien het
niet uit nu talrijker bewaarde oorkonden bevestigd werd. Terwijl sommigen
hun rondzwervend leventje voortzetten, gaan anderen zich metterwoon in
de steden vestigen, waar ze weldra in de rederijkerskamers zullen opgaan.
Anderen verschijnen aan hoven, zooals vroeger, in min of meer vasten
dienst. Sommige heeren schijnen zelfs een geheel legertje van zulke lui in
hun dienst te hebben gehad. Het is een algemeene klacht bij de „clercken"
van dien tijd, dat de adel door het gevlei der menestreelen te gronde gaat :
Si gheven haer goet ribauden
Meesteeren ende yrauden
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Omdat si haer ere souden uut draghen
Overal daer si haers ghewaghen
(J. Teest. 922-25)
Sommige graven gaven hierin het voorbeeld ; zooals Lodewijk van Nevers,
die zich met schulden had overladen „bij zijnen quaden, lichtvaerdighen
ende onghereghelden regemente, als die oyt zijnen tijt met musicienen,
rhetoricienen, caetsers, jongheleurs, pluymstrickers ende allerande dierghelicke zorghelooze mortepaeyen overghebracht hadde". Zoo ging het ook
nog onder Lodewijk van Male ; zoo eveneens aan de hoven der heeren en
adellijken in Vlaanderen en Brabant, en vervolgens ook in Noord-Nederland,
zoodat men van een herleving der letteren in dezen tijd gesproken heeft.
Bij een feest waar men „hoveren" soude en dat „XL daghe al omme"
duurde, waren „yraude ende menestrele die toegden menegherhande spele"
(VM. II, 2 o 1 ). Hier weer, als voren, zien we yrauden en menestrele
te zamen vernoemd. Nog een andere naam komt op : „sprekers", „sprooksprekers" of „segghers" : in verband met een of anderen aanzienlijken
heer, wiens sprekers zij heeren, zelfs met een stad, als stadsspreker.
Menestreelen, herauten en sprekers tegenover de clerken : waren dat
verschillende soorten van dichters, in verschillende bediening, of werden
de dichters in dienst van een of anderen groote onverschillig aldus genoemd ?
Gewis, menestreelen, eigenlijk dienstmannen van den adel, dragende het
wapen van hun heer, gaan zich met de opkomst en den bloei der muziek in
de XIVe eeuw, steeds meer op deze kunst toeleggen : de menestreelen
worden muzikanten, al blijven sommigen — men denke aan Adenet le
Roi, — ook dichters te gelijk. Herauten moesten ook muziek kennen : zij
bliezen de bazuin, regelden tornooien en feestelijkheden, brachten boodschappen over, voerden het woord ook voor hunne heeren, bij afkondigingen,
enz... De eigenlijke heraut is de bode van zijn heer. Zij stonden soms onder
een „maerscalc" of „coninc" „roi" der yrauden. In de uitoefening van hun
ambt zullen ze ook vaak den dichter hebben gespeeld. Zoo later de cnape
of bode van de rederijkerskamers, die de wedstrijden en landjuweelen
aankondigde, wiens „chaerte" ook meermaals op rijm was gesteld. Maar de
woorden worden zoo wat door elkander gebruikt en zelfs op rondzwervende lieden toegepast : „dais der yrauden vice Dat si thaers selfs huse
node beten Alsi elre om niet moghen eten" zegt Boendale (Ls. III, 190).
Doch spreker wordt steeds meer in de XIVe eeuw de naam voor dichter.
Ook hem treffen we aan bij grooten en aan de hoven. Heette hij zoo,
omdat hij alleen gedichten voorlas, niet zong ? Was het onder den invloed
van sproke, dat een algemeene naam werd voor gedicht ? Was dan spreker
eenvoudig synoniem met menestreel en heraut ? Want hij wordt ook
genoemd : spreker van den heer van Abcoude, b.v., spreker van den heer
van Gaesbeke, enz... Hij draagt het wapen van zijn heer, al verschijnen
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soms sprekers zonder wapen. Doch ook hij reist van stad tot stad, van
burcht tot burcht, waar er jets te verdienen was. En ook de speellieden,
die we met de pijpers en vedelaars meest als rondreizende dichters kennen,
maken hun verschijning aan de hoven en burchten. Zoo komt het mij voor,
dat al deze namen geen zuiver gedifferentieerde beteekenis hadden : spreker
wordt wel steeds meer de naam voor dichter, maar hij kon ook heraut of
bode zijn ; menestreel voor muzikant.
Van meer belang dunkt het ons te wijzen op het veelvuldig voorkomen van
zulke dichters en speellieden aan de verschillende hoven en huizen. Als men
grafelijke en stedelijke rekeningen uit die jaren doorloopt, krijgt men wel
den indruk van een ontwikkeld letterkundig leven. Mag men spreken van een
opbloei der letteren onder Lodewijk van Nevers en Lodewijk van Male ?
Dan moet er ook rekening mee gehouden worden, dat er mogelijk nog al
vele Fransch-dichtenden onder waren. En natuurlijk is al dat volkje dat
zich aan die hoven verdrong, geen dichtersvolk, verre van daar I Ook,
Duitschers mengen zich onder hen, vooral onder het Beiersche huis der
graven van Holland en onder den Luxemburgschen Wenceslas, hertog van
Brabant. Zoo begint ook de taal zich Duitsch te kleuren.
Waren die toestanden wezenlijk anders dan wat wij reeds in de XII e eeuw
aan sommige hoven aantroffen, b.v. aan het hof der graven van Wijnen ?
Baldwin II bezat Coen reeds een bibliotheek die hem toeliet te wedijveren
met de „nominatissimi joculatores" van zijn tijd. En bij de feestelijkheden
voor de „alapa militaris" van zijn oudsten zoon Arnold, „in omni curiali
facecia prxclarus", wordt verhaald, hoe deze : „militaribus vix indutus
vestimentis prosiliit in medium, et ministralibus, mimis, nebulonibus,
gartionibus, scurris et joculatoribus omnibusque ejus nomen invocantibus
et prxdicantibus satisfecit."
De bron van hun poezie was gewoonlijk baatzucht : de kunst was hun levensonderhoud, hun bedrijf. Dit werd hun geschonken in den vorm van geld,
van renten, van kleeding, ook van aanzien en gunst bij hun heer. Maar
die drijfveer sloot niet alle dichterlijke bekommernis uit; ook niet zedelijke :
in de meeste gevallen wilden zij, rechtstreeks of onrechtstreeks, niet alleen
verzetten, maar ook onderrichten.
De clerken waren meer dichters uit roeping, in dezen zin althans, dat zij
zich niet in de eerste plaats om het lieve brood tot het dichten zetten, maar
om nuttig te zijn, te stichten, leering te brengen. Doch ook zij konden in den
dienst van grooten staan en om hun werk beloond worden, zooals zelfs
Van Maerlant, Van Velthem, Hein van Aken. Zij wilden echter hun
kunst ernstiger opgevat zien : zij waren de geleerden.
Hebben nog velen de dichterlijke aandrift gevoeld, waarvan Boendale
sprak, en die we meermaals duidelijk bij de dichters der vorige periode
hebben bewonderd ? Men zou het werkelijk niet zeggen. Althans zelden
vernemen wij nog zulke uitingen van echten dichtersdrang. Men dicht om
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zich met dichten te „generen", al klaagt men soms dat het weinig opbrengt,
of om een vrij, los leventje te leiden. Zeer dikwijls echter vinden wij, bij
clerken voornamelijk, de bekentenis, dat ze dichten voor tijdverdrijf, of wel
om den tijd nuttig te besteden, om zich te vrijwaren tegen ijdelheid, ledigheid,
of om nuttige „tijtcortinghe" te verschaffen.
Dat de dichters soms onder kritiek leden, blijkt wel eens uit hun klachten.
Tegen kwade tongen, tegen benijders wordt vaak geijverd, ook omdat ze
't werk der edele kunst onteerden. Sommigen vreezen, dat hun kunst niet
bij allen in den smaak zal vallen en zetten zich niet zonder angst aan den
arbeid. Maar zoo jets is van alle tijden en veronderstelt nog geen litteraire
kritiek. Bedillen is menschelijk, en jaloerschheid eveneens : die zal onder
de bent der schrijvelaars wel meer hebben gewoed.
DE DICHTERS ; BOUDEWIJN VAN DER LORE.
Namen van dichters, van sprekers, enz. komen er genoeg voor in oorkonden
en rekeningen. Maar namen zijn namen : en die vermeldingen laten ons
meestal in 't onzekere omtrent de ware bedrijvigheid der genoemden : waren het wel altijd dichters ? En in welke taal dichtten zij ? Reeds duiken
pseudoniemen op, als een Jonckere van der Minnen, die in 1383 als spreker
voorkomt. Een bekend spreker was ook JAN VAN MECHELEN , al is ons van
hem nets overgeleverd en al schijnt hij het, ondanks zijn betrekkingen met
het hof van Blois en andere hoven, niet breed te hebben gehad ; waarschijnlijk
dichtte hij zelfs in 't Fransch.
PIETER VAN IERSELE (Eersele, Eersel, bij Eindhoven ?) leerden wij reeds
kennen ; evenals Jan Dille en Colpaert. JAN VAN HOLLANT noemt zich in
Vanden verwenden keyoer; JAN DINGELSCHE (de Engelschman ?) in Vander
Taverne. Vanden Eenboorn is gemaakt door LODEWIKE : misschien de als
dichter van „stampien" bekende LODEWIJK VAN VAELBEKE. Een zekere
EGIDIUS dichtte _Niemen mach twee heren dienen en de monorime Menocbe
waerop moocbatu di verlaten: in een later te vermelden treurlied van een
gheselle over zijn makker beet de afgestorvene EGIDIUS: is dit soms dezelfde ?
Een GIELYS VAN TRECHT is een der drie rondreizende ghesellen, met JAN
VAN LIER en JAN METTERHUVEN, in Deen gheselle calengiert. Een TRECHT ?)
treedt op met een ZOETE VAN NEDERLAND in Van vele edelen parabelen.
Met een overzicht van het werk van eenige meer bekenden onder deze
dichters of sprekers kunnen wij de behandeling van deze kunst besluiten.
Van den Gentenaar BOUDEWIJN VAN DER LORE bezitten wij nog de mooie
allegorie De illagbet van Gbend : in een visioen ziet de dichter de Maagd
van Gent in een groen woud tusschen twee rivieren ; aan hare borst drukt
zij den witten Leeuw. Zij bidt tot Christus van Nazareth, dat Hij haar
houde zuiver en vrij. Daar verschijnt met een groote schaar ridders een
„here voorbare" met een „leu van swarten hare clemmende in dat rode
gout". De heer bedreigt de Maagd, die hem haar Vader noemt en hem
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smeekt te mogen behouden zuiver leven en vrij. Maar de raadslieden
beletten den heer het „Dal si" uit te spreken. Het leger echter moet
onverrichter zake terugkeeren. Want, nu toont de Maagd den dichter alle
santen en santinnen van Gent, die haar verdedigden. Zij noemt zich de
„onnosel suver maeght die dore 'tgheloeve dese veete draeght". Ten slotte
bidt de dichter, dat het tusschen haar en haar vader, Lodewijk van Male,
tot een verzoening kome, en dat het „aloud van onghenadicheden" heeten
moge „tprieel van vreden".
Dit gedicht werd geschreven tijdens de vredesonderhandelingen tusschen
den graaf en de stad, te Harelbeke in September 1381, nadat de graaf een
tweede maal het beleg van Gent (18 Julii381) had opgegeven. Toch heeft
het geen politieke beteekenis, maar een religieuze. Het zinspeelt op de
verwikkelingen van hetWestersche schisma, veroorzaakt door den terugkeer
van Urbanus VI in 13 7 8 naar Rome. De koning van Frankrijk en zijn
trouwe vazal, de graaf van Vlaanderen, hingen de partij aan van den
tegenpaus Clemens VII te Avignon. Ons yolk, Gent, wilde den waren
paus gehoorzaam blijven.
VAN DER LORE was ook een strenge hekeldichter. In Dal Ttjto Verlied
haalt hij het weelderig leven over den hekel, dat van het grafelijke hof
uitging. In een visioen ziet de dichter zich in een kerk, tusschen allerlei
„saerke" ; uit een met goud en kostbare steenen versierde tombe hoort hij
een stem, die hem opwekt den volke te verkondigen wat hij zal hooren : een
bittere vermaning tegen de verdorven zeden, in 't bijzonder bij de hoogere
standen, en van daar onder het yolk. "lc& persoene wenechen is een nieuwe
hekelrede, met voorbeelden van het zedenbederf in die wenschen.
Over den dichter zelf is verder nets bekend. Was hij de Gentsche spreker,
wien Albrecht van Beieren in 13 94 een hoofschheid gaf ?
Nog andere wenschgedichten worden hem toegeschreven, om geen andere
reden, dan dat het wenschgedichten zijn die in hetzelfde handschrift
voorkomen. In vier heeren wenechen zitten vier helden uit de Nibelungen
samen : Hagen, Geernout, de milde Rudigeer en Gontier ; de helden hebben
wel wat van hun hoogen moed verloren, behalve Hagen, die nog naar
Mimminc en naar Scimminc verlangt, het zwaard dat Wedege van zijn
vader Wieland kreeg : het heele stuk zou — een groote zeldzaamheid —
een vertaling uit het Duitsch kunnen zijn. In vijf vrouwen wenechen zitten vijf
vrouwen Hecuba, Helena, Polixima, Isoude, Andromache (in een fraaie
vermenging van klassieke sagen met Britsche), die verklaren hoe zij het
liefst met trouw wenschen te loonen ; Venus moet beslissen, doch deze
laat de uitspraak over aan „Ghi heren ende ghi vrouwen". In vijf heren
wenechen zijn het Hector, Menelaus, Paris,Troilus, Pollidamas (in een fraaie
verzoening van Grieken en Trojanen), die aan Venus de beslissing overlaten
wie hunner het meest „sijn herte ter Minnen dienste leecht". Doch deze
moet de uitspraak ook weer verdagen.
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AUGUSTIJNKEN VAN DORDT
is een gevierd spreker geweest, die „bi heren,
bi hoghen vrouwen to sijn" plag ; in den dienst voornamelijk van den graaf
van Blois, dien hij op zijn reizen vergezelde. Men vindt hem vermeld van
1358 tot 13 7 o. Enkele gedichten zijn op zijn naam overgeleverd. Dit id
Sinte Jana Evangelium: een tamelijk lange verklaring (1. o51 vv.) op het
begin van St Jans Evangelie. De Schepping, 283 vv., met zinspelingen op
het mystieke getal zeven : scheppingsdagen, getijden, sacramenten, hoofdzonden, planeten, enz. ; met een uitweiding over de twee zwaarden, waarin
hij eerder als Ghibellijn of keizersgezinde optreedt ; met toespelingen op de
H. Drievuldigheid. Zijn Sceepkene (555 vv.) is een lange allegorie op het
schip „Sekerheit", waarop zeven verbannen koninginnen „Bescheidenheit,
Stedichede, Sceemde, Volmaecte Trouwe, Gherechticheit, Mate en Miltheit" zich moeten inschepen en Vrouw Ere alleen achterlaten, die door alien
wordt verwaarloosd, nu zes Ondeugend overal regeeren : een politieke
allegorie. De borch van Vroudenrtjc (164 vv.) is een andere allegorie op den
mensch, met „Heer Reinout" het hart, als burggraaf, en de vijf zinnen
„Hoernaer, Cleerbesach, Rouckaert, Smakelijk, Lichtgevoel" (vergelijk de
allegorieen in het Gruythuyse-handschrift) als ridders die den burcht hoeden ;
niet kwaad is daarin de beschrijving van den mond als een zaal. Vander
Rijcheit ende van der loot is zuiver didactisch, in Lien achtregelige strophen,
waarschuwend tegen de vergankelijkheid van aardsche bezittingen, waarop
de wereld vooral verslingerd is. Nog een paar andere gedichten, Vtif
Punten van Eeren (116 vv.) en een strophenvormige klacht over de gierigheid
van een onhoofschen ridder, komen hem ook wel toe. Van andere, waarin
zijn naam niet voorkomt, staat het auteurschap minder vast. Zoo : een
onderricht voor elken leeftijd van twaalf jaren vergeleken bij de zes hoofdkleuren : van VI vaerwen ende XII outheyderz; een godsdienstig-zedelijk
onderricht op de twee leden van den duim en de drie leden van elken vinger,
een methode van beschouwing die later in de ascese veel werd beoefend :
een expositie vanden vier vingheren ende vanden flume; een felle satire op de
maatschappij, waarin de arbeider het gelag moet betalen : den //B recht
ende averrecht (het begint met A en elk vers met de volgende letter van het
alfabet en eindigt zoo met A) : wel van later. Zedelessen ook onder zijn
werk opgenomen zijn verzameld uit Van Maerlant's Spieghel.
De allegorie is een vernuftig spel geworden ; het succes, dat Augustijnken
er in de hoogste kringen mee behaalde, bewijst hoezeer ze daar in den
smaak vielen. Daarom, meer dan om zijn verskunst, zal hij wel voornamelijk als „constenare fijn" zijn geroemd. Doch hij stond ook in de politiek
en diende zijn meester met zijn woord. Een zekere bevailigheid gepaard
met zedelijken ernst zal men hem Loch niet kunnen ontzeggen.
AUGUSTIJNKEN VAN DORDT
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WILLEM VAN HILDEGAERSBERCH
WILLEM VAN HILDEGAERSBERCH, bij Rotterdam, is het type van den sprookspreker der latere XIVe eeuw.
Hij moet wel een tijdje voor 1350 geboren zijn, daar hij voor zijn dood,
vermoedelijk omstreeks 14o8, herhaaldelijk gewaagt van zijn ouden dag
en van zijn eenzaamheid, na den dood van zoo vele vrienden en gezellen.
Was hij van goeden huize en had hij zijn fortuin verbrast ? Dan vat men
zijn strophisch gedicht Van drierhande lijden autobiographisch op, wat dien
indruk Loch niet maakt, evenmin als men uit zijn Vander ilvontuer mag
besluiten, dat hij een globetrotter was. Veeleer heeft hij zich om den broode
tot spreker opgewerkt ; misschien tamelijk laat; want voor 13 7 5 schijnt
hij niet te zijn opgetreden en in 1383 was hij nog weinig bekend. Hij was
zonder hoogere opvoeding, geen clerk, kon slechts met moeite lezen en
wellicht schrijven. In den regel sprak hij voor het grafelijk hof, meestal
in den Haag, op feestdagen. Wat hij dan bij een feestelijke gelegenheid
ontvangen had, moest hem voorthelpen, en behoeden voor den bedelstaf.
Zijn werk omvat + 120 gedichten van gemiddeld 100-120 verzen, sommige
zijn korter, andere meer dan driehonderd lang ; meestal paarsgewijs rijmende,
soms strophisch : en reeds duikt het refrein der rederijkers op. Steeds
wil hij leeraren en door jets aangenaams voor de ooren ook in 't „verstaen
wijsheit" brengen. Dat doet hij onder allerlei vormen. Nu eens rechtstreeks
Vanden X gbeboden, een gedicht op bestelling ; van dien achte ealicheden; Van
eterven; Van gheduricheit. In een onderecheit van hilic ende van gheeeteliken laden
wordt alleen betoogd, dat men ook in het huwelijk kan zalig worden, zonder
dat daarom, evenmin als bij Boendale, het huwelijk onvoorwaardelijk
boven den geestelijken stand verheven wordt; maar ieder heeft zijn roeping
en ook het huwelijk is een zaligheid. Meer lyrisch is het refrein Vander
Ghiericheit: een thema, dat bij broodsprekers veelvuldig voorkomt ; strophisch eveneens is Van drierhande lijden: alleen om God te lijden is zalig.
Andere zijn bijna preeken : Vander Verrieenie, pander dwalinghe, gander
geboorten Chrieti, enz... Soms disputeerend : een dieputacie. Nog andere
allegorisch : Vanden droem: Trouw en Gerechtigheid zijn verbannen van de
wereld ; Vander wankelre brugghen die de vleiende liefdewoorden zijn ; of
beelden en parabelen : vanden doern, meidoorn, ende pander Linde, als het beeld
van den Heer met zijn Vrouwe ; vanden nzeerblade, de waterlelie, dat altijd
bovendrijft, hoe ook de ebbe gaat, als vleiers zeer mooi ; pander bedevaert,
de levensreis ; vanden twaelf maenden, nog een beeld van het menschelijk leven ;
van twee wtjnden, over twist ; vanden wzjnvaet, het lichaam, dat door negen
banden, deugden, bevestigd wordt; van den epieghel; vanden licbte: een
mystieke verheerlijking van het Licht ; vanden boghe, over eendracht. Enkele
malen wordt gebruik gemaakt van de fabel : Vanden serpente en enkele
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andere, met ontleening waarschijnlijk aan Reinaert II ; of dienen dieren
tot figuren : Vanden hontsscede.
Doch meestal bedient Willem zich van het verhaal, het exempel, het
bispel, om zijn beste bespiegelingen voor te dragen. Die beschouwingen
zijn van godsdienstigen, meestal van zedenkundigen aard. Daarbij nog
dikwijls over Minne : van awn doechden der minnen, waaronder weer Scamelheit en Miltheit worden geroemd ; doch ook, huiselijker, Soberheit, 't volbrenghen vanden wercken, ootmoed ; Twtjfel en Wanhope blijven de vijanden,
al kent hij ook de hoop als 's menschen beste deel en steun ; wat een reyn
whiff waerdich is; Vanden goeden Vrouwen; doch ook over vriendschap. Dan
weer over de onbestendigheid der aardsche goederen, als in 't allegorische
Vanden avontmael; hoe die joecht vergaet, enz. ; en natuurlijk ook zeer dikwijls
over de verdorvenheid der wereld : een disputacie vander heiligher Kercken
in den aard van MAERLANT ' S Claghe. Of tegen hoovaardij, vleierij, „scalcheit", gierigheid, woeker. Soms hekelend-vernuftig : beschermen heeft zijn
m verloren ; van mer, woert dat luttel vroemt, een satire waarin alle standen
vol deugden heeren, maar... Of over ere in den voortijd, met het voorbeeld
van den schoolmeester van Falerii. Men leve in den eenvoud des geloofs,
op Hoede en Voersien, bij bescheide, dan zal men een ouden dag bereiken,
als in de allegorie Vanden ouden ende vanden jonghen, waarin een jonkvrouw
den ouderdom verheerlijkt. Ons ja zij ja, ons neen zij neen; er is al zooveel
ontrouw in de wereld ; enz...
Een paar boertige verhalen, het eene vrij onkiesch, hoe een gevallen
monnik door den duivel bedrogen wordt, het andere vrij onbeduidend, vanden
paep die sijn baeck ghestolen wed, willen Loch ook nog een lesje ten beste geven.
Nog vele andere gedichten hebben een sociale of politieke strekking,waarin
hij handelt over de plichten en deugden van een staatshoofd. Spreekt hij
zijn beschermers naar den mond, wanneer hij optreedt voor een sterk
gezag, dat onvoorwaardelijk moet worden gehoorzaamd ? Zoo in een
notabel van heren; gerechtigheid geeft voorspoed : den coninc van Portugael;
een exempel van heren. Dominus zal met iedere letter een deugd van heeren
voorhouden. Een verheerlijking van Willem III is tregiment van goeden heren.
In van Brien coren wordt de vorst gewaarschuwd voor verkeerde keus door
slechte raadgevers. Ook rechters, staatsbedienden, overheden worden
hun plichten voorgehouden : vanden weghen is een satire over de omkoopbaarheid van rechters ; van rechters, vander drierehande staet der werlt weidt
uit over de plichten van priester, ridder en „huisman", de drie standen ;
vander rekeninghe, vanden corencopere, zijn sociale satiren; tegen partijschap,
en dies meer. Van geschiedkundig belang is : Hoe deerste partijen in Hollant
kwamen, over den oorsprong der Hoekschen en Kabeljauwschen : hij zelf
was kabeljauwsch gezind. Over der Wraken Goed : dat „soe menighen
ridder voorden Turken zijn gebleven" is een straf van God; zij hadden
beter gedaan samen te werken am de eenheid des geloofs te herstellen, een
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zinspeling op het Westersche schisma. Vanden Sloetel duidt op den Leidschen
opstand tegen hertog Albrecht. In godsdienstig opzicht merkwaardig zijn :
Van Si nte Geertruden min, dat het lang niet halen kan bij het verhaal uit het
volkslied ; en Vanden Sacramente van ilmsteldam.
Herhaaldelijk weidt 'Willem in inleidingen van zijn gedichten uit over de
taak der dichtkunst. Zooals zijn meesters,Van Maerlant en Boendale, van
wie hij wel enkele brokken heeft gekend, wil hij waarheid en wijsheid.
We weten wat dit beteekent : hij wil vooral moralizeeren. Maar ook bier
weer : in hoever was hij zich zijn theorieen bewust ? als wij hem nu eens
hooren verkondigen, que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes
(Vander avontuer) en elders jammeren, dat Trouw en Gerechtigheid zijn
verbannen, dat Reinaert staat „ten roeder ende Symon (omkoopbaarheid)
op 't voerchasteel" van 't staatsschip (pander waghen), of zelfs dat de Anticrist
nabij is (van des articulen der werlt, nog een zinspeling op het schisma) ? Zijn
zucht tot moralizeeren bederft zijn beste werk. Bouw is er weinig in zijn
stukken : men zou soms denken dat de dichter niet wist hoe hij het aan boord
moest leggen, om zijn gedicht wat langer to waken; zoo begint hij vaak met
lange aanloopen, ook met uitvoerige natuurtafereelen, die wel eenige
mooie trekken vertoonen, maar veel op elkander gelijken en waarin het
schoone voor het nuttige moet wijken ; of met bespiegelingen over de poezie,
over zijn kunst (b.v. van ghilden, over de inrichting der gilden onder het
jaarlijks nieuwe bestuur der vroedsten). Men prijst soms zijn actualiteit : en
gewis, er is bij hem een zekere drang naar oorspronkelijkheid, naar wat
nieuws, zoodat hij wel eens een zelfs vrij huiselijk beeld ter illustratie
neemt (Vanden vrouwen die hoer kuken wachten) of een fait divers als exempel
gebruikt : zoo wordt vanden ghedellen die omzeilden toegepast op de levensreis ;
maar daar blijft het meestal bij. Zijn taal moge al zuiver, vorm en vers nog
tamelijk verzorgd zijn : hij is eerder een gemakkelijk rijmelaar, met verscheidenheid en afwisseling in de uitwendige vormen, met zekere vaardigheid en vernuft, dan een dichter. Een persoonlijkheid was hij allerminst,
al maakt hij ook wel een geestig stukje over zelfstandigheid (van eenen
cruut dat beet delve); maar een man die eigen, stoute gedachten verkondigt,
die leiding geeft, die door een hartstochtelijke levensbeschouwing gedragen
wordt, die weet wat hij zegt en wil, mag hij niet heeten. Dat hij zwak
stond tegenover zijn beschermers, kunnen wij begrijpen : dat geeft zelfs een
zekere melancholie aan zijn leven, en brengt hem nader tot den Franschen
zwerver-dichter Villon, om zijn bestaan vol zorgen en kommer, dat hem
Been zegen van aardsche goederen heeft gebracht (hoe men voir die eere gaet
echulen), dat hem ten onder doet gaan in die weemoedige stemming : waartoe
heeft al dat tobben gediend ? En juist in die stemming heeft Willem enkele
fraaie gedichten geschreven : van dcheiden; zelfs eenmaal over 't langzaam
heenglijden der uren, van ruste ; vooral vanden hofman, een weemoedige terugblik
op zijn leven, waarin hij toch nog, als de hovenier in den wijngaard, wil
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arbeiden ; en het aandoenlijke : is ben al moede, is wil gaen rusten: scoen
exempele ende poet heb is gheeproken voir den heren, maar : due clop is peel aan
doefmand doer, al roepic Jude, en mach niet in. Hier is hij op zijn best; hier
bewijst hij, dat er jets van het dichtersgenie in hem was. Met deze en enkele
andere stukjes heeft hij den schat onzer Dietsche schoonheid verrijkt.
DIRC POTTER
is de laatste van de dichters uit deze periode van gisting en
verval, waarvan hij den geest in zich opnam en samenvatte.
Geboren omstreeks 13 7 o was hij achtereenvolgens in dienst bij Albrecht,
bij Willem VI, door wien hij in den adelstand verheven werd, bij Jacoba
van Beieren, en stierf in 1428. Hij had aanzienlijke bezittingen, waaronder
een landhuis, het kleine Loo, in het Voorburgsche. Voor allerlei gezantschappen gebezigd, als later Cats, met wien hij zooveel gemeen heeft, en
Huygens, verbleef hij ook een tijd te Rome, tusschen 1411 en 1412. Daar,
in de uren van verveling en heimwee, zoo stelt hij het voor, verscheen hem
Venus, die hem aanzette in een gedicht te beschrijven, wat hij van de Minne
had gehoord, hoedanig is der Minnen Loep, opdat men daarbij zou leeren
„Wat liefde is ende wat Minne sy". Gaarne is hij op dit verzoek ingegaan ;
want „Poetryen ende oude gesten" had hij steeds „zeer begeert te vesten" ;
en hij verlangt niet liever dan „ghenoechlike dinghen Die goede wiven
vroechden aen bringhen, Opdat die minnentlike schone Die aller vrouwen
is ene crone Tytkortinghe daer bij ghecrighe". Maar daar moet hij nu
van zwijgen, want „vesper" is al lang geluid, en het was „misse tijt", toen
zij hem „den moed te hoghen plach" ; doch in dat soort van zaken is hij
nooit erg gelukkig geweest : wat hij „jaechde was onghevanghen".
Men zou het werk een verzameling van liefdesverhalen kunnen noemen,
die hier niet door een omramend verhaal worden verbonden, maar
door de leering die zij moeten toelichten. Maar juist op die leer komt
het voornamelijk aan : zoodat het werk eerder verwant blijft met de groote
leerdichten, dan met de novellenbundels. Maar in die toelichtingen vinden
we ook de vormen der dichtkunst van zijn tijd terug : het exempel, de
allegorie, het zinnebeeld, zooals van de zinnebeeldige kleuren waarmee
sommige soorten van liefde vergeleken worden, het koningsspel, spreuken,
sproken, boerden. Tevens treffen wij hier de meeste beslommeringen en
denkbeelden aan van de sprookdichters, over Ere, Gestadicheit, Trouwe,
het zorgen voor den goeden naam ; ja, het geheele werk vat de opvattingen
over de Minne samen, die in de sproken verspreid liggen.
Dirc Potter kent vier soorten van liefde, waarover hij achtereenvolgens in
de vier deelen van zijn werk handelt : „gecke" liefde, die de wijsheid, het
gezond verstand uitsluit, voornamelijk met lessen en voorschriften om niet
op de klip der gekke liefde te verzeilen : 3282 vv. ; goede minne, waarin
DIRC POTTER
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nog eenigszins de oudere opvatting der hoofsche liefde gehuldigd wordt, die
met niemand „ghemeen heeft dan metten ghenen die edelic leeft" en die
edel van aard is ; voor „rude menschen van grover aert" schrijft hij niet.
En al wordt deze opvatting niet meer zoo platonisch gehouden en vreest
hij dat het tot „den vierden graad" zal komen : hoe weinig ze zijn tijdgenooten meer aansprak, blijkt uit de vrees, dat velen dit niet zullen lezen :
ze mogen het dan maar laten ; niemand is gedwongen dingen te lezen die
hij laakt. Of was het, omdat die hoofsche minne nog weinig meer dan flirt
mag heeten ? 4268 vv.; ongeoorloofde liefde, waarover hij tamelijk kort
en kiesch uitweidt ; tot de ergste zonden rekent hij gemeenschap met Joden
en heidenen, 1264 vv. ; huwelijksliefde, waarin hij de waardigheid van het
huwelijk als sacrament doet uitkomen, zonder het daarom, nogmaals,
onvoorwaardelijk boven den geestelijken stand te verheffen, en de deugden
in het huwelijksleven, trouw, vrede, vertrouwen, inschikkelijkheid bij de
vrouw voornamelijk aanprijst, 2324 vv.
De moraal van Potter is die van een man uit de wereld, die deze neemt
zooals ze is, of, misschien beter, zooals de dichterlijke conventie haar
had gemaakt ; die wel niet alles goedkeurt, maar er Loch in berust, dat,
moet er immer gezondigd zijn, laat het zijn een zondekijn. Toch legt zijn
nuchterheid de zinnelijkheid nog aan banden. Met de opvattingen van de
Rose heeft het werk weinig meer gemeen : al komt het tweede boek vrijwel
met het deel van de Lorris overeen, een spel van hoofsche Minne uit de
school van Chretien de Troye is het niet meer. Maar evenzeer houdt hij
zich verwijderd van de brutale voorstelling van Jehan Clopinel. Men mag
hem roemen om zijn levenswijsheid, al zal hij zelf zijn werk later, wanneer
hij tot meer klaarheid over het leven gekomen is, wel eenigszins verloochenen. Een vergelijking met Cats dringt zich bij hem op. Toch is Potter een
sympathieker persoonlijkheid, die idealisme kent, die de deugd roemt om
haar zelfs wil en die zich niet preekerig aanstelt.
Al is dit werk in Italie begonnen, van Italie heeft Potter niets gezien, dan
het vuile yolk, waarover men niets te leelijk kan zeggen, zooals hij dan ook
zelf doet (III, 99 vlg.). Hij had onze eerste Renaissance-dichter kunnen
zijn; maar voor de daar bloeiende kunst heeft hij de oogen gesloten
gehouden. Niet eens Boccaccio schijnt hij te hebben gekend. Hij blijft
Middeleeuwer en dicht in den trant der sprooksprekers voort, in een nog
al Duitsch gekleurde taal, in een gemakkelijk, los rhythme. Hij moge aangenaam en soms bevallig vertellen : van de innigheid, de diepte, den hartstocht, de fijnheid zijner modellen heeft hij weinig bewaard ; poezie is niet
langer een ernstig spel van verbeelding en levensgloed. Niet zelden onderbreekt hij het verhaal van lief en leed der Minne door vaak zeer nuchtere
opmerkingen ; tegenover sommige der hartstochtelijke verhalen der Oudheid
staat hij met zijn zakelijken kijk : dat komt er van, als men zijn liefde schenkt
aan iemand, dien men van haar noch pluim kent I De meeste van zijn circa
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5 7 verhalen zijn ook niet oorspronkelijk. Zij zijn grootendeels ontleend aan
de klassieke Oudheid, aan de Heroides en de Metamorphosen van Ovidius
in 't bijzonder, aan andere bronnen, wellicht soms door bemiddeling van
Van Maerlant's Troye, aan Pseudo-Kallisthenes, aan justinus' Histori ae
aan Dictys, enz. ; ook soms aan den Bijbel. Van belang is meer,
dat hij ook putte uit de Middeleeuwsche romans, waardoor bij hem kennis
blijkt van een Tristan en Isolde, van 'Wolfram v. Eschenbach's Titurel,
van den Malaghijs, van een Amis et Amiles, in 't bijzonder van de Borchgravinne van Vergi, wat hij in beknopter vorm weergeeft : maar die kennis
gaat niet diep. Uit de eigen geschiedenis ontleende hij, misschien volgens
Melis Stoke, het verhaal van graaf Floris en de gravin van Clermont.
Andere zijn van Oosterschen oorsprong ; sommige boerden, zelfs een
paar over Vergelius, komen waarschijnlijk uit Fransche fabliaux, al wordt
er wel eens een nationaal karakter aan gegeven, zooals dat met boerden
meermaals gebeurde, door het te laten plaats grijpen b.v. te Schiedam. Van
een goed aantal zijn de rechtstreeksche bronnen niet bekend.
Sommige dezer verhalen, als dat van Pyramus en Thisbe, van Hero en
Leander, van Ariadne, hebben wel enkele bekoorlijke plaatsen, waar de
dichter het van den leeraar wint ; en toch staat b.v. het eerste wel ten
achter bij de volkssproke. Ook het in de Middeleeuwen door Boccaccio en
daarna door Petrarca's Latijnsche vertaling beroemd en in alle talen
verspreide verhaal van de verduldige „Grisildis" treffen wij bij hem aan,
doch met andere namen ; hier heet zij „Lympiose" (IV, 1095-1266).
Maar de beproevingen, waaraan deze boerendochter, die door haar koning
Orphaen tot vrouw wordt genomen, wordt onderworpen, zijn van zulk
een onnatuurlijken en overdreven aard, dat ze ons geen belang kunnen
inboezemen, en men zich afvraagt hoe zulk een onzinnig geduld ooit als
voorbeeld van echtelijke onderworpenheid kon worden gesteld.
Toch heeft Potter van zijn verhalen lets eigenaardig Hollandsch gemaakt
en niet zoo maar lukraak vertaald of overgenomen. Dat daarom de Dietsche
geest aan zelfstandigheid zou hebben gewonnen valt te betwijfelen. Evenmin als men aan een opkomend besef van individualiteit of aan een zeker
zelfstandigheidsgevoel moet denken, waar de dichter zegt dat, wie geen
genoegen heeft met zijn werk, moge gaan wandelen : dat gold om den
kieschen inhoud ; en veel sterker en beter hebben wij dit vroeger gehoord,
b.v. in Lutgart : „hem radic dat hi hem schide ut onsen ringe ende andre
viten horen ghinghe" (III, 85) : de persoonlijkheid is veeleer gedaald,
zooals trouwens geheel de opvatting der kunst.
En toch zit Potter vol sappige spreuken, leuke gezegden, spreekwoordelijke
volkswijsheid, wat hem, met al zijn aristocratische gezindheid, zoo dicht
bij het leven brengt. Zijn werk geeft een vrij droevig beeld van het zedelijk
verval dier dagen en van den diep gezonken godsdienstzin het Westersch
schisma had heel wat geestelijke ontreddering gesticht.
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In een tweede werk schijnt Potter al het verkeerde en verderfelijke van
zijn eerste te hebben ingezien. Al is het in proza gesteld, toch willen we het
hier nog even gedenken. De Biome der Doechden beet het. Eerst in 1904
ontdekt en als stichtelijk werk uitgegeven, laat het ons toe na te gaan, hoe
onze dichter in zijn ouderdom trachtte goed te maken, wat hij vroeger had
misdaan. Hij keert zich of van de leugens van poeten en van valsche
historian. Hier wil hij over de deugden leeren,volgens de kerkvaders,volgens
Aristoteles en Seneca, al voegt hij bij elke deugd de ondeugd als tegenstelling.
Ook hier moeten exempelen de lezing aangenaam maken en de leer opheld eren.
Enkele verhalen uit der .Minnen Loep -- ze bleven hem toch nog lief — heeft
hij hier in een verbeterde uitgaaf opgenomen, ten gerieve van zijn zoon
Gerrit en „alle onser lieven vrienden die die doecht voer die boesheit
minnen". Het geheel schijnt echter grootendeels bewerkt naar het Italiaansch
Fiore di virtu : hij had dan toch nog iets goeds uit Italie meegebracht 1 Het
merkwaardigste is wellicht, dat dit in proza werd gesteld : was het, omdat
hij nu ook de poezie uit den booze ging achten ? Of was het een voorteeken
van de naderende tijden ? Had hij het gevoel dat het proza de passende
kunstvorm was voor dergelijke werken ?
En nu mag men zich weer afvragen, in hoeverre der Minnen Loep zelf ernstig
bedoeld was. Was het niet mode aldus over Minne te schrijven ? Was
Potter zich geheel bewust van wat hij daar verkondigde ? Wat was er
een onwerkelijkheid en conventie in geheel die kunst uit de didactische school I
Met al dat blijft Der Minnen Loep een der belangrijke, representatieve
dichtstukken uit onze latere Middeleeuwen.
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GODSDIENSTIGE EPIEK
E H. SCHRIFT WERD GEWOONLIJK IN PROZA
vertaald of verwerkt. Toch werd nog het Leven van Jesus, bij
gedeelten althans, namelijk het Lijden, poetisch behandeld.
Bij een Ono Liefe Heren Paedie, van 38 9 verzen, dat op tamelijk
onbeholpen wijze het Lijden verhaalt volgens de zeven getijden, zullen wij
niet verwijlen. Van meer belang is Van One Heren Paseie, dat in 932 verzen
het evangelisch verhaal op den voet volgt. In den merkwaardigen proloog
treedt de dichter op tegen degenen, die het verhaal naar eigen goeddunken
wijzigen, of er bijzonderheden aan toevoegen. Hij heeft bepaaldelijk het
oog op Vanden Levene ons Heren. Merkwaardig voor zijn dichterlijk
programma is : op het rijm wil hij wel acht geven, maar zich toch voor leugen
wachten en zich niet door rijmnood laten leiden. Ook wil hij het kort
maken ; want dit prijst men nu in 't „ghemeen". Hier is wel een begin van
kunstkritiek.
De dichter blijft zoo nauwgezet bij het evangelisch verhaal, dat hij zelfs
waarschuwt waar hij er iets aan toevoegt. Zoo stelt hij twee wijzen voor
waarop Christus kon zijn gekruisigd geworden. Op een paar plaatsen
voornamelijk overweldigt hem het gevoel : bij het Ecce Homo, als een
doek van primitieven ; bij de beschouwing van Christus aan het Kruis,
Dien hij den zondaar voorhoudt met open armen, met neergebogen hoofd,
met doorboorde zijde, zooals reeds bij Hadewijch (Br. XXII, 186). Ook de
passus : Maria onder het Kruis is van een echt dichter ; hier wordt Maria's
smart werkelijk meegevoeld, niet door uitwendig misbaar — de dichter
wijst er uitdrukkelijk op, dat Maria geen „gheluut" sloeg, geen klacht
aanhief — maar door zich liefdevol to verdiepen in het hart der Moeder.
En waar de dichter het Evangelisch verhaal eenvoudig op rijm zet, doet hij
dit toch steeds zonder ergerlijke stoplappen, in een mooie taal en een
zuiveren vorm. Want de regelmaat van den jambischen versbouw verhoogt
wel den zuiveren indruk van kunst.
Stamt het gedicht eerst uit de latere XVe eeuw ? De uitgever meent dit,
op grond vooraI van de talrijke apocope's : het wegvallen der stomme e's.
Maar dat gebeurde reeds in Lutgart, als gevolg van het metrum ; en zal
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we1 sedert lang in de gesproken taal hebben bestaan. Mij komt het voor,
dat zulk een gedicht onmogelijk moet heeten in vollen rederijkerstijd. Ook
de metrische verwantschap met Lutgart en de bewuste reactie tegenVanden
Levene ons Heren wijzen naar vroeger.
Nog in een ander opzicht komt de dichter tegen Leven ons Heren op, in dat
van de leer : Maria kloeg niet onder het Kruis ; voornamelijk, Maria wist
van den beginne af, dat haar Zoon zoo lijden moest. Een verder treffende
bijzonderheid is, dat de dichter verlangt van hen die niet kunnen lezen, dat
ze het werk zouden leeren : ware het iets ijdels, zegt hij, dan zou men
zich geen rust geven, voor men het van buiten kende ; beter zou het zijn, dat
zij de Passie kenden en van buiten leerden. Ze zouden er ook een mooi
stuk poezie mee door het leven hebben gedragen.
De hagiographische literatuur van deze periode heeft, althans van een
zuiver letterkundig standpunt, weinig beteekenis. Daar is vooreerst een
Leven van S. ilmand, dat in twee boeken, 12.446 verzen, het leven van
dien apostel van Vlaanderen te gelijk met dat van S. Bavo behandelt.
Al heeft de dichter ook geput uit het Martyrologium, uit Van Maerlant's
Spieghel, uit kronieken, heel wat moet hij ontleend hebben aan volkslegenden, die misschien den vorm van liederen hadden. Maar hij was eveneens thuis
in de ridderpoezie. Zoo heeft hij ook een koningsspel, maar over de goddelijke
Minne, dat bier uitvoerig beschreven wordt (I, 5082 vlg.) : vat Minne is,
waarop zij steunt, hoe sterk ze is,enz.... ; het geding wordt beslist door een engel, die de koningin de laatste vraag stelt : over het einde der Minne. In denzelfden dramatischen vorm wordt een debat gehouden tusschen Joden en
christenen, tusschen joodsche schriftgeleerden namelijk en Amand met
andere bisschoppen : werden zulke disputen, in louter gespreksvorm, door
de dramatische voorstellingen ingegeven ? De zedelijke strekking komt
meermaals nit in de zedengisping ; de versificatie is vlot, doch met vele
stoplappen en in een los rhythme.
De dichter maakt zich op eenigszins raadselachtige wijze bekend als
GILLS DE WEVEL. Hij noemt zich een nog jongen man, die zich bewust is geen
meester te zijn in de kunst, en die zich te werk heeft genet om lediggang te
vermijden en om een verdienstelijken arbeid te verrichten, waarom God
hem zal beloonen : waarschijnlijk een monnik. Hij eindigde zijn gedicht
op 2 7 Januari 1366 (1367).
Het Leven van Sinte Lutgart werd een tweede maal op rijm gebracht, buiten
de eerste bewerking om ; het volgt Thomas van Bellinghem met de toevoegsels van Bernardus op den voet.
Er is dan nog van denzelfden bewerker een Leven van Christina de Wonderbare volgens de Latijnsche biographie door denzelfden Thomas. Hoe
jammer, dat de biograaf slechts oog heeft gehad voor het zeer zonderlinge
en inderdaad wonderbare in dit levenl Christina behoorde ook tot de
mystieke beweging van het einde der XII e eeuw. Te Brustem of te St79

Truiden geboren, had zij bij het hoeden van het vee de eenzaamheid liefgekregen en het leven van beschouwing. Wel vernemen wij, dat zij tot
tweemaal toe opstond van haar lijkbaar ; dat ze in extase op boomen en
torens vloog, op spitse palen stond en psalmen zong ; dat ze honden tegen
zich opjoeg, zoodat ze er door verscheurd werd en met bloed overdekt ;
zich in gloeiende ovens wierp, in ziedend water, op raderen, zonder letsel
te ontvangen, al leed zij er geweldig onder ; door dikke muren ontsnapte,
als men haar boeien wilde ; enz.. Maar over haar inwendig leven, zelfs over de
hooge beweegredenen die haar aandreven om boete te doen voor de zondaars
en met Christus te zijn in Zijn lijden, hooren wij weinig. Toch blijft ze ons
sympathiek, om haar goedheid, haar blijdschap, haar liefde voor zang en
muziek ; en een tafereel, als waar zij haar „Sute lichame, o al te goede"
dankt en kust en vleit om zijn trouwen dienst, kan ons geheel met haar
verzoenen. Zij stierf eindelijk ten derden male in 1224. Zij is eigenlijk nooit
door de Kerk heilig verklaard.
Dat alles vertelt ons in 1834 verzen de dichter, die zich ook wel eens
verbaast over al die wonderdaden. Hij noemt zich BROEDER GHEERAERT,
een Minderbroeder, en schreef ten gerieve van het Benedictinessenklooster
van Mielen bij St-Truiden, op verzoek van een eerzame jonkvrouw, Femine
van Hoye, die daar misschien wel geen priorin, maar eenvoudige kloosterzuster was : in een onbeholpen rhythme, met vrij stoute oversprongen,
misschien niet voor de XV e eeuw.
Tot de legendenliteratuur behoort vooreerst een berijming van een H.
Kruislegende van Breda, verbonden met herinneringen aan de strooptochten van de Denen in die streken : het vermoeden ligt voor de hand dat
hier een of ander oud lied in verwerkt werd. Voorts vrij onbenullig gerijmel.
Reizen naar de onderwereld treft men in alle literaturen aan. Daarin
openbaart zich de drang om het mysterie van het hiernamaals te doorgronden en te veraanschouwelijken. Zij hebben soms tot de hoogste kunst
gevoerd, zooals in Vergilius' Aeneis en in Dante's Divina Commedia. De
oudste christelijke visioenen zijn verbonden met de namen van apostelen :
een Petrusapocalypse uit de tweede eeuw; een Paulusvisioen uit de Iye,
dat ook in het Westen bekend geraakte. Ook in het Westen ontstonden
zulke eeuwigheidsvisioenen. De beroemdste en meest in de volkstalen
verspreide zijn van Ierschen oorsprong : het St-Patricius-vagevuur en het
Tondalus-visioen. Het doel van deze beschrijvingen is bescheidener :
louter stichtelijk. Zij willen den mensch een grooten afschuw doen opvatten
voor de zonde, bij de beschouwing van de folteringen waardoor zij moet
uitgeboet worden. Ook de volksverbeelding vermeide zich gaarne in al
dat fantastische.
Reeds Van Maerlant had een vorm der legende van St-Patricius-vagevuur
in zijn Spieghel opgenomen (III, c. V), en ook Boendale in zijn Lekenspieghel (I, 12, 67-82). Maar ze werd in het begin der XIVe eeuw afzon8o

derlijk op rijm gezet door een onbekende, hoogst waarschijnlijk naar een
Latijnsche redactie, doch zeker niet naar die van Marie de France.
De bron van al die verhalen over Patricius-vagevuur is het Latijnsche werk
van een monnik van Saltey (bisdom Lincoln), waarin deze verhaalt, hoe
Patricius, om de wilde Ieren te bekeeren, door God werd geholpen ; God
toonde hem o.a. in een woestijn een hol, waar boetelingen de geheimen der
andere wereld konden zien. De heilige bouwde er een kerk en een klooster.
Menigeen bezocht het hol en wat hij gezien had, werd neergeschreven en
bewaard in de kerk, Reglis. Een ridder nu, Owein, de naam ontbreekt in
onze berijming, daalde er in af en was er getuige van de folteringen die de
zielen daar in het vagevuur te verduren hadden. Door de duivelen wordt
hij door elf folteringen heengesleurd, waarvan de aanroeping van Jesus'
Naam hem bevrijdt.
Van de Dietsche berijming zijn slechts 434 vv. bewaard : de inleiding, met
een verdediging van de leer van het vagevuur, de voorbereiding tot den
tocht ; zij breekt af waar de prior eerst den ridder onderricht, dat hij bij
het binnengaan boden zal vinden die komen van God.
Maar deze visioenen werden vooral geschreven in proza ; van het Tondalus'
visioen bezitten wij slechts prozaredacties. Zij schijnen in 't bijzonder
verspreid te zijn geraakt in de kringen der Noordnederlandsche devoten.
Andere kortere legenden en Mariamirakelen werden reeds hierboven
vermeld.
Satansprocessen komen ook voor. Zulke gedingen hadden reeds kerkleeraren, als Bernardus en Bonaventura, in hunne preeken ontworpen, om
Gods barmhartige Liefde in het Verlossingswerk toe te lichten en dramatisch voor te stellen. Zij berusten op den tekst van ps. 84 : Misericordia et
Veritas obviaverunt sibi, Justitia et Pax osculate sunt. Een diepe theologische leer, een der hoofdproblemen van de scholastieke theologie sedert
den H. Anselmus, over de noodzakelijkheid en toereikendheid der Verlossing door den kruisdood van den Godmensch, wordt er in uitgebeeld.
Het boek Job diende hier waarschijnlijk als voorbeeld. Gedingen met de
Godheid, als dat van Prometheus, mogen echter niet ter vergelijking worden aangebracht, daar zij heel wat anders bedoelen : Prometheus betwist
den mensch aan God, om hem van God los te maken ; Maskaroen, Satan,
om hem in 't verderf te storten. Ze zijn een machtige poging van den menschelijken geest, om het mysterie van 's menschen diepste verhouding tegenover God te doorgronden, soms in een geest van opstand, soms als hier in
een geest van dankbare, liefdevolle hulde.
Reeds Van Maerlant heeft zulk een Satansproces, met Maskaroen (Arabisch ?
de spotter ?) als afgevaardigde der hel, in zijn Merlijn (2013-2 9 10). Een
afzonderlijke bewerking (1351 vv.) komt voor in een handschrift, dat door
den uitgever tot het einde der XIV e eeuw wordt gebracht en dat ook
81

oudere gedichten, Jans Teesteye, Vander Wraken bevat. VOOr Gods
rechterstoel zelf bepleit Maskaroen, bijgestaan door Waarheid en Gerechtigheid, tegen Maria, bijgestaan door Barmhartigheid en Vrede, het recht
der hel op den mensch. Waarlijk spannend wordt het geding gehouden ;
herhaaldelijk dreigt Maskaroen het te zullen winnen ; tot eindelijk Barmhartigheid en Waarheid weer bij elkander komen en Gerechtigheid en
Vrede elkander den mondzoen geven.
De dichter was, inderdaad, meer bedreven in het recht en in de theologie,
dan in de edele dichtkunst. En soms is zijn voorstelling wel wat gemoedelijk, op het randje of van het komische. Maar letterkundige waarde heeft
het toch wel, om de grootsche verbeelding, om de soms echt-dichterlijke,
algemeen-menschelijke gedachten. En het is waarschijnlijk geen vertaling.
Dat zulk een geding bijval had in de Middeleeuwen, blijkt verder uit het
feit, dat Maskaroen nog optreedt in een wagenspel, in Mariken van
Nijmegen, waardoor deze tot inkeer wordt gebracht. Ook werd het als
mysteriespel vertoond te Petegem bij Deinze, in 1475. 'Was ons gedicht
zelf voor opvoering bestemd ? Het bestaat overheerschend uit de pleidooien, in dramatischen vorm.
Dat bier Maria het pleit wint, kan ook de groote vereering toelichten van
onze voorvaderen voor de Moeder van God en het nooit falende vertrouwen
in hare voorspraak, zooals dit in de Marialegenden wordt uitgedrukt.
AANTEEKENINGEN
GODSDIENSTIGE EPIEK. — One Liefe Heren Paddle: uitg. N. DE PAUW in
MGF. I, 46 vlg.
One Heren Passie: uitg. J. VERDAM in TNTL. XXV, 1 9 0 vlg.
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St Christina : J. H. BORMANS, Gent, 185o. z. mijn Geestelijke Epiek der Middeleeuwen, Amsterdam, 1 9 38, 16 9 vlg. o Jute lichame, blz. 178.
H. Kruie van Breda : uitg. Dr. L.WIRTH, Het H. Kruis en de Denensage te Breda,1892.
Patriciue' Vagevuur: uitg. Dr. R. VERDEYEN en Dr. J. ENDEPOLS, Tondalus'
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DIERENVERHAAL
I EEFT ER OMSTREEKS HET MIDDEN DER XIIIe
eeuw en later te onzent een uitvoerige dieren-literatuur gebloeid ?
De dichter toch van Lutgart klaagt, dat zoovelen verkiezen te
luisteren naar zoo wonderlijke zaken :
Daer doen si stomme beesten spreken ;
Daer doen si simmen speren breken;
Daer doen si rammen messen singhen,
Dien esel dansen ende springhen.
Er zijn er nog die „rime slaen van din luparden, Van simmen ende cocatrisen", en andere beesten. Die verzen zinspelen niet op onzen Reinaert I ;
zij veronderstellen ook een sterk ontwikkeld anthropomorphisme ; en er
worden hier dieren vermeld, die in onzen Reinaert niet eens voorkomen.
Is dan hier zooveel weer verloren gegaan ? Wij meenen van neen, en dat
Willem van Afflighem, die uitstekend op de hoogte schijnt geweest te zijn
van de toenmalige Fransche literatuur, met het oog vooral op deze schreef.
Na de Esopet-verzameling werden er nog wel fabelen gedicht. Zoo treffen
wij er enkele, drie, vier, aan bij Willem van Hildegaersberch, waarvan
de stof althans schijnt ontleend te zijn aan Reinaert II. Nog vinden wij,
voor de zooveelste maal, de fabel van den zieken leeuw ; dan van Isegrim
in de door den herder verwaarloosde schaapskooi ; van den wolf, die
klaagt over zijn lot, omdat men het hem euvel zou duiden, indien hij, als
de „roec", 't schaap op den rug ging zitten : niet kwalijk verteld ; maar de
moralisatie is wat gerekt. Verder die van de ontrouwe hinde, sterk Duitsch ;
of van de verraderlijke vledermuis. En misschien nog wel enkele meer ; maar
tot een uitvoerige fabeldichtkunst, tot een nieuwe verzameling kwam het voorloopig niet meer ; wij moeten hiervoor wachten tot den rederijker De Dene.
Een onbekende dichter heeft in dezen tijd het dierenepos van Willem omgewerkt en voortgezet, met een vervolg dat er ruim 4.000 vv. aan toevoegde,
zoodat het oorspronkelijke gedicht tot het dubbele is aangegroeid : Reinaert
II of Reinaert Hietorie.
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Reinaert I werd op den voet gevolgd : zelfs de proloog, met Willems
naam, werd overgenomen. Toch is in taal, vers en voorstelling nog al wat
gewijzigd : om grooter duidelijkheid ? logischer samenhang ? meer kieschheid ? In ieder geval : hier reeds treedt de zucht om te leeraren op den voorgrond. Van 't begin of vermaant de dichter : „Onthout, daer leit veel
wijsheit in". En aan het slot : „al is't som boert, men vinter in Wise lere
ende goeden sin". Dit geschiedt vooral in het nieuwe deel, dat alleszins
geschoeid is op het eerste : op de ontsnapping van Reinaert volgen nieuwe
aanklacht, dagvaarding, biecht, aankomst ten hove, verantwoording en verzoening. Maar de geest is anders. Het anthropomorphisme wordt grover ;
tot „donrebussen ende bombaerden" toe worden gebruikt bij het beleg van
Maperthuus. De vinding is veel minder artistiek. De nieuwe dieren zijn nu
ontleend aan de fabel, niet aan het Germaansche dierenleven ; Rein aerts
tante, de apin Rukenauwe, speelt zelfs een voorname rol, waardoor zij
den slimmen Reinaert wel in de schaduw stelt. Zoo houdt zij een lange
pleitrede van meer dan 400 vv. en helpt zij den kleinen Reinaert met haar
raad in diens tweestrijd met Isegrim. Want zoo wordt hier het geding
beslist. Reinaert zal het in een tweegevecht, een Godsgericht, met Isegrim
uitkampen. Rukenauwe doet Reinaert nu glad scheren en met olie insmeren,
opdat Isegrim geen vat op hem zou hebben ; zij geeft hem den raad veel te
drinken, om den wolf met zijn flatten staart in 't gezicht te slaan. Zoo
beslist dan ook „const over cracht". Reinaert wordt „soverein balju" ;
in triomf naar Maperthuus teruggeleid, wordt hij door alien, niet het minst
door zijn vroegere vijanden, om strijd geprezen.
Zulk een schepping licht de wijziging in den smaak duidelijk toe. Eigenlijk
is die tweede opkomst van Reinaert, die met zijn zelfde knepen nog eens
geheel het hof om den tuin leidt en nu niet meer blij is bij zijn ontsnapping,
maar in rang boven alien verheven wordt, geheel onwaarschijnlijk en
slechts aandikkerij. Het werk is ook veel subjectiever : Willem ging er in
op ; zijn navolger preekt. Hij verstoort wel eens zijn eigen phantasieen,
opdat men toch niet zou vergeten, dat het maar dieren zijn, en dat alles
zoo gebeurt om de les : want om de les en om de wijsheid was zulke boerde
nog veroorloofd. Het gedicht wordt een satire : nog velen verstaan Reinaerts const ; zij zijn „ghelooft ende liefghetal Bi den heren overal" ; de
wereld is vol scalcheit, vol hebzucht en hoovaardij, vol „reinaerdie".
Van de geestelijkheid geeft het weinig stichtelijke voorbeelden. Zoo overheerscht hier de geest der latere Reinaert-branches. Oak op den bouw is
heel wat of te dingen : lange redevoeringen, uitgebreide verhalen een van
meer dan goo vv. -- onderbreken den gang.
Toch is dit nog wel in zijn soort verdienstelijk werk. Veel van den luchtigen,
geestigen, smakelijken trant van Reinaert I is er in overgebleven ; en de
dichter hanteert behendig de bijtende ironie. Hadden we den eersten
Reinaert niet, dan zou deze tweede nog in een gunstige vergelijking met
84

de beste Fransche branches komen te staan ; al heeft onze dichter ook veel
daaraan te danken ; al volgt ook hij, maar van zeer verre, een Fransche
branche ; al ontleent hij nog aan andere branches wat hem past ter stofLeering ; al put hij uit de fabelliteratuur —, want Reinaert had Cuwaert's
kop niet naar den koning gezonden, o neen I doch kostbare geschenken voor
den koning en de koningin : een ring met steenen„ van wonderliken doen", een
kam en een spiegel, waarop tafereelen uit de Oudheid en fabelen geschilderd
stonden, die dan verhaald worden, enkele malen volgens den Esopetbundel — al dicht hij nieuwe episoden bij van analogische vinding, naar
het voorbeeld van Reinaert I.
Dat onze dichter geen Hollander, zooals Jonckbloet eerst meende, maar een
Vlaming was, is nu wel uitgemaakt. Nog staat het niet vast, of hij een
Westvlaming, dan wel een Zuid-Oostvlaming moet heeten. Waarschijnlijk
schreef hij eerst geheel op het einde der XIV e eeuw : wat blijkt niet alleen
uit de donrebussen en bombaerden, die eerst in 13 7 5 te onzent voorkomen,
maar ook uit de verheffing van Reinaert tot soevereinen baljuw (v. 7 58 7 ) :
welke souvereine baljuws in Vlaanderen eerst in 13 7 3 werden aangesteld,
en uit de vermelding van het hof te Rome, wat niet voor 13 7 8 gebeurde.
Ook laat de geest, zoowel als de lossere versbouw, het einde van de XIVe
eeuw vermoeden. Was onze dichter een „clerc", een monnik ? Hij citeert
wel eens Latijn, kept ook Seneca en verraadt een zekere geleerdheid.
Merkwaardig genoeg : in Vlaanderen is ook deze Reinaert weinig verspreid
geweest. In 't Noorden echter werd hij gretig onthaald, afgeschreven en omgewerkt, meer dan Reinaert I is Reinaerts Historie in de wereldliteratuur
doorgedrongen.
AANTEEKENINGEN
Fabelen: z. J. FR. WILLEMS achter zijn uitg. van Reinaert II ; BM. VI, .40 9 vlg.

P. DE KEYSER bezorgde een fac-simile-uitg. van het Brusselsch hs, Antwerpen 1938.
Reinaert II: uitg. J. FR. WILLEMS, Gent, 1836; overige lit. bij Reinaert I; dat de

dichter een Vlaming was, z. E. VERWIJS in zijn inleiding tot de werken van W. van
Hildegaersberch, XIV. ; vgl. J. W. MULLER, TNTL. 1887 ;voor een Zuid- 0 ostvlaming
pleit IS. TEIRLINCK o. c. vooral bij Vloerberghen en Eename. Op de vermelding
van souverein baljuw, Rome enz. werd mijn aandacht gevestigd in nota's gevonden
in de nalatenschap van L. WILLEMS, die waarschijnlijk in VMA. zullen uitgegeven
worden.

85

LYRISCHE POEZIE
KUNSTLYRIEK
AN DE XIII e EEUW AF, MAAR VOORAL SEDERT DE
XIVe, nam de muziek een ongekende vlucht. De wereldlijke muziek
der Provencaalsche Minnelyriek, die zich onder den invloed der
kerkelijke had ontwikkeld, trad er nu mee in wedijver, voornamelijk
nadat de geleerden, de clerken, ook onder de leeken, ook onder de menestreelen en dichters, in aantal waren toegenomen. Door de wisselwerking
die er het gevolg van was, brak een nieuwe periode aan in de geschiedenis
der toonkunst. De ernstige Gregoriaansche muziek ontaardde niet zelden
onder allerlei nieuwsoortig, soms rauw, vaak grillig bijgewas, waartegen
de Kerk niet zelden vermanend of verbiedend moest optreden, en waarin
pessimisten een voorbode van het nakende wereldeinde zagen.
Het is algemeen bekend, dat de Nederlanden in dezen opbloei der muziek
een belangrijke rol hebben gespeeld, zoodat reeds in de XIVe eeuw, maar
voornamelijk in de XV e, de Nederlandsche, de Bourgondische muziek, de
Nederlandsche musici een Europeesche faam genoten. In Engeland, in
Spanje, aan het pauselijke hof te Avignon en te Rome ontmoeten wij
Belgen als meesters der muziek. In Avignon werd de zang voornamelijk
geleid door Belgen, die meestal contrapuntisch zongen, doch ook minder
kerkelijken zang in het heiligdom brachten. Te Rome eveneens leidden
Belgen meermaals de „kapel". Vreemde vorsten ontboden onze kunstenaars
aan hunne hoven. Tot in de XVII e eeuw toe bleven de Nederlanders naar
het bekende getuigenis van Guicciardini : „i yeti maestri della musica".
W. Dufay (1400-14 74), J. Okeghem ( ±143o-14 95), Jac. Obrecht ( +1430,1487), Josquin des Prez (1450-1521), Willaert (1485-1562), Lassus (15321594) en anderen hadden reeds de muziek tot een hoogen bloei gebracht,
vOcir Palestrina (1526-15 94) verscheen.
Doch ook het yolk deed er aan mee : veel werd er te onzent gezongen en
gespeeld met groote bevalligheid en melodie. De instrumenten werden
verbeterd en vernieuwd : er werd zelfs handel in gedreven, en van verre
kwamen de bestellingen.

V
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Voortdurend komen dan ook in scads- en grafelijkheidsrekeningen vermeldingen voor van sanghere, vedelaard, trompenaers, pijpera, enz. Sommigen
waren in vasten dienst. De gunst der graven, van Lodewijk van Nevers,
van Lodewijk van Male, die „kapellen" oprichtten, van hertog Wenceslas,
en later van de Bourgondische hertogen, wekte dit muzikale leven nog meer
op. Om hunne kunst te onderhouden en in aanraking met het nieuwe te blijven,
kwamen de menestreelen, welk woord nu een gewone benaming werd voor
muzikant, herhaaldelijk bijeen in zoogenaamde scholen, een soort vergaderingen voor muziekbeoefenaars, van congressen, die in de voornaamste
steden van Noord en Zuid gehouden werden. Ook vormden „ghesellen
vanden spele" in sommige steden muzikale vereenigingen. Meermaals
worden „coninghen" genoemd, leiders der menestreelen aan een hof.
Bij dien weligen bloei der muziek bleef het lied niet ten achter, al zou
vaak de melodie de woorden gaan overheerschen. Maar het lied is
niet de eenige lyrische vorm ; noch wordt deze bepaald door den strophenbouw. Lyrische poezie is een moeilijk te omschrijven begrip. Een lyrisch
gedicht drukt gewoonlijk rechtstreeks een gemoedsstemming, een aandoening
uit, ofwel baadt het verhaal, de beschrijving, de leer, in de daardoor
opgewekte of in de daarin zich ontwikkelende aandoening. Waar deze
overheerscht, kan gevoeglijk van lyrische poezie gesproken worden. Want
rechtstreeksche, persoonlijke ontboezeming is in de Middeleeuwen nog
betrekkelijk zeldzaam.
De meeste onzer lyrische gedichten uit de latere Middeleeuwen heeten liederen, al is het lang niet uitgemaakt, dat alle bestemd waren om gezongen
te worden. Het lied uit de volgende periode, waar het bepaaldelijk volkslied
wordt, is ons veel beter bekend dan uit deze. Hier zien wij vooreerst het
verloop van de vroegere kunstlyriek, de godsdienstige, de mystieke, en de
wereldlijke ; waarnaast we ook de vroegst bekende tonen van het volkslied
vernemen.
GEESTELIJKE KUNSTLYRIEK
Op de benaming „didactisch-lyrisch" zou reeds een en ander der hierboven
behandelde didactische gedichten aanspraak kunnen maken. Ook in de
grootere leerdichten treffen we soms lyrisch gekleurde plaatsen aan, die
zich dan vaak door verschillenden versbouw onderscheiden, zooals bij
Jan Praet. Wij doelen hier echter bijzonder op enkele gedichten, waarin
de inwendige aandoening in de aanraking met de voorgedragen leer, de
opgewekte gevoelsstemming, overheerscht.
Hiertoe behooren vooreerst enkele geestelijk-mystieke gedichten uit de
school van Hadewijch. Dat deze school heeft gevormd is wel zeker. Geheel
in den trant van haar strophische gedichten, maar bepaald zwakker, is
nog een mystiek gedicht dat in het Ruusbroec-handschrift V voorkomt.
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Maar uit die school van Hadewijch stammen vooral de in Hadewijch's
werken opgenomen tweede serie mengeldichten, van het 1 7e of meestal in
zesregelige aabccb-strophen, van verzen met twee heffingen, doch ook,
bij de laatste, in afwisselenden strophenvorm.
De mystiek dezer gedichten is nauw verwant met de later te bespreken
mystiek van Eckehart. De ziel moet zich van alle aardsche beelden ontblooten, zich ledig maken ; allen „coeval" afleggen ; verzinken in een onweten
zonder grond, in kennen bloot ; zich „eenigen" in haar eerste begin ; der Rede
stormen en der beelden vormen afgaan ; den cirkel der dingen te niet
brengen in een „bloot stille, puer sonder wille" staan ; vreezen, minnen,
begeeren, kennen, verstaan, hopen, haken, genieten, smaken, met een
woord, alle werking verliezen ; ontvangen worden in een wijde enkelvoudigheid, die heeft einde noch begin, vorm noch wijze, rede noch zin, dunken
noch denken, werken noch weten, maar die is zonder cirkel ongemeten;
om „overvormd" te worden in een goddelijk enkelvoudig weten. De opgang
der ziel naar God wordt een inkeer in zichzelven ; de ziel moet zich keeren
in haar enkelvoudigheid, waar zij den spiegel, het beeld van God, draagt.
Daarin licht een edel licht : de pure vonke der ziel, hare „levelicheit", die
altoos naar God streeft, die onze natuurlijke neiging naar ons voorbeeld is.
Geen Rede of zin kan daar geraken; bloote Minne alleen komt er toe.
Daarom moet men „overvormd" worden : overnatuurlijk is men dan in een
goddelijk-eenvoudig kennen. De „coeval" der menigvuldigheid berooft ons
van deze enkelvoudigheid. De ziel moet zich losmaken van hare „selvesheit", om te komen in hare „oversheit" : ledig worden van alle berichten,
alle „storien", alle gedichten, in een „afgrondig onghestichte" of woestenij.
Zulke gedachten zijn schering en inslag van deze poezie. Er is daar voortdurend spraak van „blootheit en ledicheit", van Gods „deemsterheit" ;
van een „simpel iet in een bloot niet" ; van een zien zonder middel ; van te
verliezen beelden, figuren, en onderscheid, om in pure Minne zonder
onderscheid, in eenigheid verzameld te worden : in de Godheid Loch is geen
vorm der persoonlijkheid ; daar is drieheid in „eenigheid, blootheid" alleen. In de „naheid der eenigheid" zijn zulke puren altoos van binnen
beeldeloos, bevrijd, in eeuwigen tijd, ongeschapen, in een wijde stilte, zonder grenzen, „gewijd" en gebreid en onbegrepen.
Deze metaphysische mystiek is geheel vreemd aan die van Hadewijch.
Zij is ook veel abstracter en het wemelt er van abstracta op -heit. Ook in
de taal, en bepaaldelijk in den versbouw, in de zuiverheid der rijmen, is
verval. En de beeldspraak komt wel eens het vulgaire nabij : bij het mystiek
Lichaam van Christus wordt er gesproken van zijn teenen (18, 2 7 6); en de
Minne die Laverne houdt wordt er wel wat smakeloos-realistisch voorgesteld : burgerlijke kunst, geen adellijke meer.
Doch ook hier komen vele zeer mooie, door hoogheid van gedachte, adel
van gevoelen en leven, treffende verzen, strophen, ja gansche gedichten voor :
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Alle dinghe
Sijn mi to inghe :
Ic ben so wijdt.
Om een onghescepen
Hebbic ghegrepen
In ewighen tijt. (21)
Zoo het 2oe : over Gods Liefde die ons maakte naar zijn beeld en zich door
Liefde liet overwinnen om mensch to worden; zoo het 2 7e : „Een edel
licht lichtet in ons fijn". Vele van Hadewijch's hooge gedachten keeren
hier nog weer. Ook hier moet de ziel alles voor de Liefde ten offer kunnen
brengen en zich van alle middelmatigheid ontdoen. Ook hier dringt nog de
opvatting door van het liefde-leven als van een strijd, waarin de zinnelijke
mensch ten onder moet gaan. En meer dan een mooi, nu gemeenzaam, beeld
veraanschouwelijkt de voorstelling : „het mocht dat innighe dincken Die
tonghe vermincken". En Josue en Caleb worden het symbool van de ziel,
die 't vette land der Minne heeft bezocht. Ook hier is de paradox een
geliefkoosde figuur. Doch ook is alles veel meer quietistisch gekleurd.
Veronderstelt deze poezie reeds den invloed van Eckehart ? Wij raken
hier het groote probleem aan van de verhouding der Dietsche mystiek tot
de Duitsche. Er is in deze gedichten niets dat op Duitschland wijst. De
taal is zuiver Dietsch, Brabantsch. En de zuiver Dietsche vorm van
woorden als „bloot, ledig, vonke der ziel, overvormd", enz. en andere
die kenmerkend zijn voor de Duitsche mystiek, zou eerder doen besluiten,
dat Eckehart ze uit onze mystiek heeft overgenomen. En in een paar
voor-Eckehartsche Duitsche gedichten zien wij ook sommige gedachten
uitgedrukt die men als Eckehart's leer beschouwt.
Tot misschien nog in de XV e eeuw toe treffen wij zulke didactisch-lyrische
gedichten aan : spreuken, zedenkundige, of ascetisch-mystieke. Zoo in een
paar verzamelhandschriften, waarin voornamelijk enkele, naar den vorm
gelijk aan de tweede serie mengeldichten van Hadewijch, de merkwaardigste zijn ; als het fiere : Elc elf- een man Ende stride dan Als des es noet ; of
dit andere : Tie tijt dat wi beghinnen, met zijn mystiek van inkeer, waarin
sommige verswendingen en uitdrukkingen ook nog aan Hadewijch herinneren. Misschien zijn dit nog gedichten uit de XIV e eeuw. Van wel wat
later zijn eenige meestal geestelijke gedichten en rijmen, naar een handschrift
uit omstreeks het midden der XV e eeuw uitgegeven of uit allerlei handschriften verzameld. Zij zijn doorgaans stichtelijk-didactisch : over der
werelt loeeer oneekerheit; pander crancker broeecher werelt; over 't rad van avonturen en de vergankelijkheid van het aardsche ; enkele, hier in een betere
redactie, hebben wij reeds vroeger leeren kennen : ene figure; dat creaturen
qualtic to ghelovene etjn; sommige vatten bondig een geestelijk levensprogram
samen : den ABCDE ie dit; of wekken op tot ware heiligheid ; of geven
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korte voorschriften en wijsheid in spreuken. Enkele zijn eerder min of meer
mystieke ontboezemingen of beschouwingen die soms Loch liedvorm hebben
Van minnen binnic dud gbewont; of wat te gemeenzaam aandoen : uit de
levende bron van Jesus' wonden wil de ziel dagelijks drie lepeltjes medicijn
gebruiken. Onder de rijmspreuken treffen enkele dadelijk door hun levenswarmte. Een enkel verhaalt uitvoerig van een Joodsch meisje, dat zich wil
bekeeren, maar als slachtoffer valt van haar vader en door een wonder in
't leven blijft. Doch ook bier dringen reeds scherpe aanklachten door, en
een paar raadsels klinken haast als godslasteringen.
Het Hulthemsche handschrift van het begin der XV e eeuw bevat ook
godsdienstige ontboezemingen, zonder dat de namen der dichters vermeld
worden. Bedinghen van Onzen Heer die den mensch bij Zijn Dood smeekt
zijn geboden te onderhouden (MGF. I, 88 ; VM. II, 403), of in den vorm
der Getijden (MGF. I, 59), of van de zeven kruiswoorden (ib. 95). Bedinghen van Omer Vrouwen: (ib. 68) soms zeer kunstvolle paraphrasen van het
Ave Maria (ib. 7 1) en andere strophische gebeden (ib. 3 7, 39, 77). Een
greet tot Maria, op zeven bloemen : „roos, lelie, acoleye, goudbloem,
metelive, violette, korenbloem", ababcdcd (ib. 25); gebed bij de vijf smarten
(ib. 31), enz.
Het door een innig gevoel, zuivere taal en een paar mooie beelden gekenmerkte Van Onder Vrouwen Lof komt reeds in het Oudenaardsche
handschrift voor en is werk van Martijn van Torhout (MGF. I, 11, 297).
Blijkbaar ook oud, nog tot Heren ende vrouwen gericht, is de merkwaardige
Omer Vrouwen Claghe (MGF. 10 7), in twee deelen : Maria's klacht onder
het kruis zelf, tot v. 186 ; met dan een verhaal van den zondeval en van het
Lijden tot de graflegging door de drie Maria's, die sprekend worden
voorgesteld en waarbij Maria Magdalena een paraphrase geeft van het
Victimae Padcbali.

Nog andere dergelijke gedichten uit dit handschrift zijn : Een bevelingbe
(VM. II, 398); Dat one Vrouwe gbeboetscapt wad (ib. 414), dat met de boodschap begint, doch met de zeven getijden de passie herdenkt, en een gebed
voor de vier hooge feestdagen heeft.
Dan nog de verhalend-lyrische gedichten Van Ond Heren Gheboerte (ib. 411);
tLam Gods (ib. 409), met de instelling van het H. Sacrament ; een der
oudste vertalingen van het ilnima Christi (ib. 400) ; een gekunstelde bede
op het AB (ib. 405), met een valschen aflaat aan het slot; en ook lof- en
bidgedichten op heiligen : St-Barbere, St-Goedele, St-Margriete ; en een
Ditd Seale land Baptiste name, met een lofprijzIng op elke letter van zijn
naam (ib. 401 vlg.).
Een fraai allegorisch-lyrisch gedicht is Van den bogaert die ene Clare (Clarisse) maecte, ook bekend als van den Vergiere van Zuverbeden (MGF. I, 41) :
met zeven bloemen en zeven lieflijke vogelen, in den aard der geestelijke
boomgaarden, waarvan wij reeds een voorbeeld aantroffen in het eerste
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Visioen van Hadewijch : wat onbeholpen echter en in onregelmatige
strophen.
Een gedicht in drie strophen (W. 435) laat elk der drie koningen zijn gaven
aanbieden aan het „salich Kint".
Zoo heeft dan Loch dit eene handschrift nog eenige geestelijke lyrische
gedichten gered van de XIV e, ja van de XIII e eeuw af, zoo al niet van
vroeger. En de schat zal wel aanzienlijk grooter zijn geweest.
Tot de godsdienstige lyrische poezie uit dezen tijd behooren nog vertalingen
van Latijnsche kerkhymnen en oorspronkelijke gezangen, die, als reeds
sommige der vorige, meer het karakter van het lied vertoonen en later bij
het volkslied behooren. Zij kunnen al zeer oud zijn. Een kerstlied In dulci
Jubilo schijnt reeds in de XIII e, zoo niet in de XII e eeuw te hebben bestaan.
Boetpsalmen werden op rijm gezet ; er zijn vertalingen van het Stabat
Mater (BM. 1, 443), zelfs in ten minste zes verschillende redacties ; van
het Dies est laetitiae, ook in ten minste vijf redacties ; van het o Intemerata,
en andere hymnen en antiphonen ; van het Jesu, dulcie memoria; wij vermeldden reeds een paraphrase van het l7ictimae Paschall. Er is dan nog een
Salve floe forum; een uitbreiding van het Miserere in 32o verzen. En verder
getijden van 0. L. Vrouw, ja een geheele getijden-literatuur.
Doch het geestelijk lied is ons eerst ten voile uit de volgende periode bekend,
Coen verzamelingen van zulke liederen werden aangelegd ; wij zullen het
later gevoeglijk samenvattend behandelen. Dichters van geestelijke liederen
uit dezen tijd zijn :
Broeder HANS of Hansen, kruisheer ; doch zijn zes zeer uitvoerige gedichten
van doorgaans meer dan honderd zevenregelige strophen, alle op Onze
Lieve Vrouw, zijn ons slechts in een verduitschte redactie bewaard : hij
was een Nederduitscher uit het Kleefsche, die wel aansluiting zal gezocht hebben bij de Duitsche literatuur.
OTTO VAN ORLEIEN sprect Een bedingbe van Owen Here, waarin hij doorloopt
wat Christus in zijn lichaam en zijn ziel geleden heeft en bij iedere smart
om een bijzondere genade smeekt.
Jonkheer VAN HULST is de dichter van enkele geestelijke liederen uit het
Gruythuyse-handschrift. Een dier liederen bevat een acrostichon op het
Salve Regina met een vers voor iedere letter van dit gebed in 23 „clauzen"
van 13 verzen : aabaabbbabbaa. Een ander, paraphrase op het ilve Maria,
geeft in de eerste letters van de verzen der 13 onregelmatige strophen de
namen van de 13 „peilgrinen" van Brugge : mannen die de reis naar het
H. Land hadden gemaakt ?
Nog een ander gedicht van hem is overgeleverd als een klacht aan Her
Perchevaren vanden Nocquerstoque, priester uit „Gheeroudsberghe",
dien hij zijn broeder en gheselle noemt, over het te loor gaan van de ware
vriendschap, wat hij bevestigt door het „bispel" van een man, die zijn
zieken hond verpleegde, maar zijn zieken vriend aan zijn lot overliet.
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Een JAN VAN HULST wordt vermeld in de stadsrekeningen van Brugge, bij
het jaar 13 79, als servant d'artillerie bij de belegering van Dendermonde ;
wat later, in 13 93 en 94, met andere ghesellen in dienst van de stad,
bij feestelijkheden, bij de gravin, tijdens haar verblijf te Brugge, om haar
dagelijks te versolasene ; in 13 95 heeten zij „ghesellen van den spele" ; in
1396 staat onze dichter aan het hoofd van die ghesellen om bij de H.
Bloedprocessie de groep der Apostelen en Evangelisten te verbeelden.
Op 25 September 1411 wordt hij vermeld als hebbende met anderen de mis
gezongen die de ghesellen van de gilde van 0. L. Vrouw van den „Drogen
Borne" lieten doen voor den prince : de dertien peilgrinen van Den Drogen
Borne in Gedicht II blz. 3 78 ; een confrerie van den Drogen Borne, die
onder het beeld van den Droogen Boom de Onbevlekte Ontvangenis van
Maria vereerde, werd voor 13 96 gesticht in de kerk der Minderbroeders ;
de leden ervan behoorden tot de aanzienlijke familien. Voorts vindt men
Jan van Hulst vermeld in dienst van Philips den Schoone als enlumineur en valet de chambre. En op Witten Donderdag van het jaar 1428
stichtte hij in zijn „hoveken" met twaalf gezellen het genootschap van den
Heiligen Geest, of schenkt hij een reeds bestaand genootschap dien
nieuwen naam dien van de oudste Rederijkerskamer van Brugge.
Over het handschrift waarin gedichten van hem bewaard zijn nog dit : de
„bedinghen" van het eerste deel komen nog elders voor, b.v. in „Dietsce
Rime". Gilles deWevel heeft in zijn leven van St-Amand stukjes opgenomen die ook in deze Rime staan, zoodat sommige devote gedichten uit
onzen bundel reeds tot voor 1366 opklimmen. Het Mieerere mei, te oordeelen naar de bewaarde prozaomschrijving, is ook het begin geweest van den
Spieghel der Sonden.

Het schijnt wel, dat we hier het repertoire voor ons hebben, waaruit
Brugsche ghesellen bij feestelijke gelegenheden voordroegen en zongen ;
ook speelden ? zooals VIII : minnegekoos in een prieel tusschen verkleede
paartjes. Daarom doelt de zinspeling Conine van den Witten Bere niet noodzakelijk op het jaar 13 9 2. De steekspelen van dit genootschap waren het
groote Brugsche feest ieder jaar tot 1486 toe ; en dit vooral nadat de
stadsregeering en het bestuur van de gilde samen, op de Poorterslogie, in
1418 de inrichting dier jaarlijksche spelen voor goed geregeld hadden.
Het „conincscap" dat hier bedoeld is, kan ook eenvoudig geweest zijn het
vieren van het gezellig koningsfeest „biden ghelucke vander Bone" zooals bij
de rederijkers uit lateren tijd genoeg bekend is. Voor de feestjes in de
Poorterslogie konden onze gedichten bestemd zijn geweest. In dit verband
moeten we verder nog spreken van een JAN MORITOEN, die hier ook als
dichter voorkomt.
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HOOFSCHE LYRIEK
De boofeche Minnelyriek verloopt in de allegorische en symbolische gedichten,
die we reeds bij de kortere didactische poezie ontleed hebben ; zoowel als in
sommige sproken. Allegorieen en symbolen verdringen er de werkelijkheid. Letterdichten, kleurdichten, steendichten zijn gewoon. Ook nieuwjaarswenschen komen voor, niet in den vorm van een lied dat met een
natuurtafereeltje aanvangt, maar dat als nieuwjaarswensch wordt opgezonden : een later veel beoefende lyrische vorm. Nog enkele voorbeelden van hoofsche lyriek treffen wij aan als Minnebrieven, een genre dat
eenige verspreiding moet hebben gehad en waarvan enkele bewaard zijn
in het groote Hulthemsche handschrift, echter slechts drie of vier. Kwade tongen beletten den minnaar de geliefde op te zoeken; daarom zendt
hij haar „die therte sijn heeft bevaen met hogher Minnen" een „saluut"
of „een vriendelike groete". De inhoud is vrij eentonig ; de uitdrukking
sterk overdreven en gezwollen.
De vormen der hoofsche lyriek, strijd- en wenschgedichten, rondeelen, motetten, enz. keeren veelvuldig weer en worden ook in omvangrijker werken
ter afwisseling aangewend, zoowel in romans als in didactische gedichten.
In het begin der XIV e eeuw wordt LODEWIJK VAN VAELBEKE vermeld die
„van stampien de maniere" vond, en deze dichtsoort waarschijnlijk bij ons
het eerst heeft beoefend. Van zijn werk is echter niets bewaard : was hij
de dichter van den „Eenhoorn" ?
Bij de lijst van dichters, van wie ten minste een of ander stuk bewaard
bleef en die we reeds vermeldden, dient nog te worden gevoegd een zekere
TAELMAN, met een liedje op den stoc „ende altoes wiste een beter beleet" :
op een schoone, in wier dienst hij lang was geweest, doch die het altijd
beter wilde weten dan hij, zoodat scheiden nog het best was. Trouwens
vrij onbeduidend ; misschien ook allegorisch bedoeld; de rederijkers voorbereidend.
De meeste liefdelyriek uit dezen tijd is ons behalve in het groote Hulthemsche handschrift en in een Haagsch liederenhandschrift, vooral bewaard
in het Gruythuyse-handschrift. Hier bloeit de hoofsche Minnelyriek uit
en gaat langzaam over van de conventie naar de werkelijkheid van het
volkslied. Nog vele van de vroegere hoofsche motieven keeren hier terug.
De wederzijdsche verhouding blijft steeds een dienst, al wordt wel eens
geklaagd, dat de goede oude tijd voorbij is van de standvastige trouw en de
geduldige verwachting. De dienst wordt een „eighijn sijn" ; de uitdrukking
is vaak gezwollen en bombastisch. De beminde is niet alleen de koninginne,
zij wordt de keizerinne ; zij wordt vader, moeder, zuster, broeder tegelijk.
De dichters gebruiken allerlei vaste formules uit vroegere tijden, maar
nu rijkelijk vermeerderd en gretig aangewend. En de „niders" gaan nog
steeds hun gang en drijven hun verderfelijk spel. Weinig samenhang,
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weinig logische orde kenmerken deze nieuwe liederen; om de muziek is
het vooral te doen. Ook is de vorm slordig, de woordenschat weinig keurig.
Zij treffen als bepaald conventioneel en als maakwerk.
Dit belet echter niet, dat er onder deze gedichten Loch enkele uitmunten door
oprechtheid van gevoel en volheid van uitdrukking. Zoo sommige uit het
Hulthemsche handschrift, in 't bijzonder het lied op den &toe : fly lacen!
Die acouden die eijn mine (VM. I, 3 9 2) : waarin de minnaar zich van verraad
beschuldigt en zich in vertwijfeling afvraagt, of hij bij haar „hovesche
genade" zal zoeken, maar niet kan, niet wil, niet mag ; en laat hij het, hij
zal 't besterven I Blijkbaar waren de ook strophische Minne-gedichten
in dit handschrift niet bestemd om gezongen te worden; vermits wij daarnaast enkele, ook in het handschrift aldus geheeten en van muzieknoten
voorziene, liederen aantroffen, die ook door hun rhythmischen gang en
zwier het lied verraden. Zoo het hartstochtelijke afscheidslied : His prac:
Lief, wiltu mijne gedincken in gespreksvorm, als een duet, met het diepgevoeld refrein „Och, ghedink mijns I" Hij gaf haar een droppel van zijn
hartebloed; zij stak hem een ring aan den vinger ; hij nam aan haar S. Jan
te borghe : dronk St-Jans Minne, waarover wij verder nog een romance
zullen vermelden; zij bleef in groote droefheid achter, ging op haar kamer,
trok een zuiver kleed aan en begon een heilig leven (W. 15o, KT. 41).
Dan de opwekking tot vreugde : beck op, week op! dat berte mijn met de
spoedige vertwijfeling (W. 341, KT. 43). En het bevallige, maar dartele
plaagzieke : In een prieel quam ic gbegaen (W. 327, KT. 3 9, vgl. Kalff, o.c. 2 77) ;
of eindelijk het tamelijk duistere : Mi proud Baer el al mijn begheer (VM. I,
38o) waarin de minnaar de beminde volgen wil als de „kersoude" de zon.
Het Haagsche handschrift 7 21, dat misschien nog uit het einde der XIVe
eeuw dateert, bevat van alles : spreuken, sproken, lange moraliseerende
gedichten, minnebespiegelingen, zelfs een paar Fransche gedichten en
enkele liederen van den Minnesinger Walther von der Vogelweide : veel
is voor ons ongenietbaar om de sterk Duitsche kleur van de taal.
Het Gruythuyse-handschrift bevat 145 liederen, met melodieen : de meest
conventioneele grootendeels ook sterk Duitsch gekleurd ; ongeveer
veertig zijn tamelijk zuiver Vlaamsch. Het ridderlijke minnelied gaat er
samen met het moraliseerende en met het luchtige danslied. Vol hoop en
opgewekt klinkt het : Die liefete jondt van erdenrijck (KT. 1 9); met de schildering van al haar volmaaktheden wil de minnaar de beminde winnen :
Mijn berte haet uutvercoren ein (KT. 32); hij biedt haar zijn onwankelbare
trouw : Neemt dae poor poet (KT. 3o); of smeekt haar in haar hart besloten
te worden : Got groetu, lieflic beilde zoet (KT. 31) of bidt om „ghestadicheit",
als hij van haar weg moet : /Dieu inijn trooet, mcja liefite reine (KT. 18); of
klaagt zijn gheselle zijn schuchtere liefde : Ghetru gheselle, is moet u claghen (KT.
23); of jammert over zijn „cranken spoet", als hij ziet hoe minzaam daar
twee gelieven waren „verzaemt" : Ic quam in een prieel ghegangben(KT.13).
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Werkelijker, echter, is het tragische lied 54 met de levenstegenstelling
van de droeve en de blijde vrouw : wint up dtjn Baer dijn gulden draet (KT. 15).
En welk een diepe ondertoon van reeds zoo modern-aandoenden weemoed
gaat door dat prachtige, uit het hart gewelde : Sceiden, onverwinlec led (KT.
15), met den „stoc" : „Sceiden, dune ghenouchs mi niet". En welk een
beeld van den machteloos zich moe strijdenden minnaar tegen de hem
dag noch nacht met rust latende obsessie in : Vaer wech, ghepeino, God Owe
dir leitl (KT. 3 7). En daartusschen wiekt het lieve lied omhoog tot den
leeuwerik : illoeette, vogbel clein, Dijn name ea zoete ende rein, So ea dijn edel
Banc (KT. 36) : een niet onverdienstelijk voorspel op Shelley, of liever op
Gezelle. Er is dan nog het innige pelgrimslied Wel op etc zondicb ai bereit
(KT. 34) en het opgewekte, zangerige drinklied waarmee de bundel
besluit : Laet one den wert bedanken. 0 ja, er staat reeds heel wat echte
lyriek in dien bundel ! De banden der conventie worden gebroken ; de
persoonlijkheid dringt door.
Doch het mooist wellicht en het innigst is een klaaglied, het aandoenlijke
Egidiue waer biatu bleven? waarin een gheselle den dood van zijn vriend
betreurt : een rondeel, met de telkens herhaalde verzuchting : „Mi lanct
na di gheselle mijn Du coors die doet, du liets mi tleven" ; nu is hij verheven
„in den troen", maar „Ic moet noch singhen een liedekijn Nochtan moet
immer ghestorven sijn". In een tweede lied op denzelfden vriend viert
de dichter voornamelijk diens kunst, waarvan „die voys ende die tenuere"
door alle kenners geprezen worden. Was deze Egidius misschien een
zanger van St-Donaas en mede een dichter van liederen uit de verzameling ?
Want hier hebben wij met echte liederen te doen, wat voor de gedichten
uit het Hulthemsche handschrift sterk moet betwijfeld worden.
De taal van vele dezer liederen en gedichten heeft tot de veronderstelling
geleid, dat zij het werk zouden zijn van Duitschers, die hier optraden en
hun taal wat verdietschten ; of dat ze onbeholpen uit het Duitsch zouden
zijn overgezet. Dat er hier uit het Duitsch vertaald werd, dat er wisselwerking bestond tusschen Dietsch en Duitsch, is wel zeker : zelfs werden,
wij zegden het zooeven, enkele liederen van Walther von der Vogelweide
verdietscht. Doch vertalingen op groote schaal behoeven wij niet aan te
nemen. De oplossing is wel, dat die Duitsch-gekleurde taal, van deze
liederen in de drie handschriften een tijd lang mode is geweest onder het Beiersche huis, sedert het midden der XIV e eeuw. Het Duitsch
dier liederen is ook geen echt Duitsch maar meermaals Nederlandsch in
een Duitsch pakje. Van sommige gedichten bestaan twee redacties, de
eene zuiver Dietsch, de andere Duitsch-gekleurd ; de dichter van
vele Duitsche liederen in het Gruythuyse-handschrift heeft ook andere
zuiver Dietsche gemaakt : meestal minder hoofsche, meer volksche ;
en te midden van de groote, zuiver Dietsche, allegorische gedichten zijn
de liedjes in dit Duitsch jargon geschreven.
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Als dichter juist van een reeks dezer liederen geldt JAN MORITOEN. Diens
naam komt voor in een acrostichon aan het slot van Gedicht XII. Dit
gedicht nu werd in verband gebracht met Ged. I en II, waarin vele met de
liederen verwante liedjes staan. Om eigenaardigheden van taal en stijl
heeft men er dan ruim vijftig op diens naam willen plaatsen! Toch lijkt me
het verband tusschen XII en I en II weinig zeker : de geest van XII, dat
zooals reeds gezegd, een godsdienstige strekking schijnt te hebben, is een
andere. Maar was Moritoen zijn juiste naam ? Omstreeks een eeuw later
leefde te Brugge een rederijker JAN BARTOEN, die een treurdicht schreef
op ANTONIUS DE ROVERE, welke naam weer dezelfde schijnt te zijn als
JAN BRITOEN, de eerste drukker van Brugge. Die Jan Moritoen of Britoen
was een Bruggeling uit het einde der XIV e eeuw; zijn naam komt niet
voor onder de dertien dichters van de H.-Geestkamer.
Lyriek van een andere soort zijn enkele historische gedichten : elegieen,
„claghen" en wapendichten.
JAN KNIBBE, van Brussel, zooals hij zich noemt, is de dichter van twee
zulke niet onverdienstelijke Claghen. De eerste van den Hertoghe frencelijn
van Brabant (1383) : een allegorisch gedicht, waarin vier Vrouwen,
Gherechticheit, Trouwe, Verduldicheit, Ghewarighe Rouwe, de vier
liebaarden van Bohemen, van Brabant, van Luxemburg, van Limburg
hunne klachten aanheffen, in 15 of 16 onregelmatige ababbcbc-strophen.
Stelde de dichter hiermede zijn candidatuur als heraut ? Want hij „ware
gherne metten heren wel Al sprect hi int ghemeine dese brief". Van denzelfden aard is de Claghe vanden grave van T7laenderen, Lodewijk van Male
(1384), eveneens allegorisch : 116 verzen in hetzelfde onregelmatige schema.
Hier jammert onder een liliengaert de zwarte Liebaert van Vlaanderen,
die getroost wordt door een Vrouw in 't rood, Avontuur der Wereld, die
Lodewijks leven prijst, en een Vrouw in 't zwart, de Dood, die verklaart
dat de ziel is „met God bewaert". Voorts wordt dan het weegeklag bij
de begrafenis beschreven, waarbij een yeraut „des Heren titer uitgeeft.
Ook hierin toont Knibbe zich weinig gemeentegezind. Hij roemt in 't bijzonder 's graven mildheid voor zijn ghesinde ; waarover wij reeds hoorden
klagen en die Loch een opbloei der letteren als gevolg schijnt te hebben gehad.
Een VRUDENGHER (Pieter Vreugdegaer van Breda ? een pseudoniem ? die in
de tweede helft der XIVe eeuw als rondreizend spreker vermeld wordt)
dichtte in 658 vv. een jammerliche Clage op den vechtersbaas, maar zangersvriend, Willem IV van Holladd (1345), die ook allegorische personages
opvoert, en niet zonder belang is voor de geschiedenis van dien graaf.
Een lied is dit wel niet geweest.
Verwant met de klaagliederen waren de wapendichten : een aparte kunst
der herauten ? Zoo een 14-tal op de wapens van zeven baenroetsen en
zeven ridders die met denzelfden -Willem IV op den veldtocht tegen de
Friezen, bij Staveren (1345), sneuvelden : korte gedichtjes, vier of vijf
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Slot van het gedicht Vanden Ever. (lit Gelre'e Wapenboek (eindeXIT'eeeiav),
ter koninkliike bibliotbeek, Brueoel.

verzen, die misschien tot een uitgebreider werk behoorden (BM. V, o3).
Een zekere GELRE, hyraut genoemd, heeft in een Duitsch getinte Taal een
dertiental klaag- of lofliederen gedicht op dertien ridders, wier heldendaden hij verheerlijkt : meestal beginnen ze met het verzoek van een of
andere edelvrouw en eindigen ze met een beschrijving van 's ridders wapen.
Van hem is in 't bijzonder het terecht beroemde Vanden Ever, 7.vaarin
Hertog Jan III van Brabant als de Ever optreedt, die door zijn vijanden
bedreigd wordt. Het eerste deel vormen de zeventien bedreigingen van de
zeventien verbonden vorsten, in korte aabccb-strophen ; dan treedt de
trouwe heer van Bar op in twee coupletten, om die heeren te raden :
„Kere En corn nemmermere In des evers pas". Doch daar verschijnt de
Ever zelf : in 2 2 verzen met plechtig rhythme laat de fiere hertog zijn antwoord hooren
Ic ben die hertoghe van Brabant
Bi den Ever ben is ghenant
zij hebben hun „ghebronc" wel verleerd bij Woeronc (Woeringen) ; hij
zal zich wel weten te verweren „Als mijn goede oude vader dede".
AANTEEKENINGEN
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OGE. I, 1 vig. ilndere gedicbten: D. STRACKE, S.J. in VMA. 1 9 25, 353 vlg.;
z. W. DE VREESE, TNTL. 1 9 00, 28 9 vlg. ; 1 9 01, 249 vlg. ; C. G. N.DE VOOYS,
ibid. 1 9 04, 41 vig. die reeds Coen op vele hss. met geestelijken gedichten, liederen en
spreuken wees.
illartijn van Torbout: VAN MIERLO, VMA. 1 9 38. — In dulci julilo en volgende, z.
J. A. N. KNUTTEL, Het geestelijk lied in de Nederlanden v6Or de Kerkhervorming,
Rotterdam, 1 9 06, Dertiende Hoofdstuk : Latijnsche invloeden. Over gliserere: z. F.
LYNA, TNTL. 1 9 24, 303.
Broeder Hand: uitg. R. MINZLOFF, 1863: behoort hij wel tot onze literatuur ? z.
over hem L. DENECKE, in Stammler's Verfasserlexikon, II, 15 7 . Otto van Orleien:
VM. II, 3 9 4. Dietece Rime: uitg. K. DE GHELDERE, 18 96. J. Van Hulet: uitg.
C. C(ARTON), Oud-Vlaemsche Liederen en andere Gedichten der XIV e en XVe
eeuwen (OVLG), Gent, Vl. Biblioph. (184 9 ); vgl. J. VERDAM, TNTL. IX; over
hem, z. verder DUCLOS, Bruges, Brugge, 1913, blz. 424-425; J. W. MULLER
en L. SCHARPE, Spelen van C. Everaert, Leiden, III, 1 9 00, blz. V; Her Percbevalen
BM. V, 451.
HOOFSCHE LYRIEK.
zifinnebrieven: VM. I, 366 vlg. Lodewijk van Vaelbeke:
Jan Boendale, Br. Yeesten, V, 633 vlg. Taelman: BM. V, 44 9 . zilinneliederen uit het
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Hulthemsche hs. : VM. I, 363 vlg. : van verlorenen dienste ; 368 van Minnen; 3 7 o :
vanden minnere, met de klacht dat men vroeger „sese iaer of sevene sonder loen op
hope" kon leven; 3 7 5: een aensprake ende ene wedertale van rninnen; 376: van hovescher nyaelder minnen; 377: een claghe tot ver Venus ; 381: van minnen „wel pijnlijc
eest dus eighijn sijn" ; 387-3 9 4: drie liederen van minne ; vgl. G. KALFF, Het lied
in de Middeleeuwen, Leiden, 1884, 256 vlg. Over de liederen uit het Haagsche hs. :
J. ALEIDA NIJLAND, Gedichten uit het H. Liederenhs., Leiden, 18 96; nit het
Gruythuyse-hs. : NELLY GEERTS, Die altflAmischen Lieder der Hs. Rhetorycke
ende Ghebedenbouch van Mher Loys van den Gruythuyse, Halle a. S. 1 9 09 . Een
volledige inhoudsopgave van het Hulthemsche hs. reeds door C. P. SERRURE,
VM. III, 144. Daar ons bestek ons niet toelaat veel to citeeren, wijzen wij Loch op
de mooiste liederen en geven het werk aan, waar men ze Licht zal vinden; met KT is
bedoeld : TH. E. C. KEUCHENIUS en Dr. D. C. TINBERGEN, Nederlandsche
lyriek vanaf de XIII e eeuw tot 1880, Leiden, 1 9 20. Nog een Minnegroet, z. E. VERWIJS, Hand. en Meded. v. d. M. der Nl. letteren, 1871, 104-106.
Jan Knibbe: W. n. 24; VM. I, 3o3; Vrudengber: J. VAN VLOTEN, in Dietsche
Warande, 1871, 6-23. Wapendichten: BM. V, 103-112. Gelre: V. BOUTON,Wapenboeck ou Armorial de 1334 A 13 7 2 par Gelre, Parijs, Brussel, 1881; daar de 14 wapendichten in hetzelfde hs. (met andere gedichten van De Weerdt en M. Stoke), nog
voorkomen samen met de 13 klaagliederen van Gelre, wordt het soms voorgesteld,
alsof Gelre ook de auteur dier wapendichten zou zijn; vgl. BM. I, 28 7-2 9 6 waar het
lied van den Ever; z. nog K. REGEL, TNTL. 1885, 17-48.
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OG VOOR DE LYRISCHE VOLKSKUNST KOMEN
dezelfde handschriften in aanmerking ; doch daarnaast verschillende andere, van de XV e eeuw af. De voornaamste bronnen
echter voor onze kennis van deze liederen, en van de wereldsche
liederen in 't algemeen, zijn drukken uit de XVI e eeuw. Vooreerst het
Schoon Liedekend Boeck, in 1544 te Antwerpen uitgegeven door Jan Roulans,
dat zelf reeds uit ten minste twee oudere verzamelingen is samengesteld :
met 221 liederen van allerlei aard, oudere, maar ook nieuwe ; echter zonder
muziek, wat schijnt te veronderstellen dat vele bekend waren, vermits
gewoonlijk de wijze wordt aangegeven. Doch voor dien tijd moeten er
reeds liederen in druk zijn verschenen. Vermelden wij hier ook Tielman
Susato, die van 1551 af te Antwerpen een reeks muziekboekjes begon uit
te geven. Andere drukken zijn weer door den tijd en door de censuur te
gronde gegaan. Onder de meer belangrijke zijn een Haerlems Oudt Liedtboeck, bij Vincent Castelein, en een ilmetelredame Amoreue Liedtboeck bij
Harmen Jansz. Muller, 1589 . Meer dan vier tot vijfhonderd liederenverzamelingen zijn op die wijze tot stand gekomen ; van de meeste blijven
slechts enkele exemplaren over. Maar nog in de XIXe eeuw en tot in
onzen tijd toe werden liederen uit de mondelinge overlevering opgeteekend,
waarvan sommige tot in oude tijden kunnen opklimmen. Uit die liederenboeken en uit de mondelinge overlevering werden nieuwe verzamelingen
aangelegd, die meer voor wetenschappelijke doeleinden bestemd zijn.
Wij behandelen hier de vroegste episch-lyrische liederen, die nog tot deze
periode van onze letterkunde kunnen behooren. In eenige kunnen wij misschien
nog zien, hoe nu de oudere volkskunst uit de schaduw, waarin zij verdrongen
was, te voorschijn treedt. Naast de oudere zangen en motieven werden
nieuwe aangeheven, die natuurlijk vooral op schrift werden gebracht en
overgeleverd. De liederen die ons bewaard zijn gebleven, zijn dan ook
wel doorgaans in dezen tijd ontstaan, althans in de bewaarde redacties, al
hebben ze nog oudere motieven en nog zeer veel van de taaie techniek van
zulke volkskunst gehandhaafd : het episch-verhalend element is tot het
noodzakelijke bepaald ; het verhaal springt over de hoofdfeiten heen en de
verbeelding moet het overige aanvullen ; hoofdzaak is de stemming, in
vlugge, tot de ontknooping zich toespitsende rede en tegenrede.
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EPISCH-LYRISCHE VOLKSKUNST
Men noemt zulke liederen balladen of romances : de ballade, woester,
somberder ; de romance, lieflijker, teerder, sentimenteeler. Het oude
Hildebrandslied heeft men zoo in steeds vernieuwde vormen gezongen.
Wij bezitten er nog een vorm van, Van den ouden Hildebrand, met een
minder tragisch slot : Hadubrant herkent zijn vader en beiden trekken naar
huis bij vrouw Goedele ; doch dit hebben wij misschien uit Nederduitschland.
Van Heer Halewijn: die door zijn tooverzang de maagden verleidde, doch
door den moed en het beleid van een schoone koningsdochter onthoofd
werd. In .4o strophen van meestal twee regels met vier heffingen spoedt
het verhaal voort in vlugge rede en tegenrede. Welk een verrukkelijk
beeld : die koningsdochter met haar beste kleederen aan, schrijlings op
haar paard. En dan het ruwe, forsche slot! Reeds hier bij dit door Willems
uit de overlevering opgeteekende lied mocht blijken, hoe moeilijk het is
jets met zekerheid vast te stellen omtrent oorsprong, aard en geest van vele
dezer liederen : volkskunst, of geraffineerde, archaiseerende, bewuste
kunst ? Heidensch ? Halewijn gaat gehuld in een waas van mysterie :
sprookjesheld ? Wodan ? of oorspronkelijk verleider, in een tooverwereld
opgenomen ? Verwant met het Walthariuslied ? Of eenvoudig : bewerking
van een Hellenistisch verhaal, dat in de op den naam van Hermes
Trismegistus staande werken uit de III e eeuw na Christus voorkomt : van
een door een roover overvallen moedige boerin ? Zoo vele mogelijkheden
staan hier open! En zoo ook bij vele der volgende liederen. Verwant met
Halewijn, maar met tragisch slot voor de koningsdochter is Des Marckgraven
done: variante ook van de Blauwbaard-sage. Ook dit is late overlevering.
Halewijn komt nog voor in Mi Adel ende Hir Alewijn: evenals het vorige
als telling of steeklied bij het kantwerk opgeteekend, in 123 tweeregelige
strophen. Maar Alewijn is hier toch een ander personage : hij wil naar het
H. Land vertrekken en stelt zijn vrouw Adel onder de hoede van zijn
moeder; deze behandelt haar, in de zeven jaren afwezigheid van haar man,
als Gerlint, Hartmuot's moeder, Gudrun; zoodat men er een weergalm
van Gudrun-liederen in zou willen herkennen : oud ? Of navolging van
Gudrun ? De bewaarde lezing is verchristelijkt ; de moeder moet in een
klooster. Weer archaiseerend gekunsteld ?
Nog treffen wij Alewijn, nu den wreede weer, aan in Mooi Adel en koning
Aleuujn: de geschaakte koningsdochter Adel wordt door koning Alewijn
verstooten, omdat hij haar voor een vondelinge houdt ; als Alewijn dan
met een koningsdochter wil trouwen, blijkt deze Adel's zuster te zijn. Zoo
wordt Adel in eere hersteld. Het lied werd nog door de gezusters Loveling
bij het yolk opgeteekend, doch is zeer oud. Het vertoont verwantschap met
Seghelijn van Jerusalem en ook, dunkt mij, met de geschiedenis van Grisildis.
Het lied van Danielken schijnt ook zeer oud te zijn : Danielken, vol berouw
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om zijn zondig leven met Venus in den Venusberg, trekt naar Rome om
vergiffenis ; de paus antwoordt hem, dat zijn zonden hem zullen vergeven
zijn, zoodra een dorre rozenstok, dien hij daar plant, bloemen zal dragen.
Danielken keert wanhopig terug, neemt drie van zijn zusters kinderen mee
uit Ronse naar Venus ; te laat zoeken boden van den paus hem op, om hem
te melden, dat de rozelaar bloeit : een lied van vruchtelooze wroeging.
\Vas het oorspronkelijk een levensgeschiedenis van het verkeer tusschen
een sterveling en een elf, die verschritelijkt werden in verband gebracht met
den Duitschen Minnesinger Tannhaiiser ? Venus voor Holda ? Versmeltng
van twee liederen ? Komt de anti-pauselijke tendenz uit den hervormingstijd ?
Of is het eenvoudig een Schotsche ballade, over Thomas den Rijmer,
XIII e eeuw, een Bier oude zieners-dichters die Tabhaisver heetten ; zoodat
ons lied niet uit het Duitsch zou komen, maar zelf de Schotsche ballade
naar Duitschland heeft gebracht, waar zij op Tannhaiiser werd toegepast ?
Van den jager uit Grieken schijnt een episode uit de Wolf-Diedriksage te
hebben behouden : hoe een jager in een woud, ondanks de waarschuwing van
een gebonden grijsaard,verdwaalt en gevangen genomen wordt door een reuzin, en hoe hij haar door een list ontsnapt, op haar tooverpaard, dat zij hem
leent, om haar dochter, die hij haar belooft te zullen trouwen, op te zoeken.
Van den herby van Bronewijk, hoewel in zijn tegenwoordigen vorm, met 38,
zelfs 65 vierregelige strophen, stammend uit den rederijkerstijd, is eigenlijk
een oude Heimkehrsage, die motieven uit verschillende sagen heeft bewerkt :
uit de Hildesage in Gudrun, uit de Nibelungen, uit Hertog Ernst en misschien uit St-Brandaen, met christelijke inmengsels uit heidensche elementen.
Van twee conineekinderen is een nog populair lied : zij hadden elkander zoo
lief, doch konden bijeen niet komen, het water was veel te diep. Zij stak
daar op twee keersen ; doch een oude quene blies ze uit en hij verdronk ;
zij werpt zich met zijn lijk in de zee. Al moge het aan de geschiedenis van
Hero en Leander herinneren, het kan evengoed eigen, en zeer oude, vinding
zijn, van den zeekant afkomstig en oorspronkelijk Nederlandsch. Een der
mooiste liederen om zijn roerenden eenvoud, zijn aangrijpende uitbeelding
en zijn diep gevoel. Het verchristelijkte slot is nauwelijks christelijk.
Doch het meesterstuk wellicht der romance is het terecht beroemde Het
daghet in den Deafen, met het zoo roerende, zoo suggestieve, zoo in al zijn
soberheid plastisch-beeldende verhaal van een jonkvrouw, wier geliefde
uit liefdenijd onder de groene linde verslagen werd.
Als het daghet, komt de overmoedige overwinnaar bij haar venster voorbij
en zingt haar zijn liefde, om met hem te vluchten. „Ik lig in mijn fiefs armen",
wijst zij hem af. „Bilo, dat en is niet waar 1 Under de groene linde verslagen
ligt hij 1" antwoordt de afgewezene nu, fier en wreed. En 't meisje spoedt
heen ; vindt den beminde en weeklaagt over hem : „dat heeft uw roemen
en uw hooge moed gedaan. Wat hebdi mi ghelaten So menighen droeven
dach 1" En zij snelt terug naar de ridderzaal van haar vader : Wie zal
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haar helpen hem te begraven ? — Maar de heeren zwegen stile. Zij ging
al weenende uit. Zij nam den doode in hare armen ; zij kuste hem op den
mond —; tot ze zich losrukt uit haar smart ; met het zwaard een graf
delft; hem met haar sneeuwwitte armen optilt en neerlegt ; met haar
heldere stem de vigilien zingt. Wat bleef er dan voor haar nog over ? Zij
wil zich begeven in een klein kloosterken : aardsche liefde is uit. Dit is
poezie van het eerste vers tot het laatste, met een volheid van stemming,
een geladenheid van gevoel, waaraan niemand ontsnappen kan. Zulk een
lied, al is het wel oud, verraadt latere toestanden dan de vorige : den christelijken riddertijd ; even als vele andere romances, met hoofsche ridders en
hoofsche Minne, of met, nog later, boersche ridders en plompe, zinnelijke lust.
Uit lateren, maar nog ouden tijd, schijnen nog andere balladen en romances
te stammen. Het motief van Pyramus en Thisbe komt voor in Si ghinc den
bogaert omme; volgens een andere versie : Van liefden coemt groot lijden
(AL. n. 158) maar wordt er op zelfstandige wijze met Germaansche
sprookjesstof verwerkt en in Middeleeuwsche toestanden verplaatst : een
dwerg verleidt hier de jonkvrouw van het rendez-vous. Toch is de eerste
ons bewaarde overlevering te burgerlijk en bij het slot vooral te plomp
van Loon, om oorspronkelijk te zijn; al overtreft zij de tweede in poezie.
Samenkomsten van minnende paren met rampspoedigen afloop voor een
of voor beiden zijn er nog meer b.v. In &wade van den meye. Wel eens speelt
de jonkvrouw er de Dalila-rol, om den beminde in het verderf te storten,
uit bloedwraak, als in van Degener en Lussiwine. Andere zingen van ontrouwe
minnaars. In Dat alle berghe gouden waren, wordt de trouwelooze ridder
door de koningsdochter vervloekt ; doch als hij zeven jaren later met
de lazersklep bij haar terugkeert, komt met het medelijden de liefde weer
boven, waardoor de vader den verleider herkent en hem doodt. In een ridder
ende een meyeken jonc, met het motief van het stilstaande water bij trouwelooze liefde, komt de ridder tot inkeer als hij haar dood verneemt, naar
hare begrafenis spoedt, haar een laatste maal op de lijkbaar wil aanschouwen en zij hem met een kus tegenlacht I
In Tie wil Koren een poet nyeu liet veinst de jonkvrouw zeven jaar melaatschheid om den geheimzinnigen geliefde te winnen, die een ring in den Rijn
had geworpen. Elders, als in Van Haneelyn bevrijden jonkvrouwen ridders
of ruiters uit de gevangenschap van hun vader, als Isabele Walewein. Of
weet de dochter door haar trouwe liefde haren vader te winnen voor den
ontrouwen minnaar, als in Dee graven docbterkijn. Van trouwe, onwankelbare liefde zingt Daer staet een Linde in gbenen dal. Andere van teleurgestelde
liefde : Het voer een ridder jaghen.
Verder : van ontrouwe vrouwen, met het motief van het hart-eten, als in
den Borchgrave van Coutchy, in het lied Van Brandenburch. In Te Gherbeken
binnen betrapt de man zijn vrouw en werpt haar met haren beminde in de
Maas. Romance van verleiding en berouw is Die vrou van Luteenburcb,
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Luxemburg : zij verleidt haren minnaar om haren man te dooden op de
jacht ; maar nu rijst voor den moordenaar ook de verraderlijke vrouw;
met historischen achtergrond : de moord van Frederik van Saksen door
Ludwig van Thuringen in i o65 ? een oud lied dus, waarin de plaatsnamen
dichter bij Nederland werden gebracht. Hansken is een nieuwe Joseph ; de
Vrouwe, een Potifar's vrouw ; doch haar list komt uit en haar man doodt
haar „in vreemde lande". Maar Hansken moet uit zijn dienst, omdat hij
hem een zoo schoone vrouw had doen dooden ; hij moet beloven geen kwaad
over haar te zeggen ; hij zal er echter een lied op maken. Van ontrouwe
vrouwen met gelukkiger afloop zingen nog andere, als van den temmerman,
die oorspronkelijk een „clerck" is geweest.Verwant hiermee is 't Schrtjvertje:
beide met het thema van het vrijbidden van den veroordeelde. Zoo treffen
wij enkele malen minder adellijke personages aan, zooals nog in het lied
van den boerman, die een edelvrouw verleidt en man en vrouw beetneemt.
Misschien schuilt een of andere gebeurtenis in sommige dezer romances.
Zoo nog in romances, waar roovers optreden, als in Van mijn here van
iffalleghem: deze ontmoet een herder met een hoorn; als de herder op zijn
verzoek op den hoorn blaast, verschijnen de lammeren, de roovers ; de heer
wordt uitgeplunderd, moet het gelag betalen, doch mag ongedeerd heengaan
om zijn edel bloed ; er is meer dan een lezing. Dit populaire lied schijnt
„vervlaamsching" te zijn van een ballade van Robin Hood. Of in Thijeken
van den Schilde, den gevangen roover, die door zijn verwijt dat zij hem tot
roover heeft gemaakt, haar ontstemt die (nog eens het bekende thema) hem
wilde loskoopen of vrij smeeken. Berusten nog andere op werkelijke
gebeurtenissen ? Zooals Van 't rieeken, die den nacht bij een edelvrouw had
doorgebracht en met haar kleederen ontsnapt, doch op zijn weg haar gemaal
aantreft en door dezen wordt gedood. Of nog : Van de koningin van elf jaren,
met de roerende zelfopoffering tegenover den barbaarschen minnaar; of pant
kint van twaelf jaren, met de onverbiddelijke wreedheid,waarmee een edelman
een gering jachtmisdrijf straft : hoe aandoenlijk bestijgt de jongen de ladder,
op iedere sport reikhalzend naar den bevrijder ; en de wraak blijft niet uit.
Teleurgestelde liefde zoekt wel eens rust in het klooster. Zoo in „Het
daghet in den Oesten". Zoo nog in Ic dont op hoghen bergherz. Dit laatste,vooral
in de jongst bewaarde, wellicht de oorspronkelijke het dichtst nabijkomende
redactie, behoort tot de mooiste.Wederom een geval van tragische liefde : een
jonkvrouw wordt door een trotschen ridder verstooten, omdat zij haveloos
is. Zij wil zich gaan begeven in een klein „kloosterkijn". En de ridder spot
haar na : „Zoo zoude ik gaarne weten hoe nonnen haar kleederkens staan".
„Hoe nonnen haar kleederkens staan ? Al lachende zijn zij gemaakt Al
schreiende aangedaan". Doch daar sterft haar vader, en zij wordt rijk.
Nu zoekt de ridder haar op in het klooster. Maar de jonkvrouw is Jesus'
bruid geworden. „Mag ik haar niet spreken, dan breekt mijn hart". En met
dien kwam de maagd daar gegaan : „Dat haar was afgeschoren, Die liefde
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was al ghedaan". Zoo, met een trek het oorspronkelijke slot : kort, pakkend
in al zijn eenvoud ; zooals geheel dit lied treft door het diepe, voile gevoel, in
enkele Porsche trekken, in een paar de gansche tragiek der liefde openbarende
gesprekken, in aangrijpendst zwijgen, in sobere, maar sterke plasticiteit.
Het is dan ook een der meest populaire romances gebleven tot op onze dagen.
Een zeer oude legende, hoewel niet in den ons bewaarden vorm, is die van
Sinte Geertrudes Minne: een ridder heeft om Geertrudes Liefde te winnen,
geheel zijn vermogen aan goede werken verdaan ; Coen hij haar dan Loch
nog niet winnen mocht, leverde hij zich, als Theophilus, voor zeven jaren
aan den duivel over. Alvorens na verloop van dien tijd tot den vijand
terug te keeren, gaat hij eerst afscheid nemen van Geertruud, die hem „S.
Johans geleide" (bescherming)doet drinken.Wanneer hij dan ter plaatse komt
waar hij den vijand vindt, werpt deze hem ontzet zijnen „brief" toe, want
achter hem op zijn paard zit zij, de heilige, die hem al zijn macht benam.
Zoo was 't niet al verloren, wat hij uit liefde voor Geertruud had gedaan.
Een oud gebruik om voor het afreizen een Minnedronk (herinneringsdronk) ?
met vrienden te houden, reeds in casus S. Galli, X e eeuw, vermeld, is later
op heiligen, in de XI e eeuw ook op den H. Joannes en op de H. Gertrudis
van Nijvel overgedragen. De H. Geertruud was als beschermster van
reizenden gevierd en vereerd. De Geertruudsminne is een afscheidsdronk
(zoo reeds in Ruodlieb, Erek, en bij Melis Stoke, waar graaf Floris hem
met Gijsbrecht van Amstel drinkt) en ook een verzoeningsdronk. W. Van
Hildegaarsberch reeds heeft de legende gekend en behandeld, maar in den
geest van een stichtelijk exempel, dat den oorsprong van St-Geertruud's
Minne verklaren moet ; niet in dien van het volkslied, met den onstuimigen
hartstocht, met de dramatische spanning, met de vollere menschelijkheid.
Legende in den vorm van het volkslied is het Liedeken van S. Jacob, dat
verhaalt, hoe vader en zoon op hun beevaart naar St-Jacob van Composfella, in een herberg aankomen, waar de dochter van den waard op den
jongen verliefd raakt en den vader in 't verderf wil storten, door een
gouden beker in zijn reistasch te verbergen en hem als dief te laten aanhouden ; maar de zoon offert zich op voor den vader en St-Jacob brengt
alles aan 't Licht : op de terugreis vindt de vader zijn zoon nog levende
hangend aan de galg, en de schuldigen warden gestraft. Een over gansch
West-Europa verspreide legende die nog op onze dagen bewerking voor
het tooneel heeft gevonden.
Nog een legende in den vorm van een volkslied is Ben koning die hadde twee
dochterkens. Zij waren beiden zoo schoone, maar de jongste spande de krone.
De jongste zei : Vader, ik ga naar de kerk. De oudste is op haar slaapkamer
gegaan ; „dansen en springen moest daar voren gaan". De jongste stierf als
de zon rees ten hemel ; de oudste in 't midden van den nacht. De vader brengt
zijn kinderen op twee wagentjes naar den hemel. Maar geheel verschillend is
het onthaal : eenoud Germaansch sprookje, zooals de vele sprookjesmotieven
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laten vermoeden, waaraan later een christelijke strekking werd gegeven ?
Zoo zijn ons slechts enkele romances uit deze vroege tijden gered ; in den
hoeveelsten vorm, de hoeveelste redactie ? Zij zijn als de vlinders, die van de
vroegste tijden of door de literatuur hebben rondgezweefd : hoevele hadden
toen reeds hunne vleugelen toegevouwen? in welke van hun metamorphosen
werden ze gevat ? De jongst opgeteekende redactie is soms duidelijk de
oudere vorm. Door voorstelling en uitdrukking, door de afspiegeling van
het leven, door de grootere gelijkheid met het Germaansche lied, de diepere
menschelijkheid, onderscheiden ze zich nog wel van latere, moderner namaaksels ; al moge het moeilijk zijn voor elk den juisten ouderdom te bepalen.
Maar nog eens : hoever mogen we met de voorgaande balladen in het verleden
opklimmen ? Zijn het werkelijk nog echo's uit heidensche tijden ? Wijst
ook de stychische versvorm van de Nibelungenstrophe, of van eene daarmee
verwante strophe, op hoogen ouderdom ? Of is het archaiseerend gekunsteld ? Gaan ze het epos vooraf ; of zijn ze er uit ontleend : neerslag van het
epos in het lied van den volksdichter ?
Zijn ze van hier of van elders ? Oorspronkelijk of vertaald ? Of internationaal goed ? Want sommige zijn over geheel West-Europa bekend en
verspreid geweest. Vele zijn bepaald verwant met Duitsche liederen;
enkele slechts met Fransche : daarom oorspronkelijk Duitsch of Fransch ?
Kalff neemt voor vele vertaling uit het Duitsch, het Nederduitsch
of het Hoogduitsch, aan ; Koepp is voor sommige niet zoo stellig. Dal het
mooiste „Het daghet in den Oesten" wel oorspronkelijk Nederlandsch
blijkt te zijn, wijst er op, dat er veel meer dergelijke te onzent kunnen
ontstaan zijn. Een legende als „van St-Geertruud's Minne" is in Duitschland, in Nederduitschland vooral, veel meer verspreid geweest dan bij ons,
waar het alleen in een zeer Saksisch-gekleurde redactie bewaard bleef :
ook hier zou de gevolgtrekking voor de hand liggen, dat het uit Nederduitschland naar ons Saksisch taalgebied, naar Deventer, gekomen is ;
en toch is die Saksische redactie oorspronkelijk Brabantsch geweest. En
de jongste verklaringen houden „Danielken", dat tot nog toe zoo algemeen
als een vertaling uit het Duitsch werd beschouwd, voor een bemiddelingsvorm tusschen Schotland en Duitschland. Hoe zijn ook die liederen in de
oudste verzamelingen geraakt ?
Indien echter zou blijken, dat inderdaad de meeste dezer balladen en
romances uit Duitschland naar hier zijn gekomen, dan zou het uit zijn met
den droom van een zeer oude balladenliteratuur. Mij is het bij mijn onderzoek steeds duidelijker geworden, dat de invloed van de Duitsche literatuur
op de onze in de Middeleeuwen uiterst zwak is geweest en zich alleen
eenigszins heeft laten voelen in de grenslanden : Limburg en de Saksische
gewesten ; terwijl veeleer Duitschland, in 't bijzonder Nederduitschland,
immer sedert de betrekkingen der Hansa met Brugge en met onze landen, heel
wat van ons ontvangen heeft. Onder het Beiersche gravenhuis van Holland
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(1354-141 7) namen vooral hofdichters de onhebbelijkheid aan een Duitsch
tintje aan hun taal te geven. Doch eerst met de Duitsche huurlingen in
dienst van de Bourgondiers, sedert Karel den Stoute (1466-' 77), dunkt mij
inwerking van de Duitsche volkskunst op de onze mogelijk te zijn geweest.
Zoo zouden de meeste onzer balladen en romances niet veel ouder zijn dan
de XVI e eeuw, Coen ze ook werden verzameld en in druk uitgegeven. Of
is het toevallig gebeurd, dat vooral Duitsche werden verzameld, omdat die
in die tijden, bij dat publiek, waarvoor die liederen bestemd waren, meer
bijval genoten ? Ons geestelijk lied is in alle geval veel zelfstandiger.
Op deze en dergelijke vragen, waartoe deze ballandekunst nog aanleiding
kan geven, is het moeilijk een veilig antwoord te wagen. Onpersoonlijk,
buiten tijd en ruimte, willen deze liederen ook om zich zelf bewonderd en
genoten worden. Wij beweren dan ook niet, dat de zooeven behandelde
balladen nog alle vOOr ca. 143o zouden dateeren ; al meenen wij wel dat
het thema van de meeste zoo oud zou kunnen zijn : hebben wij er zelfs geen
verwerkingen in ontdekt van gebeurtenissen uit de XI e eeuw ? Doch wij
wilden deze balladenliteratuur hier samenhangend bespreken, omdat ze
in dezen tijd wel reeds gebloeid heeft.
Herinneringen uit de Germaansche oudheid en uit het heidendom; herinneringen uit de ridderromans ; verwerking van stoffen uit de klassieke
oudheid, uit de sprookjeswereld, van hier en van elders ; avonturen van
ridders, die later ruiters worden, van jonkvrouwen, van roovers, van
melaatschen ; balladen vol woeste ontembare kracht, liefdesromances van
diepe tragiek ; meestal van edelen, van grooten ; van ontrouwe minnaars,
maar ook van uitdagende jonkvrouwen en dartele schoonen : het dwarrelt
alles hier dooreen, als in een samenvattend beeld van de gansche literatuur.
In eenvoudige vormen, dikwijls in vierregelige strophen, ontwikkeling
van de Nibelungenstrophe, met de primitieve, sterke hartstochtelijkheid.
De nachtegaal laat zich wel eens hooren ; de blijde Mei en de jonge
natuur wekken tot liefde op ; en reeds verschijnt nu en dan de spelbrekende
wachter.
HISTORISCHE LIEDEREN
Van oudsher hebben we eenigen zwakken weergalm van historische
liederen vernomen. Bij de vroeger, vO6r het begin onzer literatuur in de
tweede helft der XII e eeuw vermelde, komt nu als oudste een danslied
van Vlaamsche huurlingen, die in 11 73 den graaf Robert van Leicester
vergezelden in den oorlog van koning Hendrik II tegen zijn zoon den
kroonprins. Alleen het refrein — was het meer ? — is bewaard, door den
XIII e-eeuwschen kroniekschrijver Mattheus Parisiensis, nog wel in een
verengelschten vorm :
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Hoppe, hoppe, Wilekin, hoppe, Wilekin.
Engeland is min ent tin.
Engeland is mijn ende dijn I Maar ze werden door den koning verrast en
verslagen.
Van de XIVe eeuw of begint men echter steeds meer historische liederen
op te teekenen. Zoo zijn er ons nog enkele uit deze periode bewaard.
Reeds in het lied Van graef Florid ende Gheraert van Veleen kunnen wij zien,
hoe de poezie het geschiedkundig gebeuren vermenschelijkt, hoe het hier
den moord op Floris V (12 96) door zijn opstandigen adel maakt tot een
lied van wraak over gekrenkte huwelijkseer,wat de poezie er worts het liefst
in gezien heeft. Dit lied, dat we in twee lezingen nog bezitten, verraadt
bekendheid met de Ermanriksage, zooals die in een Nederduitsch lied was
bezongen, waardoor het onze misschien gecontamineerd werd.
In het lied Van Cort Rozijn, van Segher van Kortrijk nl., die met Jacob
van Artevelde en Edward III van Engeland een verbond tegen den graaf
Lodewijk van Nevers wilde sluiten, is het historisch gebeuren omgewerkt
tot een romance van trotsche liefde en wraak. Kan een overigens vrij kort
(3 strophen) liedje, dat eerst in de XIXe eeuw werd opgeteekend, over
den flood van Jacob van ilrtevelde, 1345, nog zoo oud zijn ? Of een Liedeken
op den Thuyndach van Yperen, 1383, op 0. L. Vrouw van den Thuyne, die
de belegerde leperlingen had verlost, nog uit dien tijd dateeren ? Waarschijnlijk is het in de huidige redactie twee eeuwen jonger.
Herinneringen aan de woelingen van de Kerels van Vlaanderen tegen
hunne graven in de XIVe eeuw zijn ons bewaard, vooreerst in een vrij
uitvoerig, in den overgeleverden tekst tamelijk duister gedicht Van den
Kaerlen, merkwaardig om zijn strophenbouw : 15 strophen van 16 verzen
in slepende rijmen, 4 staande monorimen, waarin de Leliaert, de gevangene
der Kerels, zijn haat en zijn verachting tegen hen lucht geeft en in sterk
gekleurde tafereelen hun drinkzucht, hun snoeverijen, hun gulzigheid, hun
twistzucht, hun ruwheid en plompheid schildert : alle geleerden ter wereld
zouden niet de helft van hun ruwe manieren kunnen beschrijven. Is dit
eerder een politiek hekeldicht, met een lied van denzelfden aard en met
dezelfde strekking hebben wij te doen in het Kerelslied Wij willen van den kerele
zingben,met de even realistische schildering van de ruwe zeden der Vlaamsche
boeren, met dezelfde verachting, doch nog plastischer en vaster, met het
schimpend refrein op hun grove vraatzucht : „Wronglen (gestremde melk)
wey (wei, hui) broot ende caes Dat heit (eet) hi al den dach. Daer om is
de kerel so daes (dwaas). Hi hetes (eet het) meer dan hijs (hij het) mach".
Ons lied, dat in het Gruythuyse-handschrift voorkomt, zal dan ook dateeren
uit den tijd van de woelingen onder Lodewijk van Male omstreeks 138o,
eerder dan uit den tijd van den burgeroorlog onder Lodewijk van Nevers,
omstreeks 1325. Er is verder nog een strophe bewaard van een spotlied
van de Leliaerts op de Klauwaerts : nl. op de Gentenaren met de Witte
107

kaproenen en de drie leeuwenklauwen op de mouw, na hun mislukten
aanval in 132o tegen de Bruggelingen met de roode kaproenen en de lelien :
„Clauwaert, Clauwaert! Hoet u wel van den Lelyaert I"
Is Van Joncker Willem uyt Vlaanderen ook soms een historische romance ?
Jonker Willem wordt in Engeland door een hooge dame tot een huwelijk
aangezocht ; doch hij blijft de liefste in Vlaanderen getrouw en keert er
naar terug ; als hij hier echter haren dood verneemt, zal hij maar tot de
Engelsche gaan. Nu is deze ook gehuwd en er blijft hem niets meer over
dan zijn liefste te gaan begraven : allegorie op de wederwaardigheden van
Vlaanderen tusschen de Engelsche en Fransche politiek ?
Zoo is ten slotte het beeld van de lyrische poezie in deze periode tamelijk
veelzijdig en bont. Er is kunstlyriek : gaande van de groote strophische
gedichten van Van Maerlant, over de didactische kleinpoezie, geestelijk,
zedenkundig, wereldlijk, naar de didactisch-lyrische en de zuiver directe
ontboezeming, met een opbloei van de hoofsche Minnelyriek, allegoriseerend,
symbolisch, in de litteraire vormen van dit genre, maar ook met doorbraak
van het vrij zich uitend gevoel; naar het politieke en zedelijke hekeldicht ;
er is volkskunst, met balladen en romances, met historieliederen, en Claghen en wapendichten. Sterke persoonlijkheden, als in de vorige periode,
zoeken wij er te vergeefs. Het is epigonen-kunst, met enkele blijde uitzichten, met hier en daar nieuwe geluiden, dieper gevoel, oprechter klank ;
met de ontwakende vreugde aan de blijde natuur, met grooter verscheidenheid van de lyrische themata, met er doorheen den weemoed der teleurstelling, der ontreddering en der zwakheid. Nog het meest laat de artistieke
vorm te wenschen over : taal, versbouw en poetische zegging ontaarden.
AANTEEKENINGEN
Het Antwerpsch liedekensboeck werd opnieuw uitgegeven door HOFFMANN v.
FALLERSLEBEN, Antwerpener Liederbuch vonz Jahre 1544 als dl XI zijner Horae Belgicae, Hannover, 1855, nadat hij reeds in Home Belgic, II, 1833 (2 e uitg. 1856) liederen
er uit en uit andere hss. in 't Licht had gegeven als Niederl. Volkelieder. Vgl. C. C. VAN
DE GRAFT, Het 21ntw.Liederboek van 1854 met de uitg. van H. v. F. vergeleken, in
TNTL. XXII, 16o vlg.; en J. KOEPP, Unterouchungen fiber dad 4ntw. Liederbuch vont
Jahre 1544, Antwerpen, z. j. : waarin kort gehandeld over tekst, vaststelling der redactie, verwantschap, herkomst, inhoud, melodie, enz. der voornaamste liederen. Over
de liederenverzamelingen z. D. F. SCHEURLEER, Vaderlandecbe Liedboeken, 's-Gravenhage, 1 9 12. Vermelding verdienen hier nog de kostbare verzamelingen van E. DE
COUSSEMAKER, Chant,' populaires deo Flamande de France, Gent, 1856; en van A.
LOOTENS en J. M. FEYS, Chant,' populairee flamando, Brugge, 18 79 . Men vindt de
meest bekende liederen in J. F. WILLEMS, Oude Flaetneche Liederen (W.) Gent,
1848; en in het standaardwerk over het onderwerp van FL.VAN DUYSSE, Het oude
Nederl. Lied, Teksten en melodieen, 's-Gravenhage-Antwerpen, 4 dln. 1 903-08. Het
voornaamste wetenschappelijke werk is nog steeds G. KALFF, Het lied in de .31iddeleeuwen, Leiden, 188.4; waarnaast bijzondere monographieen, die we te gelegener plaatse
aanhalen. Over de samenstelling van het Antwerpsche Liederenboek, zie J. W. MULLER, TNTL. 1 9 10, o8. Bij elk lied vermelden wij waar het 't eerst werd opgenomen, en waar men het 't gemakkelijkst kan vinden.
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EPISCH-LYRISCH. Hillebrant: AL. n. 83; W. 52; VD. 5 ; vgl. KOEPP,
blz. 7 2. Ik weet dat tegenwoordig de continuiteit met het oude Hildebrandslied in
twijfel wordt getrokken; maar ik heb nooit eigenlijke continuiteit, alleen nieuwe vormgeving verdedigd. Halewijn: W. n. 4 9 ; VD. I en elders; over oorsprong L. SIMONS
VMA. Oorsprong van de H. liederen 1 9 13, 259-375; J. DE VRIES in Volkskunde,
1 9 22, 12-25, 67-75. Ded Markgr. Sone: eerst in een druk van ca. 1782 De Vroolijke
Oost-Indien-Vaarder, Amsterdam, W. n. 7 2; VD. 2; Mi adel: bij LOOTENS en
FEYS o. c. 66,VD. 7. Mooi uit een laat liedboek ca. 1708 Den Italiaanschen
Quacksalver, Amsterdam, 1708; W. n. 7 0 ; VD. n. 13. Danielken: AL. n. 160 ; W.
51 ; VD. 3 en elders ; over de Tannhauser-sage bestaat een rijke literatuur, z. bij KOEPP
o. c. blz. 65; vgl. nu AL. HOGGERTY KRAPPE in Mercure de France, 1938:
die het voor een oude Schotsche ballade houdt. Jager uit Grieken: ook late opteekening
door GRIMM, W. n. 5o. Hertog v. Br. : VD 8 heeft tekst met 65 strophen. W. n. 107.
Van twee conincekinderen: zeer verspreid, Loch laat opgeteekend,voor het eerst in Haerlem's Oudt Liedtboeck, Amsterdam, 1 7 16,W. n. 55 en elders. Het daghet: AL. n. 73;
W. n. 48; lit. KOEPP o. c. 85. Si gbinc den boogaert omme: AL. n.158; W. n. 65; en
elders; vgl. KOEPP o. c. 138; verwant hiermee is Te Brunswyc staet een casteel, AL.
n. 151,W. n. 63. In Weide :W. n. 92. Degener: uit een hs. van 1537, in Hor. Belg. II, 16; z.
KALFF,1 7 3. Datalle berghe : uit late verzamelingen opgenomen in HB. II, n.12 ; z. KALFF
o. c. 1 7 1; W. n. 71. Een ridder ende een meidken jonc: AL. 45,W. n. 6o; KOEPP o. c.
io8. Wie wil horen een poet nyeu liet AL. 163, W. n. 79, KOEPP o. c. 102. Van Hanselijn W. n. 62. vgl. KALFF o. c. 180 ; Ded graven dochterkijn: VD. 15. Daer staet een
linde: Hor. Belg. II,174. Het voer een ridder: bekend uit een afschrift van den rederijker
Gijselaers, 151 7 ; vgl. KALFF o. c.1 9 5; W. 61. Van Brandenburch: AL. 81; KOEPP
o. c. 118; te Gherbeken: AL. 152; KOEPP o. c., 124. Lutzenburch: AL. 23; W. n.
24; KOEPP o. c. 125. Handken: uit Haerlem's Oudt Liedtboeck, W. 105; z. KALFF
o. c. 214. Tenzmerman: AL. 164; W. n. 82; z. KOEPP o. c. 134. Schrijvertje: W. 83,
z. KALFF o. c. 217. Boernzan: W. 112. Van mijn here van Malleghem: AL. 113; W.
n. 54; VD 11 ; KOEPP o. c. 81; vgl. J. DE VRIES, TNTL. 1 9 1 7 , 11-54. Thydken:
AL. 5 9 ; W. n. io8; VD. 7; KOEPP o. c. 7 9 ; over het „lossmeeken", z. lit. ib. 136.
Vriedken: AL. 9 2; W. ; VD. 33; KOEPP o. c. 115. Koningin van elf jaer: VD.
14; KALFF o. c. 139 , uit mondelinge overlevering. Kint van twaelf jaer: ib. 143, VD.
1 7 ; Ic etont op hoghen berghen: AL. 8 7 ; W. n. 56; VD. 21 ; KOEPP o. c. 9 1; vgl.
KALFF o. c. 158 Van S. Geertruudd minne: Hor. Belg. X, n. 3 9 ; W. n. 131; z. KALFF
o. c. 611 vlg. met uitvoerige vergelijking tusschen ballade en sproke; z. ook mijn Geestelijke Epiek der Middeleeuwen, Amsterdam, 1 9 38. Liedeken van St-Jacob: AL. 20;
W. n. 133; z. mijn Geestelijke Epiek; KOEPP o.c. 205. Ben koning die hadde twee
dochterkend: bij DE COUSSEMAEKER o. c. n. 49; vgl. KALFF o. c. 73.
HISTORISCHE LIEDEREN. Bij vorige literatuur, nu nog : J. VAN VLOTEN,
Nl. Geschiedzangen, 2 dln., Amsterdam, 1852, 1864: de eerste verzameling te onzent
van historische liederen; P. FREDERICQ, Onze historische volksliederen van voor
de godsdienstige beroerten, Gent, 1894; vooral nu C. C. VAN DE GRAFT, Mnl.
Historieliederen, Epe, 1 9 04: hier zij eens en voor goed naar beide laatste werken
verwezen ze behandelen de liederen in historische volgorde; het laatste geeft ook de
teksten. Graef Florid: zie nog R. C. BOER, Gids, 1899, II, 2 7 3-309 . Cart Rozijn:
AL. n. 16. Dood van iirtevelde : W. n. 20. Thuyndag VD. 413, z. vooral P. FRgDERICQ
o. c. Vanden Kaerlen: E. VERWIJS Van Vrouwen ende van minne, o. c. 69-78;
vgl. EM. SPANOGHE Het gedicht vanden Kaerlen, jets of wat leesbaarder gemaakt, Antwerpen, 1884. L. WILLEMS, VMA. 1 9 37 , 32 7, meent dat het Hollandsch
is, behoorend tot den strijd tusschen Hoekschen en Kabeljauwschen. Kereldlied : OVLG.
o. c. n. 85; KT. 20, en elders. Clauwaertd: W. n. 22. Jonker Willem: KALFF, o. c. 190.
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DRAMATISCHE POEZIE
I ET GROOTE HULTHEMSC HE VERZAMELHANDschrift, dat zoovele kostbaarheden uit onze literatuur van v6Or de
XVe eeuw heeft gered, bevat nog een viertal ernstige en een
vijftal kluchtige tooneelstukken, die samen het wereldlijk tooneel
vertegenwoordigen voor den fijd der rederijkers, v66r den tijd zelfs van de
ons bewaarde geestelijke spelen in de volkstaal. Hoe zijn die ontstaan ?
Vanwaar komen die zoo vroeg ?
Want het drama — wij gebruiken hier het woord in zijn bepaalde beteekenis van mimische handeling, door een of meer personen, die de helden
van een rechtstreeks vertoonde gebeurtenis in hun woorden en daden
voorstellen — was van de VI e eeuw of na Christ-us, geheel verloren gegaan ;
en moest in de Middeleeuwen geheel opnieuw ontdekt worden. Dit gebeurde,
misschien geheel toevallig, in de liturgie van sommige kerken : het moderne
drama is in de kerk geboren.
ONTSTAAN
In de Xe eeuw werden, als inleiding op de neumen van den Introitus der
Mis, van het Alleluja na het Graduale, woorden gezet, die wel eens
dialoogvorm hadden. Vandaar nog de Sequentia of Prosa = verkort Pro
sequentia. Aldus de beroemde Introitus-tropus (zoo heeten deze inleidingen,
vooral voor den Introltus) van Paschen :
Angeli : Quem quxritis in sepulchro, o terricolw ?
Mulieres Jesum Nazarenum, o ccelicolx.
Angeli : Non est hic, surrexit sicut prxdixerat, ite, annunciate quia surrexit de sepulchro. Resurrexi etc. : de Introit-us zelf.
Deze tropus werd uit zijn verband gerukt en naar het officie van de Metten
overgebracht, waarbij zich dan een nabootsende handeling voegde bij een in
de kerk opgericht graf. Het eerste voorbeeld van zulk een „liturgisch drama"
stamt misschien uit onze gewesten. Het komt voor in de Concordia regularie
van bisschop Ethelwold (95 9 -979), waarin de schrijver volgens den heiligen
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Dunstan de gebruiken van de abdij van St-Pieters te Gent had opgenomen.
Op gelijke wijze ontwikkelde zich later een tropus voor Kerstmis.
Misschien heeft de strengere Cluny-beweging met het versterkte gezag
van Rome de verdere ontwikkeling van deze kleine drama's een tijd lang
tegengehouden. Maar van de latere XI e eeuw of begint het dramatisch
instinct zich veelvuldiger te openbaren. Toen werd het verhaal der Drie
Koningen dramatisch voorgesteld, en reeds drong het komische met de
figuur van den grimmigen Herodes en zijn boden binnen. Ook dit Officium
Stellae is van Rouaan uit waarschijnlijk wijd verbreid geweest ; wij bezitten
er een redactie van in een spel van Munsterbilsen. Doch zelden werd het
in de eigenlijke liturgie der kerken opgenomen. Zulke spelen schijnen meer
het werk der scholieren aan de clam- en kapittelscholen geweest te zijn,
bij wie die vertooningen zeer in den smaak moesten vallen. Het Paaschspel
breidde zich inwendig uit en nam ook komische elementen op, zooals den
wedloop van de apostelen naar het graf, den aankoop van specerijen door
de vrouwen bij den unguentarius of kwakzalver, enz. Nieuwe spelen
ontstonden : een spel der Profeten, uit een preek van het kerstofficie, waarin
de profeten getuigenis kwamen afleggen voor Christus ; een spel van
Rachel; een spel van de opwekking van Lazarue; voorstellingen van parabelen,
zooals van de maagden, Sponeue; van legenden van heiligen, in 't bijzonder
van patronen der scholieren : van de H. Catharina door een uit Normandie
afkomstigen monnik van St-Albans, Gaufridus ; spelen op den heiligen
Nicolaue; enz., eerst vooral weer, naar 't schijnt, in Noord-Frankrijk.
Maar daarbuiten waren nog andere dramatische elementen voorhanden.
Wat waren de „spectacula theatrica" aan het hof van Angilbertus ? Wat
de „spectacula et ludicra" op de markt te Rijsel ? De Romeinsche mimi en
hunne opvolgers, de jongleurs, hadden ook allerlei grappige dingetjes,
nabootsingen uit het volksleven : het latere genre der „dits" herinnert er
nog aan. Uit hun zwaardendansen zullen de dansen der Machabeen volgen,
die nog bij ommegangen in zwang bleven. Ook vele volksfeesten gaven
aanleiding tot nabootsende voorstellingen. De wagens en rollende schepen,
als de carrus navalis uit de heidensche Oudheid, de „blauwe scute" en
het „Narrenschip" van later, met stomme verbeeldingen, die in den Rederijkerstijd de ommegangen en processien opluisterden, zijn ook zeer oud.
De vastenavondzottigheden, met vermommingen en komische plagerijen,
zijn uit het heidendom overgeerfd. Van ouds werden kerkelijke instellingen
en plechtige liturgische functies door de clerken en de lagere geestelijkheid
met vrije gemoedelijkheid geparodieerd. De scholieren vierden hun „bisschop der knapen", als op Onnoozele Kinderen een der leerlingen aan het
hoofd van zijn gezellen voor een dag bisschop of abt mocht spelen en voor
de grap het officie waarnemen. Bij het vieren van den „ezelspaus" trok een
diaken of lagere geestelijke, voor een dag tot paus verkozen, op een ezel
met andere lagere geestelijken door de stad en bootste met grappige gebaren
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en liedjes de hoogere geestelijken na. Met Driekoningen gingen groepjes
rond,verkleed als de Wijzen en geleid door een ster, terwijl ieder zijn liedje
zong. En andere volksfeesten en scholierenvermakelijkheden, waardoor
het ernstige spel al vroeg gecontamineerd kon worden.
Ook te onzent heeft dit vroege drama gebloeid : te Utrecht b.v. had in
de XIII e eeuw de curator der kapittelschool de zorg voor zulke vertooningen; een spel van Herodes (Officium stellx ?) wordt in rekeningen
vermeld ; tot het in 12 93 door den bisschop van Utrecht verboden werd.
De vroegste „liturgische" spelen werden nog in de kerk vertoond en dit geschiedde tot vrij laat in de middeleeuwen. Doch zoodra ze zich uitbreidden, of
komische elementen opnamen en zich van de liturgie losmaakten, van het
Officium Stellw af, gingen ze over naar de kloosterpanden, naar de open
lucht, naar de markt. Al vroeg ook werd het Latijn, eerst gedeeltelijk, dan
geheel,verdrongen door de volkstaal ;zooals reeds in eenFransch-Normandisch
spel „Jeu d'Adam" van de XII e eeuw, De onderwerpen der evangelische
en bijbelsche spelen sloten aaneen ; cyclische spelen ontstonden, die niet
zelden de politieke en godsdienstige twisten uitwerkten, als het beroemde
„Ludus Paschalis de Antichristo" van Tegernsee, waarin de disputeerende
allegorische personages „Synagoga" en „Ecclesia" hare rollen kregen.
De Carmina Burana, uit het begin der XIII e eeuw, bevatten een uitvoerig
Kerstspel : met Profetenspel, eigenlijk Kerstspel, Driekoningenspel, Rachelspel, vlucht naar Egypte, dat uitloopt op een Antichristspel : met
godsdienstig-polemische strekking, vrij realistisch ; ook een Paaschspel,
dat de gebeurtenissen, van Palmzondag tot de graflegging, voorstelt en
waarin de wereldsche, daarna zich bekeerende Magdalena een hoofdrol
heeft, en dat vooral een zangspel is in 't Latijn en het Duitsch.
In de eerste jaren der XIII e eeuw treffen wij dan ook reeds het „Jeu Saint
Nicholas" aan, van Jean Bodel van Atrecht, dat al maar weinig meer van
een heiligenspel bewaard heeft; terwijl op het einde der eeuw Rutebeuf
het mirakel van Theophilus dramatisch bewerkte ; het spel uit denzelfden
tijd „Jeu de la Feuillee" en het zangspel „Robin en Marion" van Adam
de la Hale zijn geheel wereldlijke spelen. Wat Loch was natuurlijker, dan
dat de dichters ook hun letterkundigen voorraad dramatisch ontwikkelden ?
Zoodat geheel het Middeleeuwsch tooneel, geestelijk zoowel als wereldlijk, moet verklaard worden door den eersten stoot, dien het liturgisch
Paaschdrama aan het dramatisch instinct gegeven had.
Men heeft voor het wereldlijk tooneel een afzonderlijken oorsprong verdedigd. Men heeft gewezen op de dansen der jongleurs, op de nabootsende
voordracht van epische gedichten, op strijdgedichten, op enkele vroege
stukken in dialoogvorm ; op navolgingen van Terentius en Plautus, als die
van de non Hroswitha van Gandersheim, zooals er nog meer uit het einde der
XII e en uit de XIII e eeuw bewaard zijn. Maar de vraag is, of we hier met
eigenlijke vertooningen hebben te doen en niet eenvoudig met legenden of
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Ben blaaztjde nit bet groote Hulthemsebe bandecbrift met bet begin van Esmoreit
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gebeurtenissen in dialoogvorm. Een feit is, dat alle, ook wereldlijke, oude
stukken, die werkelijk als drama's bedoeld waren, aansluiting zochten bij
de liturgie en bij een of andere godsdienstige plechtigheid, met psalmen
en muziek, met hymnen en beurtzangen, met een Te Deum aan het slot.
Elders is het besef der persoonlijke uitbeelding volslagen afwezig.
Uit de tweede helft der XIVe eeuw zijn ons in het Fransch nog een 4o-tal
gedramatiseerde Marialegenden bewaard, bestemd voor een of ander puy,
podium (verhooging waarop werd voorgedragen), waarnaar broederschappen
werden genoemd, die, zooals zeer vroeg te Atrecht, godsdienstig waren
ingericht en waarin zich een schaar van zangers en dichters : ridders, geestelijken, burgers, verdrongen. Jean Bodel was er reeds prince del puy.
Hier vond het drama een vruchtbaren bodem. Reeds deze mirakelspelen
hebben meermaals hun onderwerp geput uit de oude chanson de geste,
uit avonturenromans, uit romantische legenden van heiligen, waarin de
tusschenkomst van Onze Lieve Vrouw vrij onhandig soms en zoo goed als
buiten de handeling staande wordt aangebracht. Zelfs de door Boccaccio
en Petrarca zoo beroemd geworden geschiedenis van Grisildis werd nog
op het einde der XIVe eeuw ten tooneele gevoerd, als Mystere.
Onze abele spelen nu zijn de oudste zuiver romantische spelen van de
Europeesche letterkunde. Zij dateeren nog uit de XIV e eeuw. Hun ontstaan moet verklaard worden uit analogische navolging van het godsdienstig
tooneel. Zooais dit laatste dramatiseering was van godsdienstige, zoo is het
eerste dramatiseering van romantische, van wereldlijke gebeurtenissen.
Ook de sotternie heeft geen anderen oorsprong. Het komische werd al
vroeg in het ernstige spel ingelascht, om het wat te „farcieren" (farce),
om het te onderbreken (klucht= kluft, van klieven). Zoo heeft het komische
ook dialogisch-dramatisch karakter aangenomen, waarna het zich zelfstandig als spel heeft kunnen ontwikkelen. Toch is de eigenlijke farce in
Frankrijk eerst uit de XV e eeuw. Onze sotternieen zijn ook de oudste
kluchten. Zij zijn gedramatiseerde boerden. Daarom zijn de verschillende
soorten van tooneel, van drama, nog niet uit elkander geevolueerd : zij konden
afzonderlijk ontstaan door analogische vinding, nadat eenmaal, in de geestdriftige vreugde van het Paaschfeest, het dramatisch instinct was opgewekt.
Wat het onderzoek naar de ontwikkeling van het drama eenigszins bemoeilijkt, is het gebrek aan bewaard materiaal.Wij zien het ontstaan in de Xe
eeuw. Doch wij merken geen verdere ontwikkeling voor het einde der XIe.
Wij zien het zich vormen en allerlei wegen zoeken in de XII e en XIIIe.
Maar steeds in verband met het godsdienstig spel, in wiens vormen het als
het ware nog gevangen zat. Komt daarna weer een stilstand, althans voor
het godsdienstig tooneel ? De tweede helft der XIV e eeuw kent vooral
mirakelspelen, en dan te onzent het vrije romantische spel en de sotternie.
Eerst in de XVe komt het tooneel met de groote cyclische mysteriespelen
tot voile ontplooiing.
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De Kerk heeft den eersten stoot gegeven. En de middeleeuwen door staat
het tooneel overwegend in den dienst van de Kerk, al is dit Been liturgisch,
wel een godsdienstig tooneel. Aan de scholieren danken wij den verderen
opbloei : voor hen, ook misschien door hen, werden die vroege spelen gemaakt.
Ook aan de vagantes ? Een vaag woord, dat wij dan ook liefst vermijden.
Zoo er al spelen door vagantes werden geschreven, dan door vagantes
die monnik waren geworden en voor de school werkten : door de school
konden die stukken opgevoerd worden.
Zoo is het overbodig voor elk der verschillende soorten van tooneel naar
een afzonderlijken oorsprong te zoeken. Zoodra het dramatisch instinct
opnieuw was opgewekt, konden allerlei, ook komische, ook wereldlijke
stoffen, dramatisch verwerkt warden.
DE ABELE SPELEN
Als een „abel"-spel wordt elk dier ernstige spelen in het handschrift
ingeleid. Doch nog andere gedichten in hetzelfde handschrift heeten „abel" :
„Van Onser Vrouwen, enen abelen sproke" (n. 82); „vander zielen ende
van den lichame een abel dine ende een edel leere" (n. 158). Zoodat „abel"
wel niet meer dan een epitheton ornans zal zijn, zooals er nog andere voorkomen „een edel exempel" ; „ene edele bedinghe" ; „ene scone exempel" ;
„enen edelen sproke". In de lijst van de „boucken van den spelen" van het
gilde van S. Katelijne ter Hooie te Gent worden de titels vermeld van
enkele spelen die blijkbaar met onze abele spelen verwant zijn, waar echter
abel ontbreekt het spel van eender miracule vander Coninghinne van
Cecilien (Esmoreit ?) ; het spel van den koning van Aragon ; van Olivier
van Leefdale ; van den ridder van Coutchy ; vanden hertoghe van Bruisewijc
(Gloriant ?) en andere meer. Zou dan „abel spel" werkelijk iets meer zijn
dan een woord ter aanbeveling van die stukken door den afschrijver van
het handschrift ? Zou het zijn : een spel dat kunstig is uitgedacht, een spel
met verwikkelingen, in tegenstelling met de kunstelooze, korte klucht of
sotternie ? Aldus Worp. Een spel dat tegenover andere spelen staat en een
bijzondere, een nieuwe soort van spel inleidt, naar een bepaalde kunstopvatting gemaakt, bijna zooveel als een terminus technicus voor een
kunstspel ? Aldus Verdeyen. Een tooneelspel met intrige en verwikkeling ?
Aldus het Middelnederlandsch Handwoordenboek. Of, in aanmerking
nemend dat abel gezegd wordt van ernstige stukken met moralizeerende
tendenz, een moralite exemplaire, zooals dat heet een moraliteit zonder
allegorieen, een stichtend spel ? Aldus Van der Riet. Wij meenen dat in
alle geval het woord niet als terminus technicus of zoo iets kan bedoeld
zijn. Het beteekent eenvoudig „kunstig" en is een epitheton ornans, zooveel
als schoon : een stuk waartoe een zekere vaardigheid vereischt wordt, een
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zekere kunstzin, en dat schoon aandoet. Zelfs de bijbeteekenis stichtend
komt hier niet te pas : alle poezie was stichtelijk bedoeld; dat uitsluitend
ernstige stukken abel heeten, hangt samen met de gewone opvatting van
schoonheid, die belet van een schoone boerde of een schoone sotternie te
spreken. Evenmin als met een „goede boerde", of een „sotte boerde" een
bepaalde soort van boerden bedoeld was, moet met abel een bepaalde soort
van spel verstaan worden. Abel is dus kunstig, en weinig meer dan „scone",
waarmee het dan oak in de XIVe eeuw als zinverwant gebruikt wordt;
zoo in de Maghet van Gent : „dese scone, dese abele". Zelfs het werkwoord
„abelen" komt voor als synoniem van geschikt maken : Abelt huwe sinnen
toot alle dueghden Bereedt huwe ziele zoo ghij wilt sterven (TNTL. 1924,
3o5) in den zin dus van uitrusten, opschikken. „Abel" was een dier vage
woorden, die iets of iemand moesten roemen en aanbevelen.
Een abel spel van ESMOREIT, econincx done van Cecilien heet het eerste dier
spelen. Het begint, evenals de andere drie, met een proloog : een stichtelijk
gebed en een korte aanwijzing van de strekking van het spel. Dan treedt
Robberecht op, in Sicilie, die weeklaagt, omdat zijnen broeder, den ouden
koning van Sicilie, nog een kind geboren is, wat zijn hoop op de opvolging
verijdelt. In Damascus voorspelt meester Platus, de sterrenwichelaar, zijn
koning dat een kind, in Sicilie geboren, hem zal dooden en zijn dochter
Damiet huwen ; waarom hij voorstelt naar Sicilie te reizen om het kind te
bemachtigen. In Sicilie koopt Platus het kind van Robberecht of : Esmoreit
is zijn naam. In Damascus komt Platus toe ; de koning zal Esmoreit als
een vondeling met zijn dochter Damiet laten opvoeden. In Sicilie weet
Robberecht behendig den koning te overtuigen, dat zijn vrouw het kind
heeft doen verdwijnen, zoodat deze gevangen wordt gezet. In Damascus :
Damiet heeft liefde opgevat voor Esmoreit, die nu tot jongeling is opgegroeid ; „was hij Loch maar geen vondeling 1" weeklaagt zij in haar liefde.
Esmoreit heeft het gehoord; en nu verhaalt hem Damiet, wat haar vader
haar over hem had gezegd. Esmoreit kent geen rust meer, voor hij den aard
van zijn geboorte heeft ontdekt. Met den band dien hij droeg Coen hij gevonden
werd, trekt hij naar Sicilie. In Sicilie : voor een gevangenis hoort Esmoreit
een vrouw weeklagen, en daar ontsluit zich voor beiden het geheim : Esmoreit
heeft zijn moeder gevonden. De koning gebiedt nu Robberecht zijn onschuldige vrouw uit den kerker te gaan verlossen : in groote vreugde ontmoeten
vader, moeder en kind elkander, terwijl de valsche Robberecht verontwaardiging huichelt. In Damascus : Damiet wil met Platus op zoek naar
Esmoreit ; als pelgrims komen ze in Sicilie aan. In Sicilie : ontmoeting van
Esmoreit en Damiet. Deze wordt vriendelijk door den koning ontvangen.
Daar herkent Platus in Robberecht den man, die hem Esmoreit had verkocht ;
tevergeefs tracht Robberecht te loochenen ; hij wordt gehangen. ZOO zijn
„quade werken te quaden lone comen".
Deze ontleding kan ons reeds een voorstelling geven van zulk een spel,
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dat inderdaad weinig meer is dan een gedramatiseerd, en dan nog weinig
ingewikkeld, romantisch verhaal. Het tooneel verplaatst zich afwisselend
van Sicilie naar Damascus, om in Sicilie te eindigen, al dient hierbij
opgemerkt te worden, dat verschillende opkomsten van personages, wat
wij nu tooneelen noemen, binnen elke plaatsverandering kunnen voorkomen.
Het treft nog door zijn grooten eenvoud, die een diep tragisch gebeuren
in zijn hoofdmomenten uitwerkt ; die toch echt tragische personages schept
zooals die moeder en dat kind, die, beiden slachtoffers van een duivelsch
opzet, de eerste in haar jonge, edele moederliefde, van haar kind wordt
beroofd en in een kerker geworpen, de tweede, snood van zijn moeder wordt
weggerukt en verkocht, als sultanszoon opgroeit, in zijn ontluikende liefde
plots door de beminde zelf tot de ontdekking wordt gebracht, dat hij slechts
een vondeling is ; die ten slotte ook tafereelen van aangrijpende menschelijkheid opbouwt : mooi wordt de kinderlijke, zuivere liefde tusschen Esmoreit
en Damiet uitgebeeld ; pakkend wordt de knoop gelegd en toegehaald in de
van liefde smachtende Damiet, die haar smart voor zich moet uitklagen
en zoo onschuldig den beminde het geheim van zijn afkomst verraadt ;
aandoenlijk het tooneel der herkenning, waarin toch een motief der groote
klassieke kunst wordt getroffen. En hoe heerlijk straalt het spel der edele
liefde, der zuivere goedheid, of op den achtergrond van zooveel boosheid 1
Nog op onze dagen kan zulk een spel boeien door zijn ongekunstelde
frischheid, zijn directe uitbeelding en zijn kinderlijken eenvoud van echt
menschelijk gebeuren.
Ben abet epel ende een edel dine van den hertoghe van Bruuyewtjc, hoe hi Wert
minnende dee Roede Lioene dochter van ilbelant heet het tweede, of kort, naar
den hoofdheld, Gloriant. Gloriant is de vrouwenhater, wiens hart vliegt

„ghelijc den are boven alle vrouwen minne" ; zoo antwoordt hij, als zijn
oom Gheraert van Normandie en diens raadsman Godevaert hem aanzetten
om een vrouw te nemen. Ook Florentijn, de dochter van den heidenschen
koning van Abelant, wil van geen man weten ; maar zij heeft gehoord van
den hertog van Bruuyswijc die gezind is als zij zelf. Nu weet zij het : zij
hooren samen. De vrouw doet den eersten stap : door den bode Rogier
laat zij hem haar portret brengen. Nu ontvlamt Gloriant in plotselinge
liefde en Rogier keert met dit blijde nieuws terug. Niets kan den hertog
nog weerhouden : „dommelijc" sprak hij over de Minne, nu heeft Venus
zich gewroken. Zelfs als Gheraert hem nu meedeelt, dat zijn vader vroeger
den oom van den koning van Abelant gedood heeft en dat hij zelf den vader
van den Roeden Lioen om 't leven bracht, wil Gloriant nog heen op zijn
ros Valentijf : „hoe sere die Minne hovescheit leert". De liefde bezielt en
verheft hem nu. Florentijn heeft „den valke van hogher aert" zien „neerdalen in haren bogaert" : zij vindt Gloriant „in 't groen onder dat maenschijn" ; zij wil met hem vluchten, als 't nacht zal zijn geworden. Intusschen
legt Gloriant zijn hoofd in haar schoot te slapen. Floriant, de neef van
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koning Roedelioen, heeft hen bespied. De koning ontsteekt in hevige woede ;
den slapenden Gloriant worden zijn paard en wapenen ontnomen ; hij wordt
gevangen gezet, en bidt tot God en Maria om het behoud van Florentijn.
Ook deze zit gevangen, maar weet Rogier te bewegen den hertog te gaan
bevrijden. Gloriant en Rogier ontwerpen een plan om te vluchten; Gloriant
krijgt zijn paard en zwaard terug. Als de christen geworden Florentijn
's anderendaags zal worden opgehangen, verschijnt plots Gloriant uit een
bosch en onder de bescherming van God en Maria bevrijdt hij de geliefde,
met wie hij naar Bruuyswijc ontvlucht. De Liefde zegepraalt in trouwe
volharding.
Een abet Opel van Lanseloet van Denemarken hoe hi wert minnende ene joncfrou
die met oijnder moeder diende is het derde. Lanseloet is in liefde ontstoken

voor de schoone Sandarijn, van lageren stand ; doch deze, begrijpende dat
een huwelijk onmogelijk is, en willende „geens mans vriendinne" zijn, wil
van hem scheiden. Lanseloet's moeder zinc op een list om diens liefde te
breken. De duivelsche list gelukt, niet zooals Lanseloet gehoopt, maar
zooals de moeder het verwacht had. De bedrogen en verongelijkte Sandarijn vlucht. Zij wordt in een bosch bij een fontein door een ridder op jacht
aangetroffen, die haar door zijn heuschheid tot vertrouwen stemt, haar
wint; en, daar hij den boom niet zal verstooten waarvan een neergeplofte
valk een bloem had genomen, met zich meevoert om haar tot zijn vrouw
te nemen. De wanhopige Lanseloet zendt Reinout uit om Sandarijn op
te zoeken. Maar, zoo verneemt deze van haar, „de valk zal den boom
nooit terugvinden". De waarheid wil hij zijn meester niet meedeelen : hij
had haar stervende gevonden, meldt hij. Van wanhoop nu sterft Lanseloet.
_NI* qualike opreken bi valochen rade Ed hi bleven in die Deane. In trouwe liefde
spreke men er hoofsch over.
De zeer oude strijd tusschen Winter en Zomer is het onderwerp van het
laatste der abele spelen Een abet spel van den Winter ende van den Somer,
waarin de dichter de tegen elkander hun grootere voortreffelijkheid
roemende Winter en Zomer tot echte menschen heeft omgeschapen.
Doch nog anderen mengen zich in het geding, wat dramatische spanning
brengt. Loyaert en Clappaert scharen zich aan de zijde van den Winter ;
Moyaert en Bollaert aan die van den Zomer. Ook Cockijn, de schooier,
wil er tusschenkomen, doch wordt door den Winter en zijn partij met
spot onthaald. Ten slotte zal het tot een echt tweegevecht, een Godsoordeel, komen : Winter doet de uitdaging, Zomer neemt den handschoen
op. Venus, stelt Moyaert voor, zal de uitspraak doen. Deze luidt : dat zij
beiden „ewelijc ghebroeders" zullen zijn, omdat God het zoo ingericht
heeft. Cockijn, die gehoopt had dat Zomer zou zegevieren, trekt er van
door naar Maestricht „biden steencolen" om er te „ligghen ter scolen"
tot den zomer.
Nog werden enkele verminkte verzen van een ander spel Van den Winter
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en van den Zomer aan den dag gebracht : hierin zijn de personages reeds
grootendeels allegorisch.
Lang zijn deze stukken niet. Gloriant, het langste, heeft 1142 verzen, het
laatste slechts 625. Dat de dichter hier, met nog wat onbeholpen middelen,
vooral van modern standpunt uit, wel geen hoogstaande, doch echte kunst
heeft voortgebracht, wordt algemeen aangenomen. Die kunst ligt minder
in den versbouw en in de taal, die soms wat slordig zijn en niet steeds van
goeden smaak getuigen, dan wel in de conceptie en in de uitwerking der
verschillende tafereelen. Zij zijn gebouwd op een eenvoudige, maar echt
menschelijke gedachte : op de kracht en de ellende der liefde.
Het is de zegepraal der hoofsche Liefde, die in verschillende vormen
wordt uitgebeeld. Liefde zet den vondeling Esmoreit aan, om zich haar
waardig te maken en eerst het geheim van zijn geboorte uit te vorschen : en
welk een bevallige, idyllische frischheid in Esmoreit en Damiet 1 In Gloriant stapelen zich de hindernissen op van binnen en van buiten, die moeten
overwonnen worden : en welk een kracht, welk een hartstochtelijkheid in
Gloriant en Florentijn, die alle lijden trotseeren doet in onwankelbare
trouw I In Lanseloet, en dit is moderner, moet het standsverschil eerst
worden opgeheven; wie dit kan vindt het geluk ; wie dit niet kan, gaat
aan de liefde ten gronde : en welk een subtiele sentimentaliteit in Lanseloet,
in wien adel en zinnelijkheid strijd voeren tot verwoesting van het leven toe 1
welk een schuchtere melancholie en zuiverheid in de gedweee Sandarijn,
die Ophelia aankondigt1 Zelfs de strijd tusschen Winter en Zomer gaat
ten slot-te over de vraag, wie van beiden het meest de liefde bevordert en tot
de zege voert. Daarboven uit dus steeds de groote idee van de hoofsche
liefde, die goed maakt, die tot hooge daden aanspoort, die hoofsch wil
behandeld worden en die alle „dorperie" verafschuwt : geurende nabloei
van de hoofsche romantiek.
Toch schijnt de dichter andere doeleinden, andere lessen, te hebben nagestreefd, van meer algemeen zedelijken aard, die hij ook den toeschouwers
voorhoudt : „Quade werken comen te quaden loene ; Maer reine herten
spannen croene", als in Esmoreit; „dat hem nieman te hoghe en sal beroemen. Want daer es selden ere of comen", of : begin nets, zonder den
vasten wil te volharden, als in Gloriant; „Sprect hoveschelike ende mint
met trouwen" als in Lanseloet, waar de leer inniger met het liefdegeval
samenhangt. Maar juist in de hoofsche liefde vinden deze algemeene
waarheden, die voor alle toeschouwers konden gelden, hun hoogste,
tragische verwezenlijking. Ook zijn onze spelen geen eigenlijke moralisation : deze zijn er slechts aan toegevoegd, omdat de geest van den tijd dit
meebracht ; zelfs een boerde moest Coen nog iets leeren.
Wat nu de dramatische handeling betreft : het spel is vlug en bewogen ;
het blijft bij de uitwendige gebeurtenissen, met enkele sterke karakters, in
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afgeteekend onderscheid, goed volgehouden tot het einde, als in enkele
grootsche tafereelen gestyleerd. Het is algemeene, symbolische, kunst,
zooals de meeste kunst der Middeleeuwen ; ook nog daardoor, dat de helden
zich buiten den tijd en de ruimte bewegen, en, ondanks het verloop van
jaren, als in hun leeftijd vaststaan ; en ook nog daardoor, dat alle tegenstrijdigheid van het toevallig gebeuren wordt weggewischt. Werk toch
reeds van een echt en knap dramaturg, bij wien het spel vooreerst op
handeling, op actie, is gericht, al is die niet in alle even sterk ; die het
karakter van zijn personages wel in zijn greep heeft en die hen de taal laat
spreken die hun past ; die de pakkende momenten kent en weet hoe ze nog
machtiger kunnen aangrijpen ; die ook reeds weet hoe het geheugen der
spelers moet gesteund worden in de rolverdeeling en die door het rijmwoord
aangeeft wanneer een nieuwe spreker beginnen moet.
Zouden dan onze abele spelen wel de oudste zijn in hun snort ? Zij
dateeren gewis nog uit de XIV e eeuw : in 1412 voerden de ghesellen van
Diest een spel van Lanseloet op te Aken; het Hulthemsche handschrift,
zelf reeds een kopie, dateert uit denzelfden tijd. In de tweede helft van de
XIVe eeuw hooren we ook reeds hier en daar van vertoonde spelen, al
blijft steeds de vraag of het geen stomme vertooningen waren, zooals het in
1351 te Rijsel vertoonde „Fuite des enfants Aimery de Narbonne", waarbij
dan soms, zooals dit nog in de XVe eeuw en later het geval was, de voorgestelde personages ter verduidelijking een rol opzegden. Maar het spel,
dat graaf Jan van Blois in 1364 te 's Gravenhage op een „solre" ging zien,
is wel een spel als het onze geweest : zoodat onze abele spelen uit ongeveer
dien tijd zouden dateeren.
Zijn onze spelen alle van denzelfden dichter ? Dit kan moeilijk uitgemaakt
worden. Gloriant en Lanseloet worden verbonden door het beeld van den
valk die neervalt in den boomgaard ; maar dit was een zeer gewoon beeld.
In Van den Somer ende vanden Winter komt het humoristische sterk uit,
dat in de andere ontbreekt ; het staat ook eenigszins apart en kondigt
veeleer het tooneel der rederijkers aan. Toch is Esmoreit weer verbonden
met Gloriant, beiden helden uit Baudouin van Seburch ; en het algemeene
thema der hoofsche liefde laat wel eenzelfden auteur vermoeden. Zijn
dan ook deze stukken het repertorium geweest van hetzelfde gezelschap ?
Waarschijnlijk wel.
Waar zijn ze ontstaan ? In Vlaanderen, meenen sommigen, en men wijst
op vermelding in die Hexe van Gent en Kortrijk, of men spreekt van
invloed der Atrechtsche kringen ; in Limburg, of in Oostelijk Brabant,
meenen anderen, en men wijst op vormen die in dit taalgebied zouden
thuishooren, of op „Maestricht bi den steencolen" ; maar in het schrijven
van enkele o of a voor lange klinkers in gesloten lettergrepen, als het
origineel van ons handschrift schijnt gehad te hebben, kan ik geen specifiek
Limburgsch verschijnsel zien ; dit was een oudere spellinggewoonte.
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Rondreizende spelers kwamen zoowat overal; zoo kunnen zij ook in hun
taal en hun rijmen uitgesproken dialectische eigenaardigheden hebben
vermeden. Men houdt ze nu meestal voor Brabantsch.
Over de opvoering zelf is weinig bekend : waarschijnlijk geschiedde dit nog
met zeer primitieve middelen en vermommingen; in de open lucht of in
zalen. De toeschouwers zalen op een „solre", een stellage, waarvan men
langs een of meer „graden", trappen, kon afdalen. Het spel bewoog zich
van den eenen kant van het tooneel naar den anderen, naargelang van de
plaats van het vertoonde. Al deze beperkingen werden opgelegd door de
voorwaarden, waarin het spelende gezelschap moest optreden. Aan het
einde van Esmoreit warden de toeschouwers uitgenoodigd : „Ghenoeghet
u, soe comt alle mergen weder", wat laat veronderstellen, dat we met
een soort rondreizend gezelschap te doen hebben, dat dagen achtereen
vertooningen gaf en, in een stad aangekomen, zijn repertorium, geheel of
gedeeltelijk, uitvoerde.
Al „ruikt men overal het vreemde", beter het internationale, al zijn namen
der helden ook uit de romantische, Fransche literatuur bekend, al kan men,
buiten vrij algemeene, op enkele min of meer bepaalde motieven wijzen,
in „Jan uut den Vergiere", in „Valentijn ende Nameloos ; in „Malegijs"
voor Esmoreit, in „Baudouin de Sebourg" voor Esmoreit en Gloriant,
Loch is de bewerking onzer spelen ongetwijfeld oorspronkelijk en van een
rasechten kunstenaar. Over die eerste dramatische pogingen, waarin de
kern van het moderne drama besloten ligt, hebben we alle reden om fier
te zijn. Had ons handschrift er nog wat meer behouden I En waren ons ook
de spelen bewaard gebleven, waarvan wij de titels kennen uit sommige
stadsrekeningen, maar in 't bijzonder uit den Inventaris van het gilde van
S. Katelijne ter Hooie te Gent, van het jaar 1532.
DE OUDSTE SOTTERNIEEN
Boert na ernst ; een sotternie na een abel-spel : zoo ging het gewoonlijk.
Lippijn een sul van een man, die, door zijn vrouw bedrogen, zich nog laat
wijsmaken dat een elf hem het hoofd op hol bracht.
De Buekenblaeer : een oude boer die zijn geld verdoet aan een kwakzalver
om te verjongen, en een wonderbusje krijgt waarin hij moet blazen ; tableau,
als hij daar zwart voor zijn vrouw staat! Jong bij jong en oud bij oudl
Die Hexe — of liever, want „Hexe" is geen Middelnederlandsch, en de
titels onzer sotternieen staan niet in het handschrift — „die oude teve" of
„die tovenersse" : twee vrouwen die al haar tegenslag aan de tooverijen
van een oude vrouw toeschrijven en haar gaan toetakelen.
Drie daghe Here volgt op geen abel-spel, doch staat alleen in het handschrift
als „ene sotte boerde ende ene goede sotternie". Daar ze met een proloog
begint, werd ze wel afzonderlijk gespeeld. Jan probeert het nu eens met
120

geschenken om thuis drie dagen baas te mogen zijn. Allergrappigst is zijn
driedagenheerschappij I Maar 't zal niet lang duren. Het slot ontbreekt :
omdat hier een bladzijde uit het handschrift is weggevallen, zoodat ook
het begin van Die Truwanten gemist wordt, een sotternie die evenmin bij een
abel spel paste, maar samen met voorgaande, wat langere, klucht werd opgevoerd : een weggejaagde meid en een verloopen kluizenaar, als Lute en
Everaert, schooien 't land of met vrome dingen. Het is nauwelijks een
klucht, maar een satire tegen bedelende „swesters, baghinen, lollaerde"
door den broeder zelf en door den „duvel", die komt verklaren, dat hij
beiden ten val heeft gebracht.
Rubben: nog een sul van een man, die zich hier door zijn schoonmoeder
laat bepraten, hoe de drie maanden van zijn huwelijk negen maanden zijn
geweest.
Nog een paar sotternieen zijn ons buiten dit handschrift uit ongeveer denzelfden tijd, doch van wel wat later, bewaard.
Een ghenouchlike clute van Nu Noch : een man, onder de plak van zijn vrouw,
laat zich door zijn buurman wijsmaken den gek uit te hangen en op alles te
antwoorden nu noch I d.i. toe maar I De pastoor wordt er bij geroepen om hem
te bezweren. De vrouw krijgt berouw, vraagt om vergiffenis ; maar de
man bluft nu zoo triomphantelijk, dat de list uitkomt en 't stokslagen regent.
Een Cluyte van Playerwater, water om iemand te foppen, of van den man
die 't water haalde. Een man, Werrenbracht, laat zich door zijn vrouw,
die zich ziek houdt, bepraten, om playerwater voor haar te gaan halen te
„Onvreen in Oestlant uten berghe van Ontwijste" bij het dal van droefheden. Onderweg wordt hem door een hoenderkoopman de reden verklapt ;
deze brengt hem in zijn korf bij zijn vrouw aan. Nu ziet hij waarom zijn
vrouw hem weg wilde, en hoe ze daar, schransende met een paep, zijn
huwlijksrecht bekort. Zijn oogen gaan open, en nu regent het playerwater?
Dat deze sotternien veel conventioneels bevatten, zal reeds gebleken zijn.
Het zijn gedramatiseerde boerden en spelen in hetzelfde wereldje als deze.
De vrouw draagt hier gewoonlijk de broek tegenover een sukkel van een
man. 't Komische is uiterst primitief : schelden, eten, drinken, vechten.
Maar vinnig, raak, realistisch genoeg, in goed gekruide en gekleurde
volkstaal. Enkele, Hexe, Truwanten, zijn nauwelijks spelen. Maar
Drie daghe Here was reeds als zelfstandige klucht bedoeld. In Playerwater is een eerste poging tot karakterontwikkeling, als de man tot inzicht
komt; maar dit zou wel reeds kunnen stammen uit den tijd der rederijkers.
Beide zijn ook wat langer dan de andere, die van ioo tot 200 verzen tellen.
Alles samen : al blijven deze stukken bij de grove klucht, ze dragen de kern
van iets beters. En er zit wel een zekere natuurlijkheid in, opgewektheid
en levendigheid van rede en tegenrede, onmiskenbare, onweerstaanbare
volkshumor.
Deze sotternien werden wel opgevoerd door dezelfden als de abele spelen.
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Van sottengilden, zooals de uit dezen en uit later tijd in Frankrijk bekende
„enfants sans souci", is hier geen spraak. Zulke „gilden" kunnen natuurlijk
wel bestaan hebben : burgers, zelfs hooge heeren, die met elkander een
soort verbond sloten of in een „blauwe scute" vergaderden om pret te
maken; doch hierover meer bij de rederijkers.
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HET PROZA
HET MYSTIEKE PROZA

0

MSTREEKS HET MIDDEN DER XIII e EEUW REEDS
begon de mystieke beweging dier tijden to verloopen in de vele
nieuwe abdijen, of in gasthuizen en andere inrichtingen van barmhartigheid, die nu ook bijzonder talrijk opkwamen, of vooral in de
eigenlijke begijnhoven, waar de vromen zich op een leven van beschouwing
of van christelijke naastenliefde konden toeleggen. Ook de mannen, begarden, kregen soortgelijke inrichtingen. De eerste geestdrift is geluwd;
de tijd der kruistochten en der hooge ridderlijkheid spoedt heen. Ook pier
dringt de derde stand op den voorgrond en geeft weldra den Loon aan. De
witte vlam der Minne en de onstuimige orewoet zijn vergaan.
Maar het geloof behield nog steeds zijn heerschappij over de harten zoowel
als over de geesten. Nog velen stuwde het op tot een leven van meer dan
gewone christelijke volmaaktheid, hetzij in de kloosters, hetzij in de wereld
daarbuiten. De jeugdige bedelorden hadden de leiding overgenomen, de
Franciskanen en Dominikanen. Zij arbeidden voornamelijk in de steden,
onder de poorters, als de helpers van de seculiere geestelijkheid. Veel doen
zij ter bevordering van het godsdienstig leven; het preeken tot het yolk
neemt toe, dikwijls in populaire vormen en over zedelijke onderwerpen.
De godsvrucht tot 0. L. Vrouw bloeit overal. De eeredienst van het H.
Sacrament des Altaars krijgt nieuwen luister : door de bijzondere vereering
in het Tabernakel; door een dieper bewustwording van de H. Mis, die
van het officie losgemaakt sedert den H. Norbertus, steeds meer ook
privaat wordt gelezen, door nieuwe feestdagen, weldra door de plechtige
procession van Sacramentsdag. Ook de devotie tot het Lijden, tot de
Wonden van Christus, deed de geloovigen opgaan in liefde naar den
Zaligmaker, in gevoeliger vormen.
Sterk ook had de Scholastiek, wij za ken het reeds, het vertrouwen in de
menschelijke rede ontwikkeld, die nu de hoogste problemen aandurfde.
En de geest van onafhankelijkheid, die de leeken in vele zaken voor zich
gingen opeischen, scherpte de kritiek op de wantoestanden in de Kerk
en vermeerderde het gevaar voor ketterij.
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Priesters, kloosterlingen, geschoolde godgeleerden namen de zaak der
mystiek in handen om haar tegen ontaarding te vrijwaren. In hun preeken
zelfs zetten zij soms niet alleen de gewone geloofs- en zedeleer uiteen ;
maar waagden de stoutste bespiegelingen over het leven van God in ons
en over onze eindelijke vereeniging met Hem door de Liefde. Zoo ging de
hooge ernst van het leven wel vaak op in de subtiliteit der weetgierige
beschouwing. Zij zelf kwamen wel eens in botsing met het kerkelijk gezag,
dat hunne bespiegelingen als gevaarlijk, omdat zij zoo licht bij het yolk tot
verwarring konden aanleiding geven, als minder in den haak, op 't kettersche af, veroordeelde. Dit lot viel b.v. den beroemden Dominikaan
Eckehart te beurt in het begin der XIV e eeuw.
D UITSCHE MYSTIEK
In dien tijd treffen wij in de Rijnlanden bijzonder, te Straatsburg, te Keulen,
een sterk metaphysisch gekleurd mysticisme aan, te midden van een gewoel
van orthodoxe en heterodoxe leeringen. De begijnen en begarden waren
er zeer talrijk ; doch zij hadden er niet de sterke inrichting, waardoor de
begijnen te onzent tegen het gevaar der dwaling beter beveiligd werden.
Om het innig verband dat voor den Middeleeuwer bestond tusschen rede
en geloof, ontaardde iedere verstandelijke dwaling allicht in een geloofsdwaling. In zoo opgewekte kringen nu was het gevaar voor illuminisme
groot. Dit blijkt uit de op het concilie van Vienne (1311) veroordeelde
„errores" der begijnen en begarden. Daarbij sloten zich nog andere secten
aan, als de broeders van den vrijen geest, de Fraticelli en Spirituales, en
andere, die alle nauw verwant schijnen te zijn geweest en een vaag pantheisme, van Ortlieb van Straatsburg of van Scotus Eriugena overgeerfd,
of zelfstandig ontwikkeld uit de averroistische een-intellect-theorie, vertegenwoordigden. De treurige toestanden in de Kerk, de daling van het
kerkelijk gezag door de ballingschap van Avignon, bevorderden de dwaalleeren niet weinig : dikwijls ontaardingen van verkeerd begrepen of overdreven stellingen, die in de School aan de orde van den dag waren. Zoodat
het niet verwonderen moet, dat de grens tusschen het orthodoxe en het
heterodoxe weinig scherp was en men bij gansch orthodoxe schrijvers wel
eens beschouwingen kan aantreffen, als die welke hier veroordeeld werden.
Eckehart is de grootmeester der Duitsche mystiek uit dien tijd. Geboren
te Hochheim in Thuringen, in 126o, trad hij te Erfurt in de orde der Dominikanen, studeerde te Parijs, werd tot tweemaal toe provinciaal-overste
van Saksen en preekte te Straatsburg en te Keulen, waar hij in 132 7 overleed. In zijn preeken tot het yolk, meestal tot begijnen, behandelde hij vaak
de ingewikkeldste problemen van de hoogste mystiek onze vereeniging
met God als een terugkeer tot de eenheid, als een inbezitneming van de
krachten en van de wezenheid der ziel door de Personen en door de wezen1 24

heid van God. Daartoe moeten de krachten zich ledig maken, zich ontblooten, van alle beelden en vormen van verstandelijk kennen en werken.
De inwoning van God in de ziel en de vreugde van ons goddelijk Zoonschap
zijn gewone onderwerpen van zijn onderrichtingen. De aanraking met
God gebeurt in de „vonke" der ziel, die echter averroistisch, als ongeschapen intellect schijnt te worden opgevat. De geboorte van den Zoon in
ons, een ander centraal punt van zijn leer, waardoor wij ook zoon van God
worden, schijnt z66 uitgelegd, dat men moeilijk begrijpt, hoe dit nog een
werk der genade zou zijn. Vooral zijn neiging tot paradoxen, tot subtiliteit
en spitsvondigheden, tot oratorische overdrijving wekte argwaan en
bezorgdheid. Bij den bisschop van Keulen aangeklaagd, had hij zich over
zijn leer te verantwoorden. Het geding werd voor het pauselijke hof te
Avignon gebracht ; 29 stellingen uit zijn preeken en Latijnsche geschriften
werden veroordeeld, nadat hij nog op zijn sterfbed een plechtige belijdenis
van zijn geloof en van zijn onvoorwaardelijke onderwerping had afgelegd.
Eigenlijk heeft Eckehart niets verkondigd, wat al niet vroeger door andere
vertegenwoordigers der Scholastiek werd gezegd. Maar hij bezat niet de
bewonderenswaardige evenwichtigheid van Thomas van Aquino, en zijn
Thomisme is wel reeds door de dialectische gekunsteldheden van het
Scotisme en het nominalisme aangetast. Zijn groote verdienste ligt hierin,
dat hij de hooge waarheden tot een machtig systeem van mystiek voor het
leven heeft bijeengebracht in de taal van het yolk. Hoever echter is dit
systeem oorspronkelijk Hij is zeker niet de eerste geweest, die in dien
zin tot het yolk heeft gesproken. Reeds voor hem werden klachten ingediend tegen enkele Dominikanen, die in hun preeken al te stoute leerstukken behandelden. Ook bij Hadewijch wordt feitelijk de kern van zijn leer
aangetroffen ; en Gheraert Appelmans had deze verder ontwikkeld en
philosophisch opgebouwd. Dat deze ook in Duitschland gelezen werd
blijkt uit Duitsche kantaanteekeningen in het handschrift. En Hadewijch
zou in betrekking hebben gestaan met begijnen te Keulen en in Beieren.
Waar is dan de specifiek Duitsche mystiek ontstaan ? Steeds meer blijkt,
dat Eckehart niet alleen stond en ook niet bij het begin, al moge hij door
zijn sterke persoonlijkheid, door de tragiek van zijn leven, door zijn dichterlijke, opwekkende voorstelling, den verderen gang der mystiek sterk
hebben beinvloed.
Om welken tijd nu kon de leer van Eckehart te onzent zijn doorgedrongen ?
Zijn oudste geschriften in de volkstaal schijnen niet v66r 130 7 te zijn
ontstaan en te Keulen preekte hij eerst in 1326.Toch werd de kern van zijn
leer, onze uitgang uit de Eenheid en onze terugkeer tot de Eenheid, hier
reeds lang voor dien tijd verkondigd. Wanneer wij dan in onze mystiek
begrippen aantreffen uit die leer geboren en in de terminologie van Eckehart
uitgedrukt, moeten wij daarom invloed van hem aannemen ? Ook Hadewijch heeft te onzent school gevormd, zooals wij reeds aantoonden voor
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de meer metaphysische gedichten die op haar naam staan. Nog in het
begin der XIV e eeuw werden dergelijke bespiegelingen bij ons verspreid
en hooren wij van ketterijen in den aard van die der begijnen te Keulen,
blijkbaar genoeg ook uit die licht verkeerd te begrijpen en tot pantheisme
voerende leer ontstaan; zooals de ketterij der Bloemardinne, Heilwijch
Bloemaerts, die in 1335 te Brussel overleed.
Zij had een aanzienlijken aanhang bij geestelijken en vrome vrouwen, onder
wie zelfs de hertogin Maria Evreux. Veel heeft zij geschreven over den
geest van vrijheid en over de vleeschelijke Minne die zij Seraphijnsche
Minne noemde. Wij mogen vermoeden dat hare mystiek pantheistische
strekkingen had, als die van de broeders en zusters van den vrijen geest.
RUUSBROEC
Tegen haar aanhang was het, dat de grootmeester der Nederlandsche
mystiek na haar dood optrad, de Gelukzalige JOANNES RUUSBROEC. Hij was
geboren te Ruisbroec bezuiden Brussel, in 12 93. Op elfjarigen leeftijd
kwam hij bij zijn oom, Jan Hinckaert, te Brussel, die hem daar aan de
Latijnsche scholen lief studeeren. In 131 7 priester gewijd, werd hij kapelaan
van St-Goedelen. Omstreeks 1336 trad hij tegen de aanhangers der Bloemardinne op. Vermoedelijk is die eerste strijd voor hem aanleiding geweest
om ook door het schrift in de taal van het yolk de zaak van de ware mystiek
te verdedigen. In 1343 trok hij met een jongeren kanunnik van de eerste
fundatie, Franco van Coudenberch, naar de eenzaamheid van het Zonienbosch, waar beiden eerst een kluis betrokken en later de abdij van Groenendaal stichtten, onder den regel van den H. Augustinus. Frank van Coudenberch werd de eerste proost, Ruusbroec de eerste prior. Daar sleet hij
zijn verdere leven in eenvoudigen arbeid, in beschouwing en gebed, waarvan
hij de rijpe vruchten in zijn vele geschriften neerlegde. Als de geest over
hem vaardig werd, dan sprak, dan schreef hij. Vaak ging hij dan uit in de
eenzaamheid van het woud, waar hij zelf, of een jonge kloosterbroeder,
op wastafeltjes aanteekende wat de H. Geest hem ingaf. De roem van
zijn heiligheid drong door naar Keulen, naar Holland. Kwam de beroemde
D ominikaan Tauler hem daar bezoeken ? Geert Groot in alle geval werd
door hem in zijn voornemen van heiligheid bevestigd. Velen leidde hij langs
de wegen der christelijke volmaaktheid. Hij stierf den 2n December 1381.
Zijn leven werd omstreeks 1421 geschreven door Henrik Pomerius of
Uten Bogarde, oud-rector der scholen van Leuven, toentertijd kanunnik van
Groenendaal, volgens het getuigenis vooral van kanunniken, die Ruusbroec
nog gekend hadden. Deze geeft de lijst op van zijn werken in de volgende
orde, die wel de chronologische is.
Vanden Rike der Gbelieven. Naar Ruusbroec's gewone methode, wordt de
geheele verhandeling ontwikkeld volgens elk der woorden van de schrif126

tuurplaats : „de Heer heeft wederleidet den gherechten", met de vier
voorwaarden die den mensch rechtvaardig maken in een werkend en in een
schouwend leven, „die gherechte weghe" (Sap. o, o). Ruusbroec onderscheidt drie wegen ten Rijke Gods : de weg der zinnen, door de beschouwing
der schepping ; een weg der natuurlijke kennis ; een bovennatuurlijken
weg onder de leiding van den H. Geest, de Minne. De H. Geest werkt in
de ziel met zijn zeven gaven, die zijn als een levende fontein met zeven
aderen, als zeven lampen die branden in het heiligdom der ziel, als zeven
planeten die haar Rijk beheerschen, als de zeven haren op Samson's hoofd.
Voorts is dan het werk een verhandeling over de gaven van den H.Geest :
waarin iedere gave bestaat ; welke deugden er uit voortvloeien ; hoe ieder
den mensch gelijk maakt aan Christus in zijn Menschheid en in zijn Godheid,
aan een der koren der engelen ; hoe daardoor de vier elementen of de drie
hemelen, de vier lagere of de drie opperste vermogens der ziel versierd
worden en de mensch een der acht zaligheden verdient. Zoo wordt geheel
het mystieke leven uiteengezet. Aan het einde worden vijf rijken van God
onderscheiden : een uitwendig zinnelijk rijk ; een natuurlijk rijk ; het rijk der
Schriftuur ; het rijk der genade en der glorie ; het rijk dat God zelf is. Dit
geeft een idee van de mystieke methode van tekstverklaring.
Met dit werk echter was Ruusbroec zelf weinig tevreden. Maar „Her
Jans notarius" had het, buiten zijn we gen, meegedeeld aan de Karthuizers
van Herne. Om dan zijn gedachten beter en vollediger uit te drukken,
schreef hij een ander werk : Die chierheit der gheeeteliker Bralocht, zijn meesterwerk. Hier wordt de tekst : „Siet, de Brudegom coemt, gaet ute, Hem
te ontmoetene" tot grondslag genomen. De vier deelen worden nu elk
afzonderlijk toegepast, in drie boeken, op een „beginnende, werkende"
leven ; op een „innig verheven, begeerlijk" leven ; op een „overwezenlijk"
Godschouwend leven, dat slechts weinig menschen bereiken kunnen.
Hier wordt zoo voor het eerst de drieledige indeeling van het geestelijk
leven aangetroffen ; Loch zijn er de la gere benamingen van knechten,
vrienden en zonen van God nog onbekend.
Het Hanivingherlijn of Vanden blickenden (schitterenden) deen, zinspeling
op Apocalypse 2, 7 en 1 7 : „dabo illi calculum candidum... et in calculo
nomen novum scriptum" is in vele opzichten een aanvulling en terechtwijzing bij duistere leerstukken van het voorgaande. Naar den graad van
onze verzaking van den eigen veil wordt nu de toekeer tot God geschetst.
Hier komt de indeeling voor in gehuurde knechten, geheime vrienden,
verborgen zonen van God.
Dat boec van vier becoringhen, een werk van meer practischen aard, handelt
over vier subtiele bekoringen in het geestelijk leven : genot des lichaams
en der zinnen door gemak- en pronkzucht ; de geest van pharizaisme ;
geestelijke hoogmoed ; valsche ledigheid. Van verdorvenheid of onkuischheid in kloosters is hier nergens spraak ; veeleer van verkeerde opvattingen
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en dwaalbegrippen, waarin men misschien een echo kan vernemen van de
controverse met de aanhangers der Bloemardinne.
Vanden kerstenen gbelove is weinig meer dan een paraphrastische verklaring
van het symbolum des geloofs. De uiteenzetting van het eeuwig leven, met
de uitersten, bevat sommige van de heerlijkste bladzijden van onzen schrijver.
Het boec vanden gbeestelijken Tabernacule, het eerste werk misschien te
Groenendaal ontstaan, het uitgebreidste van al zijn geschriften, is een
grootsche allegorie, waarvoor de Arke des Verbonds met al wat er toe
behoorde of wat er maar eenigszins mee in verband kon gebracht worden,
als beeld wordt gebruikt van 's menschen inwendigen en mystieken toekeer
tot God. Uitgaande van de plaats bij St-Paulus : „loept alsoe dat ghi
begripen moegt" zet hij uiteen, hoe alle menschen moeten loopen den loop
der Minne, tot God of tot de schepselen. Dezen loop der Minne tot God
zal hij ontwikkelen naar de figuur, niet van het Tabernakel op het altaar,
maar van het Tabernakel des Verbonds. Geen persoon in het lichaam der
Kerk,van den paus tot den laagsten stand, die er niet zijn bate mee kan doen,
meende Geeraert, Karthuizer van Herne. Zoo is het ook het meest gelezen
werk geweest : om de vele practische toepassingen en de dikwijls zeer
verheven bespiegelingen, al maakt de veelvuldigheid der bijzonderheden
de lezing wel vermoeiend en onsamenhangend.
Dat Boec van seven stolen is een werk van geestelijke leiding geschreven voor
Juffrouw Margriet van Meerbeke, „canterse" in het Clarissenklooster te
Brussel. Het bevat een geheele regeling van het kloosterleven en zet, onder
het beeld van zeven sloten of behoedplaatsen, waarin de H. Clara zich
had teruggetrokken, weer het geestelijke leven, met als bekroning het
godschouwende leven, uiteen.
Die Spiegbel der ewigher Salicheit, nogmaals voor een kloosterzuster, misschien
nog novice, geschreven, in het jaar 135 9, is wellicht voor de kennis van
zijn mystiek van de hoogste beteekenis : het is als een samenvatting van
zijn overige verhandelingen ; ook spreekt hij nergens zoo heldere taal.
Zelfs zijn stijl laat zich hier best genieten. Hier gebruikt hij de drieledige
indeeling van „beghinnenden, voertgaanden, verheven verklaarden". Een
ruime plaats wordt er door een volledige verhandeling over het H.
Sacrament des Altaars ingenomen.
Van seven trappers is nog voor kloosterlingen, waarin hij onder het beeld van
een trap, de trap van den Croon van Salomon, onze opstijging tot de volmaaktheid of tot Gods Rijk beschrijft.
Dat boec der hoechster Waerbeit of Samuel is een „fiber apologeticus seu
retractationis", dat noodig gemaakt werd door het misverstand, waartoe
sommige van 's schrijvers leerstellingen aanleiding hadden gegeven. Met
een samenvattende en verklarende uiteenzetting van de geheele leer wordt
hier voornamelijk de „eninghe" met God besproken : „eninghe overmits
middel", „eninghe sonder middel" en „eninghe sonder differencie". Inderdaad
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„de alta contemplatione” of tractaat „de unione dilecti cum dilecto".
Dat boec vanden twaelf Beghinen, of zooals de Keulsche Karthuizer Surius,
die in 155 9 Ruusbroec in het Latijn vertaalde, het zegt : „De vera contemplatione, opus prwclarum, variis divinis institutionibus, eo quo Spiritus
Sanctus suggessit ordine, descriptis, exuberans" maakt inderdaad den
indruk van losse aanteekeningen, beschouwingen, invallen, die min of
meer kunstmatig werden samengebracht. Men zou er afzonderlijke kleinere
verhandelingen in kunnen onderscheiden. De titel past alleen bij het eerste
deel, waar, naar aanleiding van twaalf begijnen, die ieder in verzen, uit
Hadewijch soms, over de Minne zingen, over de schouwing wordt
uitgeweid. Voorts wordt gehandeld over de voorwaarden der ware
schouwing ; over vier wijzen van Minne ; over vier soorten van ketters :
tegen den H. Geest, tegen den Vader, tegen den Zoon, tegen de H. Schrift.
Veel hierin is wel tegen Eckehart en tegen de pantheiseerende richting der
begijnen en begarden gericht. Een ander deel gaat over de schepping,
waarin Ptolemaios' systeem allegorisch wordt toegepast en over den
invloed der planeten uitgeweid. Een laatste verhandeling over het Lijden
van Chrisfus begeleidt de uren van het kerkelijk officie.
Daarbij komen nog een zevental brieven ter geestelijke leiding, waarvan
slechts vier in de oorspronkelijke taal bewaard zijn. Nog worden hem
toegeschreven „Duce cantiones admodum spirituales" ; „oratio perbrevis
sed pia valde" ; „summa totius vitae spiritualis". In sommige handschriften
wordt nog een commentaar op het Onze Vader vermeld, met een kleinen
brief over volharding. Vanden twaelf dogheden is niet van Ruusbroec.
In deze werken nu heeft Ruusbroec de grondlijnen der mystiek, door
Hadewijch getrokken, voortgezet en eigenmachtig tot een grootsch systeem
opgebouwd. Die leer is minder affectief dan speculatief en behandelt het
liefst de hoogste betrekkingen tusschen God en de ziel, met hun toepassing op
het leven. Zij steunt niet zoozeer op het Thomisme als wel op het Augustinisme, dat sterk van de Platonisch-Plotinische denkwijze doordrongen
was. Daarin staat voorop de leer van het goddelijk exemplarisme : van
alle eeuwigheid bestaan wij, bestaan alle schepselen oorbeeldelijk in de
gedachte des Vaders ; eeuwig brengt de Vader ons voort in zijn Woord,
den Zoon ; eeuwig bemint Hij ons met eeuwige Liefde ; en door die eeuwige,
zelfstandige Liefde, den H. Geest, keeren wij ons in den Zoon tot den
Vader, het beginsel dat ons gebaard heeft. Besloten in de eenheid van Gods
natuur, gaan wij uit met de Personen, met het Woord, en keeren terug
in de eenheid, in de oneindige stilte der Godsgenieting in de wezenheid,
op het rhythme van het inter-trinitarisch leven : Ruusbroec's mystiek is dan
ook Drieeenheidsmystiek.
Naar die ideeen heeft God ons geschapen. Wij zijn uit het ongeschapen
Woord des Vaders uitgegaan. Ons leven in God wordt als de regel, het
einddoel, van ons geschapen leven. Tot God, tot de eenheid, keeren wij
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terug langs den weg van onzen uitgang. Zooals ons Oorbeeld door de Liefde
naar den Vader, naar de eenheid, terugkeert, zoo moeten wij in den Zoon
met de Liefde naar den Vader en de eenheid der Godheid terugkeeren, om
daar eeuwig te rusten. Zoo moet ons geschapen leven zich bewegen op het
rhythme van het goddelijk leven : in zijn uitgang uit de eenheid in de Personen
en zijn terugkeer door de Personen in de eenheid. Daartoe heeft de ziel
ontvangen het beeld van de H. Drieeenheid : de drie hoogste geestelijke
vermogens ; het geestelijk geheugen, beeld van den Vader ; de rede, beeld
van den Zoon ; de wil, beeld van de Liefde, die uitgaan uit, en wortelen in
de eenheid der natuur.
Tot deze opperste eenheid wordt de ziel voorbereid en vaardig gemaakt
door de verschillende eenheden, die zij in zich draagt en waartoe zij opstreven moet. Zoo vormen de lichamelijke, ook dierlijke, „veegelijke",
krachten, de zinnelijke ken- en streefvermogens, een eerste eenheid : de
„gevoellijke" eenheid of eenheid des harten. Sams wordt nog de redelijkheid
en de vrijheid van wil tot die laagste krachten gerekend, doch alleen als de
zinnelijke krachten voorlichtend en geleidend. De geestelijke of opperste
krachten, vermogens, vormen de middelste eenheid in de ziel, nog niet
beschouwd als wezenheid, maar als werkende natuur. De wezenheid der
ziel heeft drie eigenschappen : de ongebeelde gedachte, de opperste rede,
de vonk der ziel, die hare wezensneiging naar haar oorsprong is. Te samen
vormen nu die eigenschappen weer de opperste wezenseenheid van de ziel,
of de eenheid met God, omdat de ziel door haar wezen onmiddellijk,
zonder middel, met God vereenigd is. Daarboven komt nog de eenheid
zonder onderscheid, die wij hebben in God, in ons oorbeeldelijk bestaan
in God, waar we boven tijd en ruimte naar goddelijke wijze zijn.
God is werkzaam volgens de Personen. Maar de mystieke vereeniging is
rust, genieting, zaligheid. God nu is eeuwig rust en zaligheid volgens zijn
wezenheid, zijn eenheid. Zoo wordt de mystieke vereeniging in de goddelijke
eenheid voltrokken. Vereenigd met de goddelijke wezenheid, is de ziel ook
vereenigd met de Personen ; want God is werkzaam in de ziel : de Vader
spreekt er zijn eeuwig Woord, en uit beider liefde komt de H. Geest voort.
Om door God aangeraakt te worden moet de ziel zich steeds meer terugtrekken uit de vermogens in de verschillende eenheden. Daarin bestaat
het zich ontbeelden, zich ledig maken, zich ontblooten van alle vormen en
beelden, van alle indrukken van het geschapene : zich onthechten. Men
ziet, hoe op die wijze geheel de ascese der onthechting van het aardsche
speculatief-metaphysisch gegrondvest wordt. In de wezenseenheid der
ziel heeft God zijn eeuwig beeld gedrukt ; daar draagt de ziel haar oorbeeld,
en geen schepsel kan er binnendringen, dan God alleen. In de mystieke
vereeniging keert de ziel dus terug tot haar eeuwig beeld. Hiernamaals
zal die terugkeer blijvend voltrokken warden ; op aarde slechts voorbijgaand
en als in de schaduw van het lichaam.
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Mystieken als Ruusbroec realiseeren zeer sterk onze afhankelijkheid van
God. Zij hebben de meest aangrijpende en zuivere opvatting van Gods
Alomtegenwoordigheid, van Gods Oneindigheid, van Gods Almacht en
Alheid. Daardoor geven zij soms aanleiding tot de beschuldiging van
pantheisme. Maar deze leer is zuiver katholiek, zoolang Gods vrijheid
gehandhaafd blijft, met het wezenlijk onderscheid tusschen schepsel en
Schepper, zooals Ruusbroec dit steeds heeft gedaan.
De vereeniging met God is het werk van de liefde, van den wil. Daarom
zal de mensch er naar streven, zijn wil in alles gelijkvormig te maken met
Gods wil, om in alles te willen wat God wil. Zoo wordt dan ook de leer
van de volledige verzaking van alien eigen wil en van de algeheele onderwerping aan Gods wil een der hoofdleerstukken van deze mystiek. Die
vereeniging met Gods wil wordt opgevat als een uitgaan uit zichzelven,
als een opgaan in, een zich eigen maken van Gods eigen wil, wat alle
gevaar van quietisme uitsluit. Waar de vorm, het accent dat deze mystiek
kenmerkt, overheerscht, daar wordt geheel de spiritualiteit ook bepaald
mystisch, daar ze samenhangt met de algemeene opvatting van het geestelijk
leven, als een hechten aan, een overgaan in Gods eigen leven.
Jesus-Christus in zijn Menschheid is de weg langs welken wij stijgen moeten
naar de Godheid. Hij is het Woord, waarin wij onze eeuwige „causa
exemplaris" hebben. De navolging van Christus is geen wandelen in zijn
voetstappen : het is een beleven van Christus, met Wien wij vereenigd
worden, tot Wiens Lichaam wij behooren, Wiens leven wij deelen. Daarin
vindt de leer der volledige onthechting en zelfverloochening haar heerlijkste
verklaring : de Menschheid van Christus is Lijden ; zoodat het lijden, het
offer, op die wijze onafscheidelijk wordt van ons beleven van Christus.
Het mysterie der Menschwording is in deze spiritualiteit niet iets bijkomstigs : het behoort tot haar diepste wezen.
Niet buiten de Kerk om, maar voorgelicht en geleid door hare leer,
waaraan zij steeds haar eigen aanschouwingen en verlichtingen toetsen
wil, gesterkt en gesteund door hare genademiddelen, de zeven sacramenten,
streeft de mystiek omhoog tot God. Over de rol der Kerk en der genademiddelen heeft Ruusbroec de heerlijkste bladzijden geschreven, en steeds
verlangde hij te zijn een levend lid van de H. Kerk.
Zooals in alle ware, katholieke, mystiek, drijft ook Ruusbroec's Godsliefde
tot naastenliefde, die de wereld overschouwt en zich spiegelt aan wat hij
noemt de „uitvloeiende algemeenheid der goddelijke Liefde". Rustend in
haar zelf, haar rijk bezittend, als bij Hadewijch de keizer, bij Beatrijs van
Nazareth de huisvrouw, gaat de ziel uit naar de werken der apostolische daad.
Geen dezer leerstukken is in dien zin oorspronkelijk, dat het eerst door
Ruusbroec zou zijn verkondigd. Zij stammen alle uit de gewone leer der
kerkvaders en der Scholastiek. Maar het lag niet in zijn werkwijze, die
meer die van een dichter, een ziener was, zijn bronnen aan te halen. Zijn
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philosophische begrippen zijn die van vele zijner tijdgenooten. Uit Thomas
van Aquino echter kan hij niet ten voile verklaard worden, hoe zeer hij
ook met hem in bijzondere stukken overeenstemt. Ook den H. Bonaventura, den H. Bernardus, schijnt hij wel gekend te hebben : aan den eerste
zou de drieledige indeeling van het geestelijk leven, aan den tweede, die
in knechten, zonen en geheime vrienden met andere beschouwingen kunnen
ontleend zijn. De Victorijnen met de „Arca Noe mystica" brachten hem
misschien op de idee van zijn Tabernakel.
Wat in 't bijzonder Ruusbroec's verhouding tot Eckehart en de Duitsche
mystiek betreft, veel kan daarover nog niet met zekerheid gezegd worden.
Zijn systeem is Loch feitelijk reeds in dat van Hadewijch gegrondvest, die
hij kende, en bewonderde, die hij navolgde, wier terminologie hij overnam,
al bouwt hij dat met zijn philosophische en theologische kennis verder uit.
En van zijn eerste werk of staan de grondlijnen van zijn mystiek vast : was
Eckehart toen reeds bij ons bekend ? De indeelingen van het geestelijk
leven heeft Ruusbroec niet van den Duitschen mysticus. En in wezenlijke
theorieen van Eckehart wijkt hij van dezen of : Eckehart's onderscheid
van „ungenaturte" en „genaturte" natuur in God kept hij niet ; ook de
geboorte van den Zoon in de ziel wordt anders en theologisch juister door
hem verklaard. En 't lijkt wel dat Ruusbroec in het laatste van zijn werken
tegen verkeerde theorieen van Eckehart is opgetreden, in een tijd toen
Eckehart bij ons begon door te dringen.Vooral : het werk, dat het meest heeft
bijgedragen om de verwarring te stichten en Ruusbroec in schijn van Eckehart
afhankelijk te maken, de Twaelf Dogheden, is geen werk van Ruusbroec.
Zoo staat Ruusbroec veeleer in de traditie van onze eigene autochthone
mystiek, dan onder den invloed van Eckehart, van wien men trouwens ook
niet weet, wat hij al aan voorgangers, en bepaaldelijk aan onze mystiek,
te danken heeft. Dat Ruusbroec betrekkingen had met de Duitsche mystieken, met zijn vrienden aan den Rijn, wien hij in i 35o zijn Bruiloft zond,
is wel zeker ; maar ook hier wijst veel er op, dat de verhouding meer die
van een leeraar dan van een leerling is geweest.
-Welke nu ook de verschillende invloeden mogen zijn, die op Ruusbroec
hebben gewerkt, de wijze waarop hij al die leerstukken heeft bijeengebracht
en tot een systeem opgebouwd, maakt dit tot iets eenigs. In dien samenhang
krijgen zij alle hun bijzondere kleur en beteekenis. In die synthese en in het
daardoor opgewekte leven zijn ze buitengewoon vruchtbaar geweest in de
geschiedenis der katholieke vroomheid. Want noch de H. Thomas, noch
de H. Albertus Magnus hadden jets dergelijks geboden ; Ruusbroec heeft
het hoogste dogma in den dienst gesteld van het hoogste leven. En zijn
werken zijn de heuveltoppen, waarop de Dietsche taal haar hoogste levensidealen verkondigd heeft.
Bij Ruusbroec was het wijsgeerig denken meer natuurlijke aanleg dan
schoolsche geleerdheid. Zijn theorie is alleen zoo mooi, zoo verheven, om
132

zijn geweldige Godservaring. En deze ervaring wordt niet gedragen door de
theorie, maar de theorie krijgt ruimte, warmte, leven door deze ervaring. In
die innige vereeniging van bespiegeling en leven ligt een der voornaamste
verdiensten van den schrijver en het groote geheim van zijn aantrekkelijkheid.
Want als stylist kan hij het in kunstvaardigheid niet halen bij een Hadewijch.
Zijn nog weinig gebouwde volzinnen hinken te veel over eindelooze ende's
en want's. Maar hij is veelzijdiger en zijn werk is veel uitgebreider en
belangrijker. Hij heeft bladzijden geschreven, die rechtstreeks opweilen
uit het rijkste en diepste leven, waarin hij, alleen door de schoonheid zelf
der dingen die hij uitdrukt, tot de zuiverste kunst opstijgt. Dan rijst zijn
taal tot ware poezie. Dan beweegt zich zijn zin op de breede golving der
stemming, als op de eindelooze zeebaren der Godheid ; dan ontspruiten als
bloemen de woorden van ingetogen schoonheid. Dan plooit zich zijn taal
tot vaster rhythme, te zamen gehouden door rijm en klankgelijkheid. Dit
verschijnsel in het Latijnsche proza der Middeleeuwen, dat misschien van
Augustinus was afgezien, maar toch elders zijn verklaring heeft, was het
noodige sieraad van het proza, nadat de poezie had opgehouden het uitsluitend uitdrukkingsmiddel der geleerdheid te zijn. Soms rijmt Ruusbroec
dan : verzen die moeilijk voor poezie kunnen doorgaan, die echter dienden
om de leer samen te vatten en in het geheugen te prenten.
Uit geheel de wijde schepping haalt Ruusbroec de beelden die zijn gedachten moeten veraanschouwelijken. Hij put uit de fabel en uit de boeken;
maar hij put ook, en ruimschoots reeds, uit de natuur en uit het leven. Een
zeer ontwikkeld, hoewel misschien niet zoo intens noch zoo zuiver,
natuurgevoel kenschetst den mysticus, die in de uren der vervoering de
schaduwen opzocht van de eenzaamheid in het Zonienbosch. Hij kan
eenvoudig zijn en kinderlijk ; de nietigste diertjes : bij en mier en oester
en vledermuis ; de eenvoudigste bloemen : viooltje, lelie, zonnebloem,
leveren hem hun schatten van wijze leering. Hij kan machtig zijn : de zee
met ebbe en vloed, de bergen met laag- en hoogland ; de lente, de zomer,
de herfst, de winter ; de storm in de luchten ; het ziedende water boven het
vuur ; de vloeden, de stroomen, de bronnen ; de vogel, de visch, maar ook
de penning, het getouw ; de gloed en de Zonne vooral, en het Licht, stellen
hem voortdurend hun kracht of hun frischheid ten dienste voor vergelijkingen en symbolen, die door het eigen leven gaan. Hij werkt de liefelijkste en
innigste tafereelen uit aan het beeld der kloosterlibrarie, en de kleuren der
verluchting spreken hem ieder haar wonderlijke taal. De zingende monniken
met de orgelende muziek verheffen hem in de sfeer der goddelijke harmonieen, waar Christus de koren leidt. Hij staat zoo dicht bij ons, hij grijpt
met zoo voile hand in het leven, hij wandelt met zoo liefdevollen blik door
de schoone natuur, die mystieke adelaar, dat hij onze aarde met den hemel,
dezen tijd met de eeuwigheid, den mensch met God verbindt. Soms toch
ontbreekt het hem aan fijnen smaak ; en de Liefde die taverne houdt, die
133

kok en waard speelt, vertoont zich wel eens bij hem met al de nuchterrealistische overdrijving van sommige Spaansche mystieken. Wanneer de
werkelijkheid een hechten steun voor zijn verbeelding biedt, dan ziet hij
juist en krachtig. Dan ook hanteert hij de ironie, zelfs het bijtend sarcasme,
meesterlijk. Bij de beschrijving der ijdelheid in de kleederdracht is hij
realistischer nog dan later Poirters. En hoe vlijmend is zijn spot bij die
rijken, die sterven in ongerechtigheid en geabsolveerd zijn van het vagevuur,
maar die geen geld, geen machten kunnen absolveeren van de hel. Hoe
raak de spot over die kanunniken, die, als er niets te krijgen is, al luidde
men de klokken in twee, niet gestoord worden in hun slaap. Of, waar hij
het verval der tucht in sommige kloosters aanklaagt : waar drie of vier
van de jongsten ten refter nog komen, terwij1 de heer abt thuis zit met zijn
gevolg ; of de arme broeders potage krijgen, twee haringen en dun bier ; of
na het eten uitzwermen als bijen uit hun korf, ieder om zijn voordeel.
Door zulke hekeling wil Ruusbroec meewerken tot verheffing van het
kloosterleven en tot hervorming van de kerkelijke tucht. Geen voorlooper
daarom der Hervorming : niet buiten of tegen de Kerk ging zijn ijver, maar
binnen de Kerk ; als die van zoovele groote mannen en heiligen, die de
Kerk te alien tijde heeft voortgebracht, om door woord en voorbeeld het
verderf in de zeden en de wereldschgezindheid ook onder de hoogste
waardigheidsbekleeders te keer te gaan.
Maar om den schrijver en kunstenaar in Ruusbroec naar waarde te huldigen, mogen wij de conceptie zijner werken niet buiten beschouwing laten.
In tegenstelling met Eckehart, die zijn mystiek vooral in preeken heeft
uiteengezet, heeft Ruusbroec haar in grootsch-ontworpen verhandelingen
ontwikkeld. Het Rike der Ghelieven, de Spieghel, het Tabernakel, ondanks
hun overvloedig bijwerk, vooral de Brulocht, mogen door hun bouw en
opzet een eereplaats innemen onder de prachtigste gedachtenmonumenten
der Middeleeuwen. De Brulocht is een poeem dat oprijst als een kathedraal,
waarin geheel het kristelijk leven staat uitgebeeld, met breede, heldergalmende beuken,waar geen heilige ontbreekt in zijn gouden nis, die opleiden
tot het geheimzinnig gefluister in het Heilige der Heiligen, waar God
alleen tot de ziel nog spreekt.
De invloed, de wereld-veroverende kracht, die uitging van Ruusbroec's
leering, heeft als diepere oorzaken haar eigen inwendige schoonheid :
de schoonheid der gedachte, de schoonheid van een intens intellectualisme,
uit het diepste leven gegroeid. Want ze wordt niet opgebouwd met wat
losse, onsamenhangende uiteenzettingen van zedelijke deugden of mystieke
toestanden, veel minder met wat kinderachtige, zoetsappige of abstractdoode voorstellingen. Ze groeit, in haar geheel en in haar onderdeelen, uit
een hoog-ernstige levensopvatting, die zelf uit den zuiversten adel der ziel
en uit de zuiverste en verhevenste beschouwing van God werd gevormd.
Die levensopvatting was levensdrang : de drang van de ziel in haar diepten
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naar God in Zijn diepten en verborgenheid. Op zich zelf een heerlijke
leering, een wonderbare levenssynthese, die schoonheid is. Omdat nu ook
niet slechts de mystiek, maar de geheele ascese van Ruusbroec mede in
dien levensdrang wortelt, uit dien levensdrang gevoed en bewogen wordt,
ontplooit ze zich noodzakelijk in lijnen van schoonheid, zoolang ze niet
afgetrokken van dit leven wordt uitgebeeld. En de didactiek van onzen
mysticus is niet van dien aard, dat ze dit leven in doode formulen tracht
op te vangen, maar steeds, ook waar hij eenvoudig uiteenzet en meedeelt,
voldoende den diepen vloed en den machtigen stroom er van in zich draagt.
Met een woord, de didactiek van Ruusbroec is en blijft steeds levensdidactiek : die de diepste en geweldigste drangen van 's menschen ziel uitdrukt ;
de hoogste metaphysica bij hem is levensmetaphysica, die 't leven vat in
zijn laatste oorzaken en in zijn wezenlijkste strevingen, in de mysterieuze
verborgenheden van zijn aanraking met God. Daar liggen de bronnen der
mystiek ; maar ook de bronnen der schoonheid. De uitbeelding er van in
woorden brengt schoonheid, zoo ze ten minste door hare onbeholpenheid
niet al te zeer de heerlijkheid dier levensmetaphysica te kort doet. Uit die
levensmetaphysica is Ruusbroec's beste kunst geboren. Daarin ligt haar
eerste niet geringe verdienste : daar Loch de openbaring van het leven in de
vormen van het leven aan allle hoogere kunst waarde en schoonheid geeft.
Al vroeg drong Ruusbroec in de Duitsche mystieke kringen door. Hij werd
er bewonderd en nagevolgd : door de twee grooten, Tauler (12 9o-1361) en
den gelukzaligen H. Suso (ca. 12 95-1365). Nog bij zijn leven werd zijn
werk gedeeltelijk in het Latijn vertaald. Zijn ordebroeder Willem JORDAENS
( t 1372) zette de Brulocht, het Tabernacule, en, volgens een bron, het
Hantvingherlijn, volgens een andere de Seven Trappen in de taal van de
Kerk over. Een Brusselsch handschrift bevat de Latijnsche vertaling van
het Hantvingherlijn, Calculus, Vander hoechsten Waerheit, de perfectione filiorum Dei ; en de Brulocht, Liber de ornatu spiritualium nuptiarum ; zoodat nog een werk meer vertaald werd. Geert Groot, op zijne
beurt, vertaalde de Brulocht en de Seven Trappen ; hij vermeldt nog een
vertaling van de Twaelf Beghinen. Een volledige vertaling van al zijn
werken bracht in 1552 de Karthuizer L. SuRIus. Doch reeds had de Minderbroeder Harphius, dien wij verder nog als Dietsch prozaschrijver zullen
ontmoeten, de voornaamste leerstukken van onzen mysticus in zijn theologische mystiek verwerkt. Ruusbroec's invloed drong op die wijze door
buiten de Nederlanden, naar Italie, naar Spanje, waar hij van 14 75 of tot
in de XVI e, XVII e eeuw toe, werd afgeschreven, uitgegeven of aangehaald ;
naar Frankrijk, waar hij de latere mystiek, ook der besten, aan de onze
schatplichtig heeft gemaakt. Door onze mystiek is de Dietsche literatuur
het meest in de wereldliteratuur doorgedrongen. Te onzent werd geen
schrijver gelezen, overgeschreven, geexcerpeerd als Ruusbroec. Zijn invloed
op het geestelijk leven onzer vaderen reikt tot in de verste nageslachten.
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VERLOOP VAN HET MYSTIEKE PROZA
Al vroeg had zich bij Ruusbroec te Groenendaal aangesloten JAN VAN
de Leeuwis, van Affligem, om er als leekebroeder in de beoefening
der huiselijke diensten, vooral als kok, het kloosterleven te leiden. Om
zijn minzaamheid jegens de gasten noemde men hem den „goeden kok". Daar
leefde hij in strenge boetpleging, in voortdurend gebed, in hooge beschouwing, zoodat hij soms in den geest vervoerd werd ; niet zonder vele en
lastige inwendige kwellingen nochtans, die hem nog meer louterden en van
het aardsche onthechtten. Hij stierf er in geur van heiligheid, in 1377,
eenige jaren voor Ruusbroec.
De goede kok, hoewel eenvoudig leekebroeder, die eerst in het klooster
zou hebben leeren lezen en schrijven, heeft een zeer lange reeks ascetische
werkjes nagelaten, die vooral in de kloosters bij leekebroeders en zusters,
doch ook daarbuiten in de kringen van Groenendael en van de Groenendaalsche kloosterhervorming, tot in Nederland toe, veel bijval hebben
gevonden. De lijst er van, door een latere hand, zonder chronologische
volgorde, in zijn levensbeschrijving door Pomerius gevoegd, omvat 23
nummers en is niet volledig.
Wellicht zijn eerste werk was gericht tegen Eckehart Van Meester Eckaerts
leringe Baer hi in doelde: het eerste gedateerde getuigenis voor de verbreiding
van Eckehart te onzent. Dat hij dit zou geschreven hebben om alle verdenking van ketterij van zich zelf of te wenden, of zelfs om door de bestrijding dier ketterijen ze onder de aandacht van velen te brengen, mag op
rekening van Te Winkel gezet worden ; maar wordt door de feiten, zoo al
niet door de al te ongegrond den schrijver toegedichte geraffineerdheid,
weerlegd. Ook dit is voor de verhouding van onze mystiek tot de Duitsche
van groot belang. Ora dit eerste werk moest de goede kok tegenstand
ervaren,waarom hij in een volgend geschrift Van vtifterhande bruederachap, uit
1355, zijn veroordeeling van Eckehart staande hield. Van den eeven tekenen
der sonnen is van 1356 ; vanden tien gheboden van 1358. Verder dienen nog
vermeld : zijn Rolle der woedigher illinnen, omdat hier de leer met die van
Hadewijch verwant is ; vanden IX choren der inghelen; van eevenderhande
LEEUW,

manieren van menochen die Gode minnen; van tienderhande materie tracteerende
(de articulis ?); van VIII ealicheden; vanden invallen, nl. van bekoringen ;
vander bedinghe; enz....

Het werk van den goeden kok behoort eigenlijk minder tot de geschiedenis
van de kunst dan tot die van de ascese en van het kerkelijk leven. Al schrijft
hij in den geest van Ruusbroec en van Hadewijch, die hij beiden zeer
vereerde, toch is zijn leering meer op de praktijk gericht. Met zekere voorliefde komt hij terug op de zeven gaven van den H. Geest en haar rol in
het geestelijk leven ; herhaaldelijk ook weidt hij uit over het waardig
ontvangen van Christus in het H. Sacrament des Altaars. Op vele plaatsen
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spreekt hij scherp tegen de verdorvenheid der hoogere geestelijkheid en
klaagt hij de ergernis aan die zij geven, al houdt hij er wel eenige naleve
opvattingen op na. In het kloosterleven zag hij de volmaaktste navolging
van Christus, om de vereeniging van het werkende en het schouwende
leven, dat den Groenendalers als ideaal voorzweefde, en waardoor zij
juist zoo grooten invloed zouden uitoefenen. Het is de liefde voor dit
levensideaal, dat hem zijn bittere verwijten ingeeft. Maar hij is ook niet,
nog minder zelfs, te spreken over de swesters en lolaards en broodbegarden,
die het land afliepen en zich boven de kloosterlingen verhieven, zonder
geloften te hebben afgelegd : een gemakkelijke prooi voor allerlei dwalingen
en eigenzinnige beschouwingen. Liefde voor het kloosterleven, liefde voor
de Kerk is het, die hem aandrijft. Daarom dan ook kan zijn werk allerminst anti-hierarchisch of democratisch heeten, als eens uit een verkeerd begrip van het kerkelijk gezag beweerd werd.
Wat zijn kunst betreft : hij is geheel de man uit het yolk, met de volkstaal
zooals ze gesproken werd, met de eigen beelden en uitdrukkingen, met
eigenaardige nieuwe vormingen : onmatig, teugelloos, met een vloed van
woorden, zonder poging om zijn volzinnen op te bouwen ; met de N eelvuldige
herhalingen, niet slechts van werk tot werk, doch binnen hetzelfde geschrift.
Niet zelden gaat hij uit van een gevalletje of luistert hij zijn beschouwingen
met een of ander voorbeeld op. In zijn verontwaardiging is hij ruw, al treft
hij wel eens een kernachtige of rake uitdrukking. Kunstproza schrijft hij
allerminst, ook daar niet waar hij, als Ruusbroec, gebruik maakt van
rijmen ter versiering. De kok schreef niet om door schoonheid van woord
en zin te behagen, maar om goed te stichten.
Alvorens afscheid te nemen van Ruusbroec en zijn kring, moeten wij hier
een totnogtoe weinig bekend werkje vermelden, dat, hoewel in het Latijn
geschreven en nog wel metrisch gesteld, Loch innig verband schijnt te houden
met onze Nederlandsche mystiek. Ik bedoel de Theoria metrica (512 hexameters), een beknopt werk over beschouwing voor de drie stadien van het
geestelijk leven, de beginnelingen, zij die voortgaan en de volmaakten,
waarvan de uiteenzetting telkens onderbroken wordt door lyrische ontboezemingen en gebeden tot Christus. De meeste kans om de auteur van dit
merkwaardige geschrift te zijn heeft ARNOLD BUDERICK, reguliere kanunnik
in Rooklooster en in 141 7 eerste prior van Elsegem ; gestorven omstreeks
1444. VOcir zijn intrede in het klooster vertoefde hij geruimen tijd aan het
Pauselijk hof en heeft daar misschien het opkomend humanisme leeren
kennen. Zoo zou hij een van onze vroegste humanistische schrijvers zijn.
De hoofdlijnen van zijn werk ontleende hij aan Richard van St Victor's
beroemde „Benjamin major" of „de gratia contemplations", waarvan hij
de zes trappen van beschouwing overnam. Een andere belangrijke bron
is geweest het lang aan den H. Bonaventura toegeschreven werkje „De
septem gradibus contemplationis", dat wel van Thomas Gallo, regulier
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in dezelfde abdij van St-Victor, en later abt van Vercelli (1226-1246)
schijnt te zijn. Deze was de auteur van een reeks mystieke geschriften,
van o.a. een commentaar op Dionysius Areopagita, waardoor hij aan de
anti-intellectualistische neigingen, die vele mystieken eigen waren, een
philosophischen grondslag trachtte te geven. Zoo kondigde hij in alle geval
Ruusbroec aan, waarom wij hem even vermeldden, vermits hij in de Groenendaalsche kringen nu wel bekend blijkt te zijn geweest.
Arnold Buderick heeft nog heel wat meer metrisch geschreven : een twaalftal langere geestelijke oden zijn nog van hem in handschrift bewaard. Hij
zou zelfs een Concordantia van de vier Evangelien in verzen hebben gesteld.
Zoekende naar den auteur dezer Theoria, geraken we nog in kennis met
een paar andere Latijnsche dichters uit denzelfden kring : LODEWIJK VAN
BIVOORDE, een monnik van Groenendaal, die omstreeks 1430 een de conflictu morum et vitiorum dichtte en JAN VAN HEESTERT, de dichter van een
Rhythmuo in honorem XI Mille Virginum, die echter pas in 142 7 in het
klooster Bethleem te Leuven trad. Dan nog met een paar Karthuizers :
ADRIANUS MONET, Hollandinus genoemd, omdat hij monnik was in het
Hollandsch huis, bij Geertruidenberg : eveneens vroege humanist, die een
later meermalen gedrukt werkje schreef, De remediia utriuegue fortunae,
een navolging van Petrarca, en die misschien ook dichter was. In 't bijzonder is de Theoria nog toegeschreven aan den Karthuizer Hendrik
Egher, meer algemeen bekend als HENDRIK VAN KALKAR (1328-1408), die
als prior van Munnikhuizen zulk een beslissenden invloed ten goede op
Geert Groot heeft gehad. Hij werd nog leider der Karthuizers van Roermond, Keulen en Straatsburg. Hij voert zoowat de rijen aan van de
groote Karthuizers, die zich in de volgende periode zoo verdienstelijk
zullen maken voor het geestelijk leven onzer vaderen. Een Contemplativa metrica, waarin wij de Theoria mogen vermoeden, staat op zijn naam,
doch hij was er waarschijnlijk slechts de afschrijver van. Het auteurschap trouwens van vele hem toegeschreven werken staat niet vast,
zelfs niet van een van de belangrijkste en meest verspreide De cotidiano bolocaueto spiritualis exercitii, of Holocaustum animw, een soort van ascetische
handleiding met oefeningen. Hij schijnt in zijn vele werken vooral reeds
bestaande teksten te hebben uitgewerkt of omgevormd. Nog onlangs
werd een mooi tractaat van hem ontdekt Informacio meditacionis de Paesione
Domini: een methode of informacio om het Lijden van Christus te overwegen met raadgevingen tot voortgang in het geestelijk leven. Zeker
authentiek en het meest bekend is zijn Ortue et decureue ordinie Cietercienoia,
een vrome geschiedenis van zijn orde. J. van Ginneken maakt hem tot
den vader van het monochale humanisme, met zijn uitgebreide leer over
den cursus, of de clausaulen in den Latijnschen zinsbouw, die ook in de
Imitatio wordt toegepast.
Te zamen met 's koks werken werd in hetzelfde handschrift een uitvoerige
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verhandeling opgenomen van een onbekenden leek, in den vorm van een
samenspraak met Eckehart, aan wien hij, na eerst een korten tijd zelf
door hem te zijn ondervraagd, op zijn beurt allerlei vragen stelt. Werd,
dit geschreven kort na Eckehart's dood ? Aan het slot wordt gezinspeeld
op i3oo jaren, die sedert Christus' dood verloopen zijn. Doch, behalve
dat de plaats corrupt schijnt te zijn, in 't verband beteekent dit niet meer
dan dat een kritieke tijd te vreezen staat, omdat weer i3oo jaar voorbij
zijn, en de wereldgeschiedenis in tijdperken van omstreeks i3oo jaar kan
verdeeld worden. Wij kunnen dus hierin geen bewijs zien, dat Eckehart
reeds in 133o bij ons bekend was.
Merkwaardig is dit geschrift genoeg. Hier is nu eens een vereerder van
Eckehart aan 't woord. In vele opzichten staat hij tegenover den goeden
kok. Zoo vooreerst in zijn bescherming van de broodbegarden tegen de
verdrukking vanwege de geestelijkheid ; al keurt hij Loch weer elders hun
bedelen en ledig loopen af. Zeer bits en scherp laat hij zich uit over een
zekere paepschap, die de goedwillige leeken beletten zou over goddelijke
dingen te handelen; maar hij zelf moet bekennen dat hij zijn mond wel eens
voorbijpraat. Van de kloostergeloften, die de goede kok zoo verheerlijkte,
heeft hij weinig benul ; hij ziet er slechts dwang in en meent, dat men God
beter dient in alle vrijheid alsof die geloften niet in alle vrijheid waren
afgelegd, en het geen hooger gebruik is van de vrijheid haar tot het goede
te dwingen, of haar zelfs geheel en onwederroepelijk er aan te wijden.
Bij een eerste lezing klinken sommige zijner uitlatingen uiterst vrijzinnig
hij schijnt op te komen tegen Maria- en heiligenvereering ; hij waagt zelfs
een rationalistische verklaring van mirakelen en oefent kritiek uit op leerstellingen van predikanten. Maar in al deze zaken ijvert hij veeleer tegen
verkeerde opvattingen en oefeningen van het volksgeloof in den naam zelf
van de orthodoxe leer. Zoo komt hij op tegen aanbidding van Maria en van
de beelden; maar zeer juist leert hij : „Hebben wi wijsheit, soe sellen wi
Marien oetmoedeliken bidden ende die heileghen, dat sy Gode voer ons
bidden dat Hi ons gracie gheve ende dat Hi ons onse sonden vergheve
ende dat Hi ons salich make ende dat Hi ons na desen leven hemelrijc
gheve. Dat es die rechte maniere vander bedinghe."
Zoo weinig is hij een ijveraar voor persoonlijk onderzoek, dat hij de private
meeningen van sommige godgeleerden aan de algemeen geldende leer van
de Kerk toetst en weerlegt. Ook hij is niet anti-hierarchisch hij is niet
tegen het gezag van de Kerk als zoodanig, maar tegen de gebreken, de
ergernissen zoo men wil, in de personen, die dragers zijn van dit gezag.
Zijn vereering van Onze Lieve Vrouw en meer andere punten, als zelfs
zijn verontwaardiging tegen een zekere al te strenge opvatting der voorbestemming, zijn zuiver katholiek. En waar hij tweeerhande leering onderscheidt, die van de Schriftuur en die van de wijsheid van den Heiligen
Geest, daar leert hij slechts het aloude : „littera occidit, spiritus est qui
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vivificat". Ook hij neemt het goddelijk leergezag der H. Kerk aan, om de
werking van den H. Geest te regelen, te leiden en tegen dwaling te behoeden.
Hij predikt onderwerping aan de geestelijke overheid en raadt ieder christen
aan in het heilig geloof te volharden, want er zal nooit een beter geloof
komen. Omdat iemand tegen de naleve of zelfs verkeerde opvattingen der
menigte, tegen de overdrijvingen of bijgeloovigheden der minder verlichte
vromen, tegen de private min of meer geoorloofde opinies van godgeleerden
of predikanten optreedt, bestrijdt hij nog niet de kerkleer ; omdat iemand
de ontaardingen der heiligen-vereering terechtwijst, staat hij er nog niet
vijandig tegenover ; omdat iemand de wantoestanden in de Kerk aanklaagt,
is hij nog niet anti-hierarchisch ; omdat iemand al te verre gaande lichtgeloovigheid in het aanvaarden van mirakelen belachelijk maakt, is hij
nog geen rationalist. Dat onze leek vaak bitter en scherp is, niet zelden
weinig eerbiedig, wordt intusschen graag toegegeven. Hij was waarschijnlijk een Hollander of Noord-Nederlander, doch blijft verder onbekend.
Vanden Twaelf Dogheden, dat soms op de lijst van Ruusbroec's werken
voorkomt, is eveneens van een onbekenden, waarschijnlijk Hollandschen
schrijver. Het werk maakt een ruim gebruik van Ruusbroec's Brulocht
met de bepaling der deugden en van Eckehart's Rede der Underdcheidunge,
waarvan echter het paradoxale en gevaarlijke wat getemperd wordt. Het
is vooral van belang voor de mooie en verheven ascetische leering, zonder
door bijzondere stijleigenaardigheden uit te munten. Hier en daar is ook
invloed van Hadewijch te bespeuren.
Het middelpunt van de theologische wetenschap was, immer sedert de
XIVe eeuw, van Parijs naar Keulen verplaatst geworden. Deze stad
begon van toen of ook een steeds grooteren invloed te krijgen op de ascetisch-mystieke literatuur. Wij hebben reeds van de betrekkingen gehoord,
die Ruusbroec met de Gottesfreunde uit het Rijnland onderhield. Een
nog in handschrift bewaarde Boec der Minnen, vertaling van een tractaat
van de vijftien graden, zou nog voor i3oo geschreven zijn. Eckehart zelf
geraakte te onzent nog in de XIVe eeuw, zij het al sporadisch, bekend :
door uittreksels uit zijn werken, aanhalingen van spreuken, van exempelen,
door enkele preeken, door vertalingen van zijn Tekene een vernuftighen
gronds, enz. zelfs door verwerkingen van Schwester Kathrei, een stuk
dat veelal voorkomt onder den naam Biechtre ende Dochter, maar dat een
beggardisch pamflet schijnt te zijn. Dat de sermoenen van TAULER,
Dominikaan, een der beste mystieke leeraars uit de Germaansche mystiek,
nog in de XIVe eeuw bij ons verspreid zouden zijn geweest, is wel waarschijnlijk, al zijn ze ons uit dezen tijd niet bewaard gebleven. Doch een
andere Dominikaan, mede, als Tauler, leerling van Eckehart, de gelukzalige HEINRICH SUSO, is bier al vroeg vertaald geworden. Deze, een
Zwaab van Ueberlingen, bij Constanz (ca. 12 95), trad zeer jong in de
orde ; studeerde te Keulen, werd prior te Constanz, en maakte zich in
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zijn geschriften tot den verheerlijker der Eeuwige Wijsheid, geheel in
den geest van de intellectualistische strekking der Duitsche school. Veel
had hij te verduren : Laster en beschuldiging van ketterij, waarom hij door
het kapittel der orde te Brugge werd afgezet ; inwendig : zielesmarten en
verlatenheid, waarbij hij zelf nog strenge boetplegingen voegde. Hij overleed te Ulm, in 1366.
Zeer verspreid is zijn Liber Aeternx Sapientiae of Horologium Sapientiw,
zooals hij het later noemde, geweest. Het werd nog volgens de oudste
redactie, misschien voor 1345, in het Dietsch vertaald, als Orloy der ewigher
Wijebeit. Geen slaafsche vertaling : uitgaande van het standpunt, dat
vloeiend en vooral goed verstaanbaar Nederlandsch van hooger waarde
is dan nauwkeurigheid, weet de vertaler met fijnen smaak en scherp taalgevoel Suso's zwakheden te vermijden. Zijn temperament was ook meer
dat van een volksredenaar dan van een stillen denker : zoodat hij, bij uiterlijke beschrijvingen, bij passages van sterkeren gevoelstoon, zijn origineel
wel eens overtreft. Waarschijnlijk was ook de vertaler een Dominikaan.
Een tweede, nauwkeuriger doch slaafscher, vertaling kwam later nog tot
stand in den kring van Geert Groot. Enkele preeken en uittreksels uit het
Briefbiichlein zijn ook nog in de XIV e eeuw te onzent vertaald geworden.
Voor de verspreiding van de Duitsche mystiek te onzent heeft men nog
doen gelden een verzameling van 48 preeken, Limburgeehe Sermoenen.
Inderdaad : 31 of 32 ervan zijn vertaald uit het Duitsch. Maar al dadelijk
moet gezegd worden, dat zij niets bepaald mystieks vertoonen en zeker
geen van de eigenaardigheden der Platonisch-Plotinische, idealistischspeculatieve mystiek. Het zijn gewone zedelijke preeken, die opwekken
tot een Leven van volmaaktheid. Van 16 dezer sermoenen had men eveneens
vermoed, dat zij uit het Hoogduitsch zouden zijn overgezet, al kon men er
de bron niet van aanwijzen. Hoogst waarschijnlijk echter stammen deze,
althans gedeeltelijk, uit een Dietsche verzameling. Altijd zeker komt
daaronder voor het 42 e, dat de verhandeling van Beatrijs van Nazareth
over zeven manieren van Minne bewaard heeft ; terwijl in andere, in het 41 e
een geheele brief, of, als in het 31 e, geheele passages van Hadewijch zijn
overgenomen en nog elders het accent van deze schrijfster gehoord wordt.
En juist deze preeken hebben nog den sterksten mystieken klank ; zij
behooren ook tot de mooiste uit de geheele verzameling en werden vroeger,
Coen nog de oorsprong onbekend was, aangehaald als een bewijs voor de
innigheid van gevoel en de hoogte van vlucht, die in dezen bundel soms
bereikt werden. In de andere preeken is de mystiek nog zuiver affectief,
zooals in de school van den H. Bernardus. Oak wordt deze kerkvader
herhaaldelijk aangehaald, terwij1 nog vele der sermoenen uit teksten van
kerkvaders bestaan, wat weinig het geval is in de specifiek Duitsche
mystiek. Gewoonlijk wordt uitgegaan van een schriftuurtekst : waar deze
ontbreekt, hebben we waarschijnlijk met geen sermoenen, doch met tot
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sermoenen omgewerkte verhandelingen te doen. Die tekst wordt meermaals
allegorisch of symbolisch uitgelegd. Zoo krijgen wij enkele uitvoerige
allegorieen : van den palmboom (31 e ), waarmede men Hadewijch's eerste
Visioen vergelijke ; van den boomgaard (3 9 e ) ; van Maria als besloten hof
(46 e ) ; van den wijnkelder (43 e ) ; terwijl elders nog de allegorie herhaaldelijk
voorkomt jonkvrouwen als deugden, het bed der liefde, naar den H.
Bernardus (39 e ), een geestelijk klooster met de dochteren van Jacob als
de deugden van het werkende leven en van Israel als de deugden van het
schouwende leven ; enz. Zeer levendig, grappig zelfs, wordt beschreven
het klooster „ten eigenen wille" waar de broeders „Heren Selfarts (zelfzuchtige) regelen" volgen (44 e ). Mooi en treffend wordt die voorliefde
voor allegorische verklaring in het 1 7 e sermoen uitgelegd „beelden zijn
der leeken lide screft. Dese screft vendewi in der kerken gemaelt ende
ane den bilden die na den heilgen gemaect sin ende leert ons wiese leefden
op ertrike ende watsi leden dor Gode met vernoye ende menger arbeid ende
wie menger maniren si gemartelt werden."
Maar andere preeken munten uit door een krachtig intellectualisme, vrucht
der thomistische scholastiek. In meer dan eerie worden dogmatische waarheden met de rede toegelicht : hoe de Godheid nooit scheidde van de
Menschheid of, in navolging van den H. Thomas, hoe Christus de uiterste
smart geleden heeft en waarom (34 e en 35 e ). Een reeks sermoenen handelen
over het Lijden ; andere over 0. L. Vrouw of ook over het ontvangen en
de vruchten van de H. Communie. De verzameling gaat grootendeels
terug op preeken van Berthold van Regensburg.
Deze preekenbundel is tot stand gekomen in de kringen van de abdij van
St-Truiden, waar immer sedert het einde der XIII e eeuw onder abt Willem
van Affligem een hernieuwd intellectueel leven heerschte, misschien nog
wel ten tijde van Willem zelf. Al moge de taal eenvoudig zijn, wat paste,
ze is over het algemeen vrij goed. Voornamelijk enkele van de niet nit het
Hoogduitsch vertaalde munten wel uit door keurigheid, zelfs verhevenheid
van uitdrukking. Zij waren bestemd voor een gehoor van broeders, van
monniken, hoewel sommige oorspronkelijk voor nonnen geschreven zijn.
Vermelding verdient verder, dat het geen exempelen-sermoenen zijn, maar
dat ze gewoonlijk een ontwikkeld gehoor veronderstellen.
Zoo treffen wij bij deze mystiek-ascetische literatuur weer vertalingen aan
uit het Duitsch wat niet verbazen zal bij het internationale karakter van
zulke geschriften. Maar ook bier blijft de invloed beperkt tot Limburg en
het Oosten ; elders schijnen ze weinig doorgedrongen te zijn.
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(1 9 o4-'o5) met tekst van de oudste E.-vertalingen en eenige begghardisch gekleurde
exempelen.
RUUSBROEC. Algemeene bibliogr. bij A. AUGER, Les mystiques des Pays-Bas,
Brussel, 1892; W. DE VREESE in zijn art. over R. in Biogr. nationale ; volledig tot
1 9 31, R. ROEMANS, in Jan van Ruusbroec. Leven,Werken, uitg. door het RuusbroecGenootschap, Antwerpen, 1 9 31, 325-395. Algemeene werken: ik vermeld alleen A.
AUGER, o. c.; id. De doctrina et meritis J. v. R., Leuven, 18 9 2 ; J. VAN MIERLO,
Het leven en de werken van J. v. R. in Dietsche Warande en Belfort, 1 9 10 over
geheel den jaargang, ; ook in overdruk; van protest. zijde misschien het beste is W. J.
AALDERS, Ruusbroec, Baarn, 1913. Verder vooral het zooeven vermelde : Jan
van R. Leven, Werken, uitg. door het Ruusbroec-genootschap; en L. REYPENS
Ruusbroec, Brussel, 1 9 26 en nog W. DE VREESE. Leven: bron is H. Pomerius,
De origine Viridis-vallis, in Analecta Bollandiana, 1885, 256 vlg.; vgl. mijn opstel in
Dietsche Warande en Belfort, 191o, 1o9-13o; L. REYPENS, Voor de gesch. van
J. V. R., in D. War. en Belf., 1914, 405-416, 505-522; 1926, 9 2-107 . Uitgaven: J.
DAVID, Werken van J. v. R., Gent, 6 dln. 1858-1868. Een nieuwe uitg. volgens de
hss. van Groenendaal, door J. POUKENS, L. REYPENS, M. SCHURMANS,
D. STRACKE, J. VAN MIERLO, Mechelen, 1 9 31 vlg. D. PH. MULLER,
C. R. L. Van den VII Trappen, met Geert Groot's Latijnsche vertaling, Leuven,
1 9 11; id. Vanden blinckenden Steen, met W. Jordaens' Latijnsche vertaling, Leuven,
1921. Handochriften: W. DE VREESE, De hss. van J. v. R.'s werken, 2 din., Gent,
1 9 00, 1 9 02. Over vertalingen, enz. zie Roemans, o. c.; bruikbaar is de moderniseering
van H. MOLLER. Alle de werken van J. v. R. in nieuwe taal overgezet, met inleiding,
slechts 1 deel verschenen, Bussum, 1 9 13. Studien; z. in de algemeene bibliogr.; R. als
prozaechrijver: z. mijn studie in bovenvermeld Leven Werken; daar ook over Hadewijch
en R.; ook in VMA. 1 9 31 : waarbij voorbeelden; een bloemlezing van de beste beelden
geeft L. REYPENS, Licht- en Liefdebeelden, Antwerpen, 1 9 26. Vgl. nog REYPENS
in Etudes Carmelitaines, 1 938, 7 5 en in OGE. 1 9 38 ; 392; A. VAN DE WALLE,
Is R. pantheist ? in OGE. 1 9 38, 35 9 ; 1 9 3 9 , 66.
VERLOOP VAN HET MYSTIEKE PROZA. — J. van Leeuw: leven bij A.
Pomerius, o. c. ; A. AUGER, Mystiques des Pays-Bas, Brussel, 18 9 2, 1 7 4. — C. G.
N. DE VOOYS, Twee christen democraten uit de XIV e eeuw, in De XX e eeuw,
1 9 03, ook in Letterkundige Studien, Groningen, 1 9 10, 1-64 uittreksels uit zijn werken,
id. in TNTL. 1 9 16 ; over hem en de hss., in 't bijzonder de twee volledige hss. afkomstig
uit het klooster Bethleem, bij Leuven, id. in TNTL. 1 9 03, 138-15 7 ; 1 9 06, 123-148;
152-183, 241-280; verder H. DORRESTEYN, S.C.J. in OGE. Jan. 1934; L.
REYPENS, Het toppunt der beschouwing naar J. v. L., OGE., 1 9 35, 2 9-6o. Theoria
nzetrica: uitg. Dom HUYBEN, OGE. 1 9 2 7 , 3 9 6-428, aan wiens inleiding ik de
inlichtingen over de pier vermelde dichters heb ontleend; Hendrik v. Kalkar z. Dom
LINDEMAN, OGE. 1933, 62-88; die de Informacio uitgeeft; H. B. VERMEER,
Het Tractaat „Ortus et Decursus..." van Hendrik Egher v. K. met biographische
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inleiding, Wageningen, 192 9 . J. VAN GINNEKEN, Het monachale humanisme,
in Onzen Taaltuin, 1910. Onbekende feet: C. G. N. DE VOOYS, Twee christen
democraten, a. c. ; overzicht met fragmenten in Archief voor Kerkgeschiedenis, 1909,
166-226. — Vanden XII Dogheden: uitg. in de nieuwe Ruusbroec-uitgave, J. VAN
MIERLO, Mechelen, 1 9 31 ; dat het geen werk van Ruusbroec is werd uitvoerig
door mij betoogd in Studien, 1923, in verschillende bijdragen; beknopt in TNTL.
1 9 25, 156-184. Boec der minnen: C. G. N. DE VOOYS, in de Inleiding tot C. C. DE
BRUIN, Middelnederlands geestelijk proza, Zutphen, 1 940, bl. XVII. Prof. De
Vooys had de goedheid mij to laten weten dat deze bloemlezing, die J. van Vloten's
verouderde Prozastukken zal vervangen, spoedig zou verschijnen ; de gedrukte vellen
werden mij vriendelijk toegezonden. Dit werk was echter reeds grootendeels genet;
ik heb er dan ook slechts hier en daar naar kunnen verwijzen. In plaats van naar J.
VAN VLOTEN zij dus in 't algemeen naar deze nieuwe bloemlezing verwezen.
Orloy : A. G. M. VAN DE WYNPERSSE, De Dietsche vertaling van S.'s Hor.
Aet. Sap. 1 9 26, waar ook over geestelijke lectuur in de volkstaal en over vertalingen
van Duitsche geschriften ; alleen het eerste deel werd daarin uitgegeven ; het vervolg
in 1 937 ; bibliogr. bij ST. AXTERS, OGE. 1 932, 125, ook van andere geschriften van
Suso. Limburgoche Sermoenen: uitg. J. H. KERN, 1895. J. VAN MIERLO, Hadewijch,
naar aanleiding van een dissertatie, VMA. 1934: over Hadewijch in L. S. ; id. VMA.
1 935 over den ouderdom der L. S. Verder K. RIEDER, Der sogenannte St. Georgener Prediger, Berlijn, 1908; W. DOLCH, Die Verbreitung oberlandischer Mystikerwerke im Niederldndischen, Leipzig, 1 909, waarin over Dat boec vanden palnzboeme
in zes redacties.

14 4

ASCETISCH-GODSDIENSTIG EN
ZEDENKUNDIG PROZA
DE MODERNE DEVOTIE
E ABDIJ VAN GROENENDAAL, EVENALS HET IN
de nabijheid gestichte Rooklooster en het klooster van Zevenborren, hebben vele verdienstelijke mannen voortgebracht, die
echter meer in de geschiedenis van de Kerk, dan in die van de
letterkunde thuishooren. Reeds maakten wij kennis met Willem Jordaens,
die Ruusbroec gedeeltelijk vertaalde en nog meer in het Latijn heeft geschreven, o.a. de Latijnsche vertaling met proloog van H. Suso's „Hondert
artikelen der Passie". Een belangrijker persoonlijkheid is Jan Dirickz.
VAN SCHOONHOVEN, die ook in de volgende kloosterhervorming een aanzienlijke rol speelde en die mede de spiritualiteit van de zoogenaamde moderne
devotie inluidt. Geboren ca. 1356, studeerde hij aan de universiteit te Parijs,
waar hij onder zijn professoren vele Nederlanders telde, in 't bijzonder
den Nijmegenaar Marsilius van Inghen. Daar leefde hij in een sfeer van
reeds eenigszins getemperd nominalisme, dat zeer sceptisch stond tegen
alle metaphysische bespiegeling. hi 13 7 7 of begin 13 78 trad hij te Groenendaal in het klooster, waar hij prior werd en novicenmeester, en waar hij
veel tot de aansluiting van Groenendaal en enkele Brabantsche kloosters
met het kapittel van Windesheim in 1413 heeft bijgedragen. Hij werd
zelfs een gewoon redenaar op het Generaal Kapittel. Zijn verzamelde
werken bevatten 2 2 opuscula : een vijftal dermoned en een collatio, waarvan
er drie in het Dietsch werden vertaald ; een verhandeling De contemptu
mundi, een samenvatting waarschijnlijk van zijn onderrichtingen als novicenmeester; verscheidene brieven, die echte verhandelingen zijn, zooals een brief
aan zijn neef Simon, en aan zijn neef Nicolas, novicen te Eemstein ; een
uitvoerigen brief over het Lijden van Christus aan zijn neef WillemVrimen,
Karthuizer te Utrecht, en andere. Beroemd is zijn verdedigingsschrift
van Ruusbroec tegen de aanvallen van den Parijschen kanselier Gerson.
Van een condultatie aangaande het „Sermoen van den Gulden Berch"
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bestaat ook een Dietsche vertaling. Maar meest alles ligt nog begraven in
handschriften. Toch is hij een van de meest gelezen geestelijke schrijvers
geweest in de XVe eeuw. Maar de geest van zijn werk is niet meer die van
Ruusbroec. Bij hem zien wij, hoe de practische zwenking der spiritualiteit
van de moderne devotie naar ascese en zedenleer en naar de persoonlijke
devotie, met afkeer van alle metaphysica en van alle dogmatische en
mystieke bespiegeling, met den tijdgeest van het internationaal nominalisme
verband houdt. Ook is Van Schoonhoven weinig oorspronkelijk : „in de
woning mijner ziel ontbreekt het brood des levens en des verstands ; ik kan
u dus slechts aanbieden vat ik van deur tot deur gebedeld heb", zoo
bekent hij zelf en hij druid het niet onaardig uit. Maar de mystiek, de hooge
vlucht der gedachte, is heen.
En toch sag naar waarheid gezegd worden, dat Groenendaal, met Ruusbroec, het uitgangspunt geworden is van de hervorming van het kloosterleven en van geheel het godsdienstig leven, dat bekend staat als „devotio
moderna". Ruusbroec heeft de geesten en de harten ontvlamd en tot
hooger aangedreven. Hij is de wekker van dit leven geweest, dat bij alle
internationaal nominalisme toch nergens zoo gebloeid heeft als te onzent,
zoodat men van een christelijke Renaissance heeft kunnen spreken. Stond
de beweging huiverig tegenover de mystieke bespiegeling van den meester,
in zijn ascese vond ze nog wel Naar voedsel en gading. En de Dietschschrijvenden keerden nog gaarne tot Ruusbroec terug.
Leider van de moderne devotie werd de beroemde GERRIT DE GROOTE,
Geert Groot. Geboren in October 134o te Deventer, waar zijn vader
groot-burgemeester en schepen was, studeerde hij aan vele buitenlandsche
universiteiten, Parijs, Praag, Keulen, Avignon; leidde een tijd lang een
wereldsch leven, doch kwam tot inkeer, vooral door de bemoeiingen van
Hendrik van Kalkar, prior van het Karthuizerklooster Munnikhuizen,
bij Arnhem, in 13 74. In zijn nieuw leven van vroomheid, kwam hij ook
meermaals, in habitu penitentiali, in het boeteldeed der tertiarissen, soms
voor langeren tijd, op bezoek bij Ruusbroec te Groenendaal. Diaken gewijd
in 1379, preekte hij van 138o tot i383 in het bisdom Utrecht en ijverde
er voornamelijk voor de heiligheid van de priesterschap. Dit berokkende
hem vele vijandelijkheden, zoodat hij in ongenade viel bij den bisschop en
het preeken moest opgeven. Hij stierf aan de pest te Deventer, den 2011
Augustus, 1384. In 1379 had hij het „Meester Geertshuis" gesticht der
„zusters van het gemeene leven" : een vernieuwing van het begijnen-leven.
Onder zijn werking kwam ook, na zijn dood, de „Broederschap van het
gemeene leven" tot stand. Deze begon met de scholieren, die Geert Groot
te zijnen huize vergaderde, om boeken of te schrijven. Florens RADEWIJNS,
kanunnik van St-Pieter te Utrecht, die zich bij Groot had aangesloten,
stelde voor die schrijvende klerken een levensregel op. Feitelijk groeide de
stichting eerst later op onder hun volgelingen. De congregatie bestond uit
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priesters en klerken, die leefden van hun arbeid, bijzonder door het afschrijven van boeken. Geloften deden zij niet; niet uit misprijzen, maar uit
de hooge opvatting, die Groot er van had, zoodat zij door zulk een instelling
er zich beter op konden voorbereiden. Want om het kloosterleven in al
zijn schoonheid te bevorderen, had Groot nog het plan opgevat om een
klooster te stichten voor reguliere kanunniken, naar het voorbeeld van
Groenendaal. Dit werd verwezenlijkt na zijn dood : den 1 7n October
1387 , werd het beroemde klooster van Windesheim, bij Zwolle, betrokken,
dat de kern werd van de congregatie van Windesheim, die tal van nieuwe
kloosters stichtte en andere reeds bestaande, zelfs later Groenendaal, bij
zich aansloot. Aanvankelijk kwamen de novicen juist uit het Deventersch
Fraterhuis. Echter gingen de twee instellingen, die elkander steunen
moesten later afzonderlijke wegen. Dat alles wat er in de XV e en XVIe
eeuw op onderwijsgebied werd tot stand gebracht aan de broeders zou
te danken zijn, is overdreven. Eigen scholen bezaten zij slechts in enkele
steden, Utrecht, Luik, 's-Hertogenbosch; zij ijverden meer voor de zielzorg onder de studenten en leidden kleine convicten. De beste scholen,
waar zij ook hun voornaamste werking hadden, waren die van Zwolle,
die onder rector J. Cele (ca. 141 7) ongeveer 1000 leerlingen telde, en
die van Deventer, met meer dan 2000 leerlingen onder Hegius (14831498). Zij verbreidden mede de „moderne devotie", die door de Windesheimers voornamelijk bevorderd werd. De benaming zelf „moderna"
herinnert aan de via moderna in de wijsbegeerte tegenover de via antiqua,
het Nominalisme tegenover het Thomisme en de oudere Scholastiek.
Zij huldigde een opvatting van de godsvrucht, van den godsdienst,
die, gelijk het Nominalisme, meer op het individueele, het persoonlijke
gericht was en sterk het persoonlijke ook in het gebedsleven op den voorgrond schoof, die, wars van de oudere metaphysische Drieeenheidsmystiek en van het beleven van Christus in het mystieke Lichaam, den
nadruk legde op de zelfheiliging, door een strenge, methodische beoefening
der ascese, welke meer dan eens in eenigszins ziekelijke overdrijving
ontaardde en welke de voile kerkelijke leering van onze verlossing door en
in Christus wel niet opgaf, o neen I .— Christus bleef de Verlosser, die veel
voor ons geleden heeft — maar Loch wel eenigszins in de schaduw zette
voor een meer ethisch christendom. Die practische richting der spiritualiteit lag in den geest van Geert Groot, die meer naar het concrete, het
handtastelijke, het werkelijke ging; in den geest ook van den tijd, Coen de
metaphysische Scholastiek der Middeleeuwen, die uitzag naar het ideeele
en algemeene, door het Nominalisme ondermijnd werd. Zoo stelde Geert
Groot zich ook feitelijk tegen den geest der Middeleeuwen, en kondigde
hij de Renaissance aan, die door zijn volgelingen dan ook voornamelijk
het eerst bij ons begroet en bevorderd werd. Uit die beweging en uit die
scholen zijn dan ook mannen opgegroeid, niet alleen als Thomas a Kempis
147

of Paus Adriaan VI, maar ook als Wessel Gansfort, Gabriel Biel, en
zelfs Copernicus en Erasmus.
Van Geert Groot zijn nog vele, gedeeltelijk in handschrift, gedeeltelijk
uitgegeven werken tot ons gekomen, meestal in 't Latijn. Daaronder
talrijke epidolae van groote beteekenis voor de kennis van zijn geest en van
zijn tijd; sermoenen, zooals het beroemde contra focaridae, en het derma de
deptem verbie; feitelijk ook een preek, over de geboorte van Christus zooals ze
bekend is uit de H. Schrift, uit de overlevering der kerkvaders, uit de kerkelijke schrijvers en uit de verbeelding, is de verhandeling Tractable de quatuor
generibuo meditationum ohm contemplacionum. De bijval van Geert Groot als
prediker mag ons verbazen, daar de bewaarde sermoenen weinig redenaarskunst vertoonen en eerder zeer geleerde en tamelijk dorre verhandelingen
zijn. Zijn eerbied voor Ruusbroec bewees hij door zijn overzetting van diens
Brulocht en Seven Trappen in de taal der christianitas : al ging hij hierbij
nogal vrij te werk en al verzachtte hij gaarne wat hem gewaagd voorkwam.
Want Ruusbroec is bij de devoten steeds in hoog aanzien gebleven, hoe
verre zij zich ook van zijn hooge gedachtenvlucht verwijderd hielden.
Geert Groot heeft ook enkele Dietsche werkjes achtergelaten : behalve
buwelijkdeaden, een zedelijke toeepraak, vijf pointe (die hij) den mike tuutrecht
predicte, een epidel aen eenre cludennerme, een belangrijk juridisch, tamelijk
streng tractaat over simonie in kloosterzaken, De Si monia ad Beguttae, in
het bijzonder vertalingen van getijden, gebeden, psalmen, enz., waarin de
aard van zijn vertalingsarbeid uitkomt : nauwkeurigheid, zonder streven
naar sierlijkheid. Getijdenboeken met vertaalde liturgische gebeden, psalmen,
hymnen, enz., zijn er trouwens in groot aantal tot ons gekomen.
Geert Groot werkte voornamelijk door zijn sterke, vurige persoonlijkheid
en door de gestrengheid van zijn levenswandel. Hij was vooral boeteprediker en ging rond als een Joannes de Dooper. Hij wekte op tot inkeer,
met een zeker pessimisme, waaraan de tijdsomstandigheden niet vreemd
waren. Al mogen zijn opvattingen over de Kerk en de kerkelijke hierarhie
niet geheel zuiver en te geestelijk zijn, aan zijn bedoelingen om de Kerk
te dienen met het beste van zijn krachten kan niet getwijfeld worden.
Sedert eenigen tijd wordt hem ook, door Prof.Van Ginneken, het beroemde
de Imitatione arida toegeschreven, dat nu wel zeker, in alle geval, het werk
van een Nederlander, men meende tot nog toe van den Windesheimer
Thomas a Kempis, blijkt te zijn. Een werk van katholieke, zelfs monnikenvroomheid, dat door zijn eenvoudige, diepe menschelijkheid, door zijn
bewogen zielsrhythmiek, de wereld heeft veroverd en dat nog dagelijks door
duizenden, katholieken, christenen, ongeloovigen, als de steeds passende,
steeds gewenschte uiting van elks zielenood, in het Latijn of in de moedertaal, gelezen wordt. Een werk mede van onze Nederlandsche spiritualiteit
uit de school der moderne devotie, en, zooals deze, meer op het
practische en zakelijke, dan op het metaphysische en speculatieve gericht.
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Het wekt op tot stale, innige vroomheid, tot gelatenheid en volkomen
overgave in Gods wil, tot een zuiver bovennatuurlijke levenshouding in,
niet meer de beleving, maar de navolging van Christus, tot ingekeerdheid
en vereeniging met God, die gevoed wordt door de meditatie en de beoefening van Gods tegenwoordigheid. Er hangt om het geheele werk een
atmosfeer van stilte en vrede, die den onrustigen, woeligen mensch aangrijpt
en opbeurt, van bovennatuurlijke levenswijsheid, in een zekere gelaten,
weemoedige, zelfs eenigszins pessimistische levensstemming. Met dat al
ernstig en tot de meest heldhaftige deugd, tot het pijnlijkste offer, tot
volledige zelfverloochening opvorderend. Geen „mensch" ontsnapt aan
de bekoorlijkheid van dit na den Bijbel meest gelezen boekje, dat in zoo
eenvoudige, en toch zoo dichterlijke, beeldende en rhythmisch-welluidende
taal werd het niet meermaals „musica ecclesiastica" genoemd ? de
diepste levenservaring en de machtigste drangen van het hart uitspreekt.
Voornamelijk met de Imitatio zijn wij in de wereldcultuur doorgedrongen
en hebben wij „het beste aan de wereld geschonken".
Het werk, dat zijn naam ontleent aan de beginwoorden „Qui sequitur Me",
is verdeeld in vier ongelijk lange boeken, waarvan de eerste drie bij de gewone
indeeling van het geestelijk leven passen en het vierde voornamelijk over
het H. Sacrament des Altaars handelt ; het moet reeds in zijn geheel hebben
bestaan in 142 7 . Van het eerste boek bestaat een Dietsche versie uit 1427.
Een autograaf van Thomas, die de Imitatio met andere geschriften van
hem bevat, dateert uit 1441 : al bewijst dit het auteurschap van Thomas
zelf nog niet, toch moet het treffen, dat hij zich het werk wel toeeigent
door er talrijke wijzigingen aan toe te brengen en het, zonder onderscheid,
bij zijn andere geschriften op te nemen. Echter werden in 1 9 21 door P.
Hagen te Lubeck twee verhandelingen ontdekt, die boek II en III en
gedeeltelijk boek IV in verkorten vorm en in het Nederduitsch bevatten.
Dit feit, met de vroege dateering die hij aan de tractaten toekende (einde der
XIVe eeuw), werd aanleiding tot een nieuwen strijd rond het auteurschap,
die door Prof. Van Ginneken werd gevoerd in dien zin, dat Geert Groot
de oorspronkelijke redactor, Thomas slechts kopiist of laatste schrijver
van den tegenwoordigen vorm zouden zijn. Adhuc sub judice lis est, al
kan men moeilijk in de Imitatio den stiji van den meer heftigen, energieken
Groot herkennen. Niet uitgesloten echter is, dat het, althans gedeeltelijk,
oorspronkelijk in het Dietsch werd gesteld.
THOMAS A KEMPIS, zoo genoemd naar zijn geboorteplaats Kempen, waar hij
in 1379 of 138o ter wereld kwam, ook als Thomas Hamerken bekend,
studeerde te Deventer, trad in het Windesheimerklooster op den Agnietenberg bij Zwolle, waar hij novicenmeester en sub-prior werd, in een„hoeksken
met een boeksken" leefde en in 1471 overleed. Al valt dus een deel van
zijn werkzaamheid buiten de hier behandelde periode, hij behoort nog tot
de vroegste leiders van de moderne devotie. Hij was, zelfs wanneer wij de
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Imitatio buiten beschouwing laten, een der vruchtbaarste en meest gelezen
ascetische schrijvers. Meer dan 38 werken staan op zijn naam, waaronder
de meest beroemde zijn het Soliloquium animae, De trz'bus Tabernaculid,
Hortulus rodarum, Vallid Liliorum: beide laatste ook in 't Dietsch vertaald ;
Orationes et meditations de vita Christi. Zij munten niet uit door oorspronkelijkheid van gedachte of hooge vlucht ; in een zekeren zin zijn ze meest
compilatie ; zijn „orationes" stammen zelfs grootendeels van zijn tijdgenoot J. Brugman. Maar als een ijverige bij heeft hij het beste uit de
kerkvaders en kerkleeraars gepuurd en in den hem eigen vorm omgewerkt :
niet redeneerend of betoogend, maar direct en onmiddellijk sprekend
tot hart en gemoed, in dezelfde eenvoudige, gerhythmeerde taal van de
Imitatio, in innige, oprechte vroomheid, zonder opsmuk van geleerdheid,
zonder eenige theorie, maar met een diepe kennis van het menschelijke
hart. Ook dit werk is om zijn zachte, warme menschelijkheid, voor alle
tijden. En nog tot heden toe gaat het voort, in 't Latijn of vertaald, de
vrome zielen te stichten of biedt het zelfs den levensmoeden, vredezoekenden wereldling een stille oase van rust.
Ook als geschiedschrijver heeft hij naam verworven. Zoo vervaardigde hij
de kroniek van den Agnietenberg ; zijn Dialogus noviciorunz bevat de biographieen van Geert Groot, Florens Radewijns en van eenige van diens
leerlingen, als van Brinckerinck en Gerhard Zerbolt : grootendeels omwerkingen van oudere biographieen, evenals zijn leven van de H. Lidwina
van Schiedam. Dat hij bij die omwerkingen bewust-tendentieus zou geschreven hebben, wordt wel eens al te lichtvaardig verondersteld.
Wij mogen het voor ons zelven betreuren, dat zulk een schrijver zich zoo
weinig in zijn eigen Dietsch heeft uitgedrukt. Slechts een enkel tractaatje
is van hem bekend : van goeden woerden te borne ende die to spreken.
De meeste Windesheimers schreven trouwens in 't Latijn. Onder de
vroegsten, die we in dit deel van onze literatuurgeschiedenis even moeten
vermelden, muntte uit GERHARD ZERBOLD VAN ZUTPHEN (1367-' 98). Hij
was de groote geleerde en geestelijke schrijver uit de eerste periode, die
als priester in het Fraterhuis van Radewijns verbleef. Hij is vooral beroemd
om zijn verdediging van de gemeenschap der Broeders om zonder geloften
samen te leven, in zijn Super modo vivendi devotorum hominunz sinzul commorantium, waardoor het pleit tusschen de broeders en de kloosterorden in feite
beslecht werd. Het zevende hoofdstuk is grootendeels letterlijk overgenomen uit een reeds vroeger geschreven verhandeling, die ook afzonderlijk
bekend is en reeds voor 1400 in het Dietsch werd vertaald : de libris Teutonicalibus. Hierin wordt gehandeld over de in dien tijd en in verband met
Groot's voornaamste werkzaamheid zoo belangrijke vraag, of ook leeken
de H. Schrift en andere geestelijke werken in de moedertaal mogen lezen.
Zerbold verdedigt hier het goed recht, ja den plicht van leeken, om gedeelten
althans van de H. Schrift te lezen, zij het ook dat sommige boeken, die te
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moeilijk zijn, voor hen minder passen zonder de noodige verklaring; godvruchtige geschriften zal men lezen, die geen dwalingen of ketterijen bevatten,
die niet te verheven of te duister zijn en niet in stijl of behandeling van de
gewijde geschriften afwijken, zooals b.v. de geschriften van Eckehart. Hierbij
sluit nog een korte verhandeling aan De precibus vernaculie, waarin hij ook
het gebruik van vertaalde psalmen en gewone, eenvoudige gebeden voor
leeken verdedigt. Andere verhandelingen b.v. De reformatione virium animae
en de De spiritualibue ascenaionibue, ook in het Dietsch vertaald, zijn minder
persoonlijk en zelfstandig zijn bewondering voor Florens Radewijns, die
zelf putte uit David van Augsburg, leverde er voornamelijk de stof toe.
Ook een verhandeling tegen het dragen van kostbare Heeding De veetibuo
pretiosia, en een andere tegen het ongeordende streven naar kerkelijke
waardigheden, zooals het priesterschap, en naar het predikambt, worden
hem met goed recht toegeschreven. De meeste dezer tractaten werden in
de moedertaal overgezet.
JAN VOS VAN HEUSDEN (1363) werd in 13 9 1 uit Radewijns' huis tot het
prioraat te Windesheim geroepen, dat hij tot 1424 leidde en tot hoogen
bloei bracht. Hij was het, die de Broeders op het concilie van Bazel tegen
den Groningschen Dominikaan Grabow met succes verdedigde. Zijn
collation voor de broeders vielen bijzonder in den smaak. Uit zulke collation, en verder uit hun lezingen verzamelden de broeders dan „rapiaria" :
beknopte, treffende spreuken, waaraan ook de Imitatio herinnert.
Bedienden de leiders der moderne devotie zich dus meestal van de taal der
Kerk, wat aan de beweging, ondanks haar bemoeiingen voor het geestelijk
onderricht van leeken, nog een zekere aristocratische, minder populaire
richting gaf, anderen gebruikten Loch ook de volkstaal, tot stichting van de
broeders en zusters, van de leeken ook in de wereld. Merkwaardig is, dat
deze geschriften meestal dichter bij de mystiek en de mystieke traditie van
Ruusbroec aansluiten en minder den geest der moderne devotie ademen.
Aldus HENDRIK MANDE. Geboren te Dordrecht omstreeks 1360, „clerc"
van den graaf van Oostervant, sloot hij zich, na een langen strijd, onder
invloed van Groot's prediking, bij de broeders te Deventer aan, om vandaar
nog grootere eenzaamheid op te zoeken te Windesheim, waar hij in 1395
als leekebroeder werd opgenomen, wat hij steeds gebleven is. Hij was een
uitstekend verluchter en paginator van bijbels, missalen en kloosterboeken.
Veel op reis in dienst van het klooster, stierf hij in 1431, in het pas
gestichte klooster Sion, bij Beverwijk.
Hij wordt gewoonlijk genoemd „de Ruusbroec van het Noorden", omdat
hij door zijn vele ascetische geschriften, in den geest van Ruusbroec,
voor zijn landgenooten heeft gearbeid. Doch heel wat in zijn werk, een
twaalftal verhandelingen, is niet oorspronkelijk : Vander gave der smakender
wijebeit is getrokken uit Ruusbroec's Tabernakel ; vander volmaeceter
hoecheit der ifinnen is een paraphrase van Hadewijch's brieven ; zijn
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carte enighe sprake der minnender sielen tot Karen brudegom is de vertaling
van een mooi Latijnsch werkje van een onbekende. In zijn voornaamste
geschrift van Brien ataten eens bekierden menthe zet hij de drieledige indeeling
van het geestelijke leven uiteen : het werkende, het geestelijke of „ynnighe",
het schouwende leven. Als verbreider van stichtelijk proza, door verhalen
en eigen visioenen in den derden persoon opgeluisterd, waardoor hij de
hooge en ernstige levensopvatting der mystieken bij het yolk zoo ijverig
heeft bevorderd, in een alleszins vloeiende, zachte taal, verdient hij nog
wel bijzonder vermeld te worden.
Een der meest gevierde schrijvers uit de beweging, de „alter Thomas a
Kempis", is GERLACH PETERS van Deventer (13 78). Gewonnen door Florens
Radewijns, werd hij monnik te Windesheim, waar hij nog zeer jong in
1411 overleed. Hij schreef vooral in 't Latijn : Breviloguiurn; Soliloquium
de libertate spiritaa. Maar voor zijn zuster Lubke, „procuraterse" in het Meester-Geertshuis, vervaardigde hij in het Dietsch een Devote epietele, ouverlicke
leringbe en nog een anderen brief zonder opschrift : over de oefeningen van
het inwendig leven, over de kuische Minne, over de broederlijke liefde en
over ons opgaan naar God. Leerling van Ruusbroec, verheft hij zich soms
tot de hoogste mystiek, waarin Loch de Loon der persoonlijke ervaring
doorklinkt. Zijn „Soliloquium" had vooral bijval : het werd in het Dietsch
vertaald en, tot nog in de XVII e eeuw, in het Fransch.
De vertaler was waarschijnlijk JOHAN SCUTKEN, die in 1423 als senex stierf.
Evenals Mande bleef hij eenvoudig leekebroeder te Windesheim. Een man
van hooge heiligheid ; een onverpoosd werker en vertaler : van kerkelijke
liederen, van psalmen, van evangelien-pericopen, waarschijnlijk van geheel
het Nieuwe Testament. Wij komen verder op hem terug.
Met JOANNES BRINCKERINCK staan wij op het gebied der welsprekendheid.
Geboren te Zutphen, in 135 9, was hij een der verdienstelijkste volgelingen,
„apostels", en medewerkers van Geert Groot, bij wien hij zich in 1380
aansloot. Priester gewijd, en als rector van het Meester-Geertshuis aangesteld, wist hij door zijn leiding den goeden naam van dit huis in eere te
houden. Want reeds de eerste rector van het Meester-Geertshuis, JOANNES
VAN DEN GRONDE, was een begaafd redenaar, die om zijn predicatien en om
zijn geestelijke leiding veel werd gevraagd : zoodat hij er het bestuur van
het huis eenigszins door had verwaarloosd. Terwijl dan Brinckerinck de
andere vier zusterhuizen in de stad stichtte of van den ondergang redde, begon
hij met de medewerking van Zwedera van Runen in 1400 het nonnenklooster
van Diepenveen, dat in 1408 met twaalf nonnen geopend werd en in 1412
bij de congregatie van Windesheim ingelijfd. Hij overleed in 141 7 te
Deventer. Van dezen, vooral om zijn opbeuring van het geestelijk leven
beroemden man, zijn nog een achttal vrij ongekunstelde collation, volgens
aanteekeningen van Lijsbeth van Delft, bewaard, die ons slechts onvoldoende over zijn welsprekendheid laten oordeelen. Ook hier klinkt de
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spiritualiteit van Ruusbroec nog door, doch in practische richting. Wij
kunnen er niet langer bij verwijlen, daar ze nu wel hun beteekenis voor
onze letterkunde hebben verloren.
Zoo maakten wij kennis met de vroegste moderne devotie. Hier dringt
zich nog een opmerking op van cultuur-historischen aard. De groote
werkkring der Windesheimers lag in het Saksische taalgebied, dat zich
tot dan toe nauwer bij het Nederduitsch van Westfalen had aangesloten.
Het gevolg was niet alleen, dat Coen ook het Oosten van de Nederlanden in
de beschavingsgeschiedenis van onze gewesten een voorname rol ging
spelen, maar eveneens veel nauwer met de overige lage landen bij de zee
cultureel verbonden werd. De geest van Geert Groot was naar het
Zuiden, naar de universiteit van Parijs, naar Groenendaal en Ruusbroec
georienteerd. Zijn werkzaamheid in het Utrechtsche en het Hollandsche,
de verspreiding van de door hem bezielde stichtingen naar het Westen,
bleven nu het Oosten aantrekken. Zoo kwam het dan ook, dat het Oosten,
waar het zich van de moedertaal ging bedienen, steeds nauwer aanraking
zocht met het Westfrankisch, zoodat daar mede onze taal als schrijftaal
doordrong. Op die wijze heeft de door Geert Groot aangedreven beweging
belangrijk bijgedragen tot de cultureele eenmaking van de Nederlanden.
Zoo hebben wij het verloop gevolgd van de mystiek en de ascese in de
moderne devotie. Doch nog van daarbuiten en langs verschillende andere
wegen ontving ons yolk godsdienstige en zedenkundige opleiding. Wat
echter met dit doel werd voortgebracht mag in een literatuurgeschiedenis
slechts even worden vermeld, zoover de ontwikkeling van het proza er door
wordt toegelicht, echter niet uitvoerig behandeld.
GODSDIENSTIGE LEERING
Den aard van een uitvoerigen catechismus met encyclopwdische strekking
heeft de Lucidariud in proza. Hier treffen we nog eens een werk aan,
dat uit het Duitsch werd vertaald. Nog in de XII e eeuw is het in Duitschland ontstaan, waar het steeds een der voornaamste leerboeken in de
Middeleeuwen is gebleven, met hernieuwde aanpassing bij den vooruitgang
der wetenschap, tot het nog als volksboek lang in gebruik was. Een eerste
deel handelt hoofdzakelijk over de Schepping en bevat een algemeene
wereldbeschrijving, een cosmographie en een astronomie, met een physiologie van den mensch : de hoofdbron was Honorius Augustodunensis' Imago
mundi. Het tweede deel is de dogmatische uiteenzetting van de Menschwording en van de Verlossing, met de viering der mysterien in de liturgie,
volgens de Gemma aurea van denzelfden. Het derde boek, dat in onze
vertaling, doch ook in een reeks, vooral Nederduitsche, handschriften
ontbreekt, ging over de uitersten, volgens het derde boek van Honorius'
Elucidarium. De Dietsche vertaling stamt waarschijnlijk nog uit het begin
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der XIVe eeuw. Zij schijnt wel
niet den bijval te hebben gekend,
dien het werk in Duitschland vond.
Van gelijken aard, zelfs verwant
er mee, is een prozabewerking van
een in de Middeleeuwen zeer verspreid geschrift Sidrac. Sidrac, een
wijze philosoof uit Japhet's geslacht, geeft antwoord op allerlei
vreemde en „ghenouchlike questien" — in sommige uitgaven 420,
elders meer, tot boven de duizend
— van koning Boctus, over allerlei godsdienstige en natuurkundige
geheimenissen. Het oorspronkelijk
Fransche werk, bekend onder den
veelbelovenden titel La Fontaine
de toutes sciences, schijnt een mystificatie te zijn en in hoofdzaak,
wat de dogmatische deelen betreft,
een vrije vertolking van Honorius
van Autun. Het onze heeft blijkbaar succes gehad. Nog zeven handschriften,waarvan twee echter fragmentarisch, hebben het ons overIncunabel, Deventer 14 9 6
geleverd. Nog leefde het in verscheidene drukken en later als
volksboek voort. Het verspreidde zich naar Nederduitschland, waar het
nog uit zeven handschriften, niet alle volledig, bekend is. Sommige redacties
hebben de vragen tot een zeker aantal hoofdstukken over bepaalde onderwerpen samengebracht. Die populariteit had het te danken aan zijn geheimzinnigen oorsprong en zijn pseudo-wetenschappelijke allures.
Sommige handschriften hebben een berijmden proloog en epiloog. Daaruit
vernemen wij, dat de oorspronkelijke vertaler te Antwerpen woonde en zijn
werk in 1323 voltooide, Coen hij vijftig jaar oud en versleten was. Men
heeft wel eens gemeend dat het Boendale kon zijn. Deze vermeldt het
werk in zijn Lekenspieghel (IV, 1, vv. 1-12); hij heeft wel den Sidrac
gelezen, haalt er meermaals uit aan, maar als uit het werk van een ander
en kan in 1323 nog geen vijftig jaar oud, nog minder versleten zijn geweest.
Ook voor onzen vertaler maakte La fontaine de toutes sciences het soms te
bout. Veel heeft hij weggelaten wat den gewonen man te zwaar was of
wat hemzelf „niet int herte ghinc".
Bijna een eeuw later kwam er in proza een ander werk met godsdienstige
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leering tot stand, van veel hooger waarde, zoowel om den inhoud als
om den vorm : de Tafel van den Kersten gbelove, van den Dominikaan DIRc
VAN DELF, of Delft, „van der Predicaren oerde ter Jacopinen t'Utrecht".
Met ook den geldelijken steun van hertog Albrecht, had Dirc aan vele
scholen gestudeerd, en was hij doctor in de theologie geworden, de eenige
van zijn tijd in Holland. Hij schijnt ook regent geweest te zijn aan de
universiteiten van Erford en Keulen. Hij werd hofprediker van den hertog,
aan Wien hij ca. 14o4 zijn werk opdroeg. Ook in zijn orde hielp hij de
observantie van Raymond van Capua invoeren en bekleedde er aanzienlijke
ambten. Verdeeld in „winterstuc" (57 hoofdstukken) en „Somerstuc"
(53 hoofdstukken) steunt zijn werk in hoofdzaak op het toen zeer verspreide
en hoogst verdienstelijke Compendium theologicx veritatis, van zijn
ordebroeder Hugo Ripelin, van Straatsburg, dat hij voor een werk van
den H. Thomas schijnt te hebben gehouden, hoewel hij ook diens Summa
theologica voor vele „artikels" gebruikt en er den aanleg en de
methode van volgt. Doch nog meer geschriften werden in meerdere of
mindere mate geraadpleegd : de Vita Jesu Christi, van Ludolphus van
Saksen ; de Legenda aurea, van Jacob de Voragine ; de Libri IV Sententiarum, van Petrus Lombardus ; met, voor enkele hoofdstukken, het
Schaakspel, van Jacobus Cessolis, dat in verkorten vorm werd opgenomen ;
het Speculum humanx Salvationis ; een Libellus de septem peccatis mortalibus ; en het Chronicon Auctius van Joannes de Beka. Is dus de Tafel,
zooals vele middeleeuwsche werken van deze soort, een compilatie, toch blijft
het een oorspronkelijk en zelfstandig werk. Het volgt de gewone scholastische methode, met indeeling in quaestiones, die naar den letterlijken,
den dogmatischen en den zedelijk-ascetischen zin behandeld worden. Zoo
wordt hier een volledige scholastische theologie geboden, ten gebruike
van de leeken, waarom ook de al te subtiele vragen zijn weggelaten. In een
leesbaren vorm nochtans, zoodat het betoog afwisselt met het verhaal en
de bespiegeling. 'Want ook „historian ende geschichte", exempelen, vergelijkingen, uitbeeldingen en symbolen worden er bijgehaald, niet slechts uit de
reeds vermelde vrome bronnen, maar ook uit de heidensche, de klassieke
schrijvers en tot uit den laat-middeleeuwschen novellenbundel, de Gesta
Romanorum. Zoo is de „Tafel van den Kersten Ghelove" geen dorre
uiteenzetting alleen van de theologie in de volkstaal. Al hood het werk
zelfs niets anders dan zulk een verklaring van de geloofswaarheden, streng
afgeleid uit de bronnen der Openbaring en uit het getuigenis der groote
Kerkvaders, methodisch gerangschikt volgens een logische orde, belicht
tenslotte door de menschelijke rede, die ons het mysterie doet aanvaarden,
als niet in strijd met de menschelijke waardigheid, en als een verrijking
en verruiming van geopenbaarde waarheden, welke in haar goddelijke
grootschheid de menschelijke rede tegemoetkomen dan nog zou zulk een
werk in de volkstaal de uitgave ten voile waard zijn, die het nu heeft
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gevonden. Heeft zelfs Te Winkel niet bekend, dat de zoo gesmade Scholastiek zich hier voor de leeken van Nederland geopenbaard heeft in haar
meest grootschen vorm ? Maar er is hier meer en beter. Gewis, Dirc van
Delf wil in de eerste plaats „wairlike luden leren ende tot ontsich ende
reverencie der Kercken brenghen", niet in preeken, niet in korte verhandelingen, maar in een grootsch werk, waarvan Christus' leer en leven het
middelpunt is. Maar het bedaard mededeelen van zijn leering ontaardt bij
hem nooit in schrale didaktiek. Hij heeft het gevoel en de verbeelding van
den rasechten schrijver en leeraar.
Al blijft hij in de eerste plaats de doctor, die onderrichten wil, hij heeft ons
Dietsch de taal der wijsbegeerte en der godgeleerdheid, de taal der eeuwigheid doen spreken. Al schrijft hij, waar hij eenvoudig betoogt, een zuivere
en duidelijke taal, toch is zijn boek geen schematische summa, als die van
den H. Thomas. Hij kan, waar 't past, zijn volzinnen opbouwen, met
aanwending van isocola, van homoioteleuta, van parallelismen, van
chiasmen en omstellingen, met sterk gelijke klankgeluiden, die soms aan
berijmd proza doen denken, maar van een gansch bijzondere soort, met een
forsch, kloek rhythme, dat, naar mijn schatting, meer gespannen is dan dat
van Ruusbroec, steviger nog en vaster, hoekig, zoo men wil, als van een
krachtige persoonlijkheid, met een veilig gevoel voor den klemtoon, die de
gedachte doet uitkomen in het prgnante woord.
Hij kan eenvoudig zijn en vroom en kinderlijk, hij kan zijn taal dwingen tot
het diepste meevoelen en meeleven en haar bij alle beknoptheid het beeldende, schilderachtige woord doen spreken, dat geheel een toestand ook
van het hart oproept. Hij heeft gemoedelijke beelden, maar ook forsche en
echt dichterlijke. Hij heeft tafereelen van innige, verrukkelijke schoonheid.
Hij kan boeiend en schilderachtig verhalen. Hij kan dramatisch zijn in zijn
voorstellingen en hij houdt van de antithese. Hij kan oprijzen tot een hymne
ter eere van den Drieeenen God, maar ook meetreuren en meejubelen in
lyrische ontboezeming. Hij kent de taal van het gebed, maar ook van de
felle geeseling. Hij stond to midden van de natuur met een open oog voor
haar schoonheid ; en al zijn de natuurtafereelen bij hem niet talrijk, ze
getuigen toch van een warm en levendig gevoel. Hij stond vooral onder de
menschen, voor wie hij schreef en die hij tot God opvoeren wilde. En dit
is tenslotte de laatste indruk, dien zijn werk op ons maakt : die van een
meester in de taal, die haar heeft opgebouwd tot klassiek proza ; die van
een schoon en evenwichtig man bij vvien gevoel en verbeelding, hoe sterk
ook ontwikkeld, steeds onder de heerschappij der rede staan ; die eindelijk
van een krachtige, apostolische persoonlijkheid. Hem komt terecht een
eereplaats toe in de geschiedenis van het Nederlandsche proza : hij is de
eerste, groote, Noordnederlandsche schrijver. Ook is de Tafel, blijkens
het aantal handschriften, in de kringen der ontwikkelden zeer veel gelezen
geworden. Zelfs in Duitschland vond het werk bijval : er zijn twee Middel156
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nederduitsche bewerkingen van bekend, die echter tamelijk sterk van den
Nederlandschen tekst afwijken.
Een ander compilatie-werk met ongeveer gelijken Een Fundament van
der keretenre ghelopen is zuiver catechisatie, zonder bijzondere letterkundige
beteekenis. Het komt in de handschriften samen met nog andere catechiseertractaatjes voor.
ZEDENKUNDIGE LEERING
Is de Tafel van Dirc van Delft een volledige, zelfs wetenschappelijke,
theologie, die dogma en genadeleer verbindt met zonden- en deugdenleer,
andere door onze vaderen veel gelezen werken zijn van meer zedenkundigen
aard. Zij zijn ook minder oorspronkelijk en kwamen gewoonlijk uit Frankrijk,
waar dergelijke literatuur, in het Latijn en het Fransch, uit de preeken
ontwikkeld, sedert de XIII e eeuw sterk was aangegroeid.
Zoo het Cancellierboek, dat tot de zeer verspreide soort der biechtboeken
behoort. Het is de bewerking van twee geschriften van den kanselier der
Parijsche universiteit, Robert de Sorbon, huiskapelaan van Lodewijk IX
den heilige : „De consciencia" en „De tribus dietis", verbonden met een
verhandeling over de zonden. Onder het beeld van een clerc die bij den
kanselier examen komt afleggen wordt de ziel tot rekenschap voor den
grooten Kanselier, God, gedaagd : een biechtboek, met een verdediging en
verklaring van de biecht en van de wijze om goed en met vrucht te biechten,
te zamen met een zondenspiegel tot onderzoek van het geweten. De oorspronkelijke vertaling was Brabantsch.
Het „De tribus dietis" werd ook afzonderlijk vertaald als Van den drien
dachvaerden, of Van den drien mylen, met de drie punten eener rouwmoedige
biecht; dit Loch zijn de drie dagreisen : „berouwe, biechte ende voldoen".
ledere „dachvaert" is dan nog verdeeld in drie „mylen".
Dee Coninx Summe is een ander van deze zedenkundige werken, dat echter
meer dan een biechtboek is. Voor Philippe III van Frankrijk werd ini 279
de „Somme li Roy" samengesteld, of beter gecompileerd, daar niet alles
eigen werk was, doch veel van elders overgenomen. Ze wordt gewoonlijk
in zes verhandelingen ingedeeld : over de Lien geboden ; over de geloofsartikelen ; over de hoofdzonden met hun takken, telgen en rijsjes : een
„traite des vices" met aanschouwelijke tafereelen uit de werkelijkheid der
zondaars meer dan der zonde ; over den goeden dood : een „Traite de la
mort", waarin men weer kan onderscheiden, na het eigenlijke sterfboek,
een „Traite des vertus" en een „Jardin des arbres des vertus" ; over het
Pater Noster : de zeven beden, waarmee wij vragen om de zeven gaven
van den H. Geest, die ons zullen verlossen van de zeven hoofdzonden;
zoo ten slotte over de zeven gaven van den H. Geest, die ook de zeven
deugden inplanten, de drie goddelijke en de vier kardinale ; met toepassing
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op hen die in de wereld verkeeren en op hen die de wereld versmaad
hebben en haar afgestorven zijn. Fabelen, gelijkenissen uit Bestiarien,
legenden en exempelen, soms slechts even aangeduid, luisteren de leer op
van het derde, vierde en zesde tractaat. De schrijver was een Dominikaan,
Frater Lorens d'Orleans, 's konings biechtvader. De eerste vier boeken
werden in 14o8 vertaald door een leekebroeder bij de Karthuizers te
Zeelhem, bij Diest ; waaraan later de laatste twee werden toegevoegd.
Het beet een Summe omdat „veel goeder materien te samen vergadert
sijn..." of „geestelic te verstaen", omdat „het leert ons hoe wi onse rekeninghe maken sullen teghen den groten rekendach daermen summam summarum voor den groten Coninc brenghen moet".
JAN VAN BREDERODE zal voortaan wel de naam blijven van dien vertaler,
en niet Jan van Rode. Uit het adellijk geslacht der Brederode's gesproten,
leidde hij een bewogen leven. Bij de Karthuizers, niet te Utrecht, zooals
vroeger verkeerdelijk gemeend werd, maar te Zeelhem als leekebroeder
ingetreden, nadat zijn vroiivv, Joanna van Abcoude, te Wijk bij Duurstede,
Dominikanes was geworden, legde hij in 140 9 zijn habijt neder (ging
daarom de vertaling niet voort ?) om het uitgestorven geslacht der Abcoude's
voort te zetten. Na een avontuurlijken strijd sneuvelde hij in 1415 in den
slag bij Azincourt.
De vertaler heeft zich voortreffelijk van zijn taak gekweten. Hij heeft zich
inderdaad „niet een luttel arbeyts laten verdrieten" die nogmaals bewijst
tot welke hoogte het Dietsche proza Coen gestegen was. Hij heeft terecht
gemeend, dat dit door hem vertaalde werk een zeer nuttig boek voor den
leek zou zijn. Het biedt alleszins soliede leering, die dan ook door onze
voorouders, zooals uit de handschriften, de fragmenten en de latere drukken
blijkt, gaarne gelezen werd. Door zulke verhandelingen werd het godsdienstig onderwijs ook der leeken, voor wie ze in de eerste plaats waren
bestemd, hoog gehouden.
Een afzonderlijke verhandeling over Die vier uterete was het Cordiale de
quatuor novissinis, van Gerard van Vliederhoven, dat nog veer 1425 in
het Dietsch werd overgezet. Van apologetischen aard is 't Boek tegen de
Joden, dat een Nederlandsche Minderbroeder veer 13 94 uit het Latijn
vertaalde, Libellus contra Judwos, een beroemd geschrift van den als
exegeet bekenden Minderbroeder Nicolaus de Lyra (127o-134o).
Maar bij de talrijke catechiseerende verhandelingen van deze soort,
waarvan de vloed in dezen tijd begint en zich in de volgende periode onzer
literatuur nog aanzienlijk uitbreidt, waar wij er dan ook samenhangend
over berichten zullen, kunnen wij hier niet verwijlen. Zij behooren trouwens
meer tot de geschiedenis der catechisatie dan tot die der fraaie letteren,
hoe zij ook het Nederlandsche proza mogen hebben opgebouwd en ontwikkeld
Een wellicht oorspronkelijk, steeds relatief gesproken en merkwaardig
werk, waarvan een handschrift uit 142o-'3o onlangs door W. de Vreese
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werd teruggevonden is die ilaterie van den Sonden, waarin niet alleen
voornamelijk de leer over de zonde en de zeven hoofdzonden, maar ook
andere zedenkundige onderwerpen, in 't bijzonder de uitersten, behandeld
worden, opgeluisterd en toegelicht door een reeks exempelen, legenden en
uittreksels uit de werken van kerkvaders, kerkleeraars en godgeleerden,
wellicht ook met een enkel in zich zelf volledig kleiner tractaat. Naar de
inhoudstafel te oordeelen zouden ook hier talrijke tractaten gecompileerd
kunnen zijn.
Hoe zeer de XIVe eeuw steeds meer de eeuw van het proza werd, mocht
blijken, behalve uit het feit, dat de stof van de meeste dezer zedenkundigcatechiseerende verhandelingen vroeger door de groote didactische dichters,
Van Maerlant, Boendale, De Weert enz. berijmd werd, mede hieruit,
dat b.v. Dirc Potter den rijmvorm van zijn „der Minnen Loep" opgaf in
zijn reeds behandelde „Biome der Duechden", waaraan we hier even nog
herinneren, en dat zelfs een zoo aanzienlijk rijmwerk als de Spieghel der
Sonden nu ook in proza werd omgezet. Zoo kregen nu niet slechts de clerken,.
maar steeds meer ook de leeken, te wier behoef meer dan tot dat van de
clerken deze verhandelingen werden vervaardigd of vertaald, ook hun
meer ontwikkeld godsdienstig-zedenkundig onderricht.
Met de laatste geschriften zijn wij genaderd tot die zedenkundig-godsdienstige verhandelingen, die een beeld of een allegorie uitwerken. Oud is het
gebruik ook in onze letterkunde genoeg. Bij Beatrijs van Nazareth komen
reeds een aantal van die allegorische tractaatjes voor ; zooals dat van het
geestelijk klooster, dat in de Middeleeuwen, echter voornamelijk in het
Latijn, meermaals werd aangewend. Ook Hadewijch heeft de allegorie
van den boomgaard der volmaakte deugden, welke eveneens later in rijke
vormen en verscheidenheden als Pomarium spirituale wordt aangetroffen ;
en nog de kortere allegorie van den geestelijken pelgrim.
Een groot werk, dat niet meer was dan zulk een doorloopende allegorie,
was het „Bonum universale de apibus" van THOMAS, gewoonlijk geheeten
van Cantimpre, doch beter, naar zijn geboorteplaats, VAN BELLINGEN.
Thomas was een Nederlander, uit het geslacht der Van Bellingen's, te
St-Pieters-Leeuw. Zeer vroeg kwam hij naar een „bisscopsstat", waarschijnlijk Luik, waar hij elf jaar verbleef. Augustijner monnik geworden
in het klooster Cantimpre, bij Kamerijk, trad hij vijftien jaar later, in 1232,
onder den invloed der mystieke beweging, in de orde der Dominikanen,
te Leuven. Nog studeerde hij te Keulen, onder den H. Albertus Magnus
en te Parijs, kwam terug naar Leuven, als sub-prior en lector, en overleed
er waarschijnlijk tusschen 12 7 1 en ' 73. Wij hebben reeds vroeger meermaals met hem kennis gemaakt. Maar zijn meest bekende werk komt hier
ter sprake, omdat het in dezen tijd vertaald werd als Der biên boeck, of
„Boec dat gheheeten is een gemeen goet van der natueren der bijen". Het
bestaat in twee verschillende, merkwaardiger wijze Noordnederlandsche
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vertalingen, die misschien reeds vroeg tot stand kwamen, hoewel het oudst
bewaarde handschrift niet boven het midden der XV e eeuw opklimt. Een
„gemeen goet", omdat het tot nut wil strekken van allen : van prelaten, in
het eerste boek, zoowel als van de onderzaten, in het tweede, dat veruit
het uitvoerigste is. De eigenschappen en het leven der bijen, zooals Thomas
die reeds beschreven had in zijn „De naturis rerum" worden hier in een
voortgezette allegorie, niet zelden met eenige spitsvondigheid, toegepast op
de deugden, de gebreken, het leven, bijzonder in de kloosters. Het was
bedoeld als een stichtelijk, maar tevens aantrekkelijk ascetisch werk,
waarvan de leer door talrijke voorbeelden of exempelen wordt opgeluisterd,
die de schrijver van elders, uit Latijnsche en Fransche bronnen, had
opgeteekend, of uit eigen levenservaring zoowel als uit berichten van
getuigen bijeengebracht. Zoodat het vooral een verzameling is geworden
van naieve, niet zonder talent, enkele malen zelfs vrij levendig en kleurig
geschreven verhalen, die er vooral den bijval van hebben verzekerd. Wij
kunnen er ons slechts over verbazen, dat een anderszins ernstig, geleerd
en menschkundig man, een „doctor sacrw paginw" geloof heeft kunnen
hechten aan al die wonderbaarlijke, soms vrij bespottelijke en kinderachtige
dingen, die hij ons met alle overtuiging voorhoudt. Onze voorouders waren
nog zeer weinig kritisch aangelegd. Maar nogmaals : het was hun meer
om de stichting, dan om de geschiedenis to doen. De vertaler heeft er
eenige weggelaten, vooral over duivels, wat daarom nog niet aan groeiend
scepticisme tegenover zulke mirakelen moet worden toegeschreven : van
dit groeiend scepticisme geeft de XV e eeuw weinig blijk ; misschien wel
van het omgekeerde.
VERDERE ASCETISCHE LEERING
Er was nog heel wat meer stichtelijke, ascetische literatuur, dan die van
de mystiek en van de moderne devotie. Er werd vooreerst vertaald uit de
groote kerkelijke schrijvers. Zoo werd het Soliloquium anima ad Deum
van den H. Augustinus overgezet als Die enighe eprake ende vereneghinge, die
Sinte Auguatinue badde met God. Ook de latere kerkleeraars, de H. Bernardus,
de H. Bonaventura, zullen veel gelezen worden. Van den uit Dauphine
afkomstigen Dominikaan Humbertus van Romanen, die ca. 11 94 geboren,
eenige jaren, van 1254 tot 1263, generaal-overste zijner orde was, en in
1277 overleed, werd een Epiatel over de kloostergeloften misschien nog in
dezen tijd in het Dietsch bewerkt.
Nog een paar ascetische tractaten trekken in deze periode onze aandacht
Den Gaert der Minnen, in drie deelen : over de Passie, over de voorbereiding
tot een beschouwend leven, over de „rustelecheit" van het beschouwend
leven, waarin nog een „ghepeins ende een ontbinden op den Pater Noster"
en andere gebeden voorkomt, met aan het slot „Vanden heilighen State
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int hemelsche Jherusalem" ; en een verhandeling Van den boute eleven over
de beschouwing en navolging van den Gekruisigden Jesus. Beide tractaten,
verdietscht in Maart en in Augustus 1386, worden gezegd het werk te
zijn van „Henric van Balma", generaal der Minderbroeders,,, die namaels
kardinael wert". Bedoeld is ongetwijfeld de H. Bonaventura. De eenige
Henric van Balma, trouwens meermaals in de plaats getreden van den
mystieken schrijver Hugo van Balma (XIII e eeuw), leefde op het einde
der XIV e eeuw, was zieleleider van de H. Coleta en overleed in 1439.
De vertaler zelf nu is oud geworden, zegt hij ; hij vreest zijn werk niet meer
ten einde te kunnen voeren en voortaan het „dietschen" te moeten staken.
Hij heeft dus reeds veel vertaalwerk verricht. Aan het slot van het eerste
tractaat nu staat, in een hs. van ca. 1400 (Brussel, 30 93) : „Hier gaet
ute der minnen gaert Dien is u dietschte vranke Callaert". VRANKE
CALLAERT is dus wel niet de kopiist, doch de „verdietscher" zelf. Wij
zullen hem nog verder ontmoeten : wij hebben hier den naam van een onzer
voortreffelijkste en verdienstelijkste vertalers ontdekt.
Doch voornamelijk „collacien" en preeken gaven de noodige geestelijke
onderrichting en opleiding. Men krijgt zelfs den indruk van een nieuwen
bloei der kanselwelsprekendheid in deze periode. Onder het yolk en bij de
leeken arbeidden voornamelijk de Franciskanen en Dominikanen. Doch
deze literatuur is ons beter in de volgende periode bekend. De Karthuizer
HERMAN PETRAEUS, de Petra, of STEENKIJN, geboren omstreeks het midden
der XIVe eeuw, te Zuiddorpe in Zeeuwsch-Vlaanderen, leidde 29 jaren
de kloosterzusters van Ste-Anna, te Brugge, en schreef te haren gerieve :
sermoenen op de Zon- en feestdagen in zes deelen ; een boek over het bestuur
van kloosterzusters; een tractaat over de Onbevlekte Ontvangenis en in
't bijzonder een vijftigtal preeken over het Onze Vader, die tot ons gekomen
zijn, helaas, alleen in de Latijnsche vertaling, die hij er van had gemaakt
en waarin ze later meermaals werden herdrukt. Toch bezitten wij er nog
een Zuidlimburgsche en een meer Brabantsch getinte omzetting van in het
Dietsch. Hij was een minzame, geleerde kloosterling, wel vertrouwd met
de H. Schrift, de kerkvaders en de exempelenliteratuur, waaruit hij dan
ook meermaals aanhaalt ; doch hij putte ook uit de eigen ervaring.
Naast min of meer eigen goed, ook vreemd goed.Verzamelingen van preeken
en homilieen uit de kerkvaders werden in het Dietsch aangelegd. Zoo
kennen wij uit nogal talrijke handschriften en drukken een vertaling van
sermoenen van den H. Bernardus, verdeeld in „winterstuc„ en „somerstuc" ;
en van de homilieen van den H. Gregorius.
Zooveel is ons uit deze tijden bewaard gebleven. In de volgende periode
kennen wij deze godsdienstige en ascetische literatuur heel wat beter,
omdat er zooveel meer van tot ons is gekomen.
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AANTEEKENINGEN
DE MODERNE DEVOTIE. — Van Schoonhoven: z. W. DE VREESE, Biogr.
Nat., i. v.; vooral Dom HUYBEN, OGE. 1932, 282-303; waar ook over Jordaens ;
Drie Epistelen van Eemeteyn werden in het Dietsch vertaald, de eerste zelfs tweemaal;
vgl. C. G. N. DE VOOYS, Inleiding tot Mnl. geestelijk proza, o. c. XVI ; conedtatie: De Katholiek, 1884, 204-210, 352-361 ; 1885, 126-141. Geert Groot: J. M.
E. DOLS bezorgde een Bibliographie der Moderne Devotie, Nijmegen, 1 934, waarnaar wij hier in 't algemeen verwijzen; uitvoerige bibliogr. ook bij A. HYMA, The
Christian Renaissance, Michigan, 's-Gravenhage, 1924, nog steeds een hoofdwerk
voor geheel deze beweging. J. G. R. ACQUOY, Het klooster te Windesheim en zijn
invloed, Utrecht, I, 18 75, waar meer over de bronnen van G. G's leven dat van
Rudolf Dier van Muiden, van Thomas a Kempis, van P. Horn en J. Busch. G. H. M.
DELPRAT, Verhandeling over de broederschap van G. G., Arnhem, 1856, 2 e dr.;
E. BARNIKOL, Studien zur Geschichte der Bruder vom gemeinsamen Leben, Tubingen, 1 9 1 7 . Verdere lit. over deze beweging nog in Mgr. DE JONG's Kerkgeschiedenis ,II, Utrecht, 1936, 3 e dr., blz. 412, vlg. R. POST, Studien over de Br. v. h.
Gemeene Leven, in Nl. Historiebladen, 1 938, 304; 1 93 9, 156, in Studia Catholica,
193 9, 28. Over G. G.'s werken zelf, zie A. HYMA i. v. ; DOLS, i. v. Acquoy, Groote,
Mulder, Tesser; huwelijkoleseen: J. v. VLOTEN, Verz. van Nl. Prozastukken, 366368 ; toespraak: v. VLOTEN, Nieuw Arch. van Kist en Royaards, 1854, 2 99-307 ;
vijf pointe: W. MOLL, Studien en Bijdragen, 18 70, 409-411; epietel: W. MOLL,
ib. 1876, 430-437 ; de Simonia: nieuwe uitg. van W. DE VREESE, 's-Gravenhage,
1 940; vertalingen: W. MOLL, Versl. en Med. k. Ac. van Wetensch., afd. Letteren,
1880, 1-115. Een hs. in de Acad. bibl. te Groningen bevat nog een volledige vertaling.
Vertalingen van liturgische gebeden, enz. zelfs in het Hulthemsche hs. : VM. 1858,
418-451; MGF. passim; vgl. J. PAQUAY, Mnl. Gewijde Teksten, Lummen, 1933;
een volledige bibl. van deze literatuur : A. MEERTENS, De godsvrucht in de Nederlanden naar hss. van gebedenboeken der XV e eeuw; zie nog W. MULDER, Raadgevingen en troostredenen van G. G. in Studien, 1 934, 76, en de Brieven van G. G.
als spiegel van den tijd, Versl. Hist. Gen. Utrecht, 1930, 4. Geert als vertaler van
Ruusbroec, W. KLOOSTERMAN, OGE. 1 935, 244-267. Inzitatio: het moge volstaan hier te verwijzen naar Mgr. DE JONG's Kerkgeschiedenis, o. c. blz. 423, en
naar v. GINNEKEN in Kath. Encyclopdie, i. v. Navolging van Christus. Over
Dietsche vertalingen, z. C. G. N. DE VOOYS, in De Katholiek, CXXI ; Een
volledige Oost-Mnl. vertaling, C. WOLFSGRUBER, Van der Navolginge Cristi
in ses boeke, Weenen, 1879 ; in Italie laait de polemiek voor Gersen, abt van Vercelli
(ca. 1240) weer op. Thomae a Kempie: ook hier verwijzen wij naar Mgr. DE JONG's
Kerkgeschiedenis, o. c. 422 vig. en naar Dom. HUYBEN in Nieuw Nederl. Biogr.
Woordenboek, VII, 6 97-7 00. Laatste alg. uitg. van J. POHL, Freiburg i. Breisgau,
1902-21 : 7 dln. Van goeden woerden: POHL o. c. III, 325-32 9. Zerbold v. Zutphen:
J. VAN ROOY, G. Z. v. Z., Nijmegen, 1 936, behalve nog HYMA, o. c. De door
C. G. N. DE VOOYS uitg. Dietse tekst van het tractaat De libris Teutonicalibus,
Nl. Archief v. Kerkgesch., 1 907, 116-134 is eigenlijk een vertaling van hoofdstuk VII
van „Super modo vivendi". Mande: G. VISSER, H. M., 's-Gravenhage, 1899. G.
VISSER, Een mynlike vuerighe begerte der ynniger zielen tot haren ghemynden Here,
Nl. Archief v. Kerkg. 1 901; C. G. N. DE VOOYS, De Dietse tekst van H. M.'s
Apocalypsis, Nl. Arch. Kerkg. 1902. A. AUGER, Mystiques, o. c. 296; v. MIERLO,
Dietsche Warande en Belfort, 190 9 ; L. REYPENS, ib. G. Petere: W. MOLL,
G. P. en zijn schriften, in Kerkhist. Archief, 185 9, 147-246; J. J. MAK, De Dietse
vertaling van G. P.'s Soliloquium, Utrecht, 1936, met uitstekende inleiding over de
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moderne devotie. J. Brinckerinck: Mnl. collacien, Kerkhist. Archief, IV; W. J. KOHLER, J. B. en zijn klooster te Diepenveen, Rotterdam, 1908.
GODSDIENSTIGE LEERING. — Lucidarius: feitelijk nog onuitgegeven. L. PH.
G. VAN DEN BERGH heeft een fragment van het eerste boek uitg. als Aardrijksbeschrijving, in Nl. Volksromans, Amsterdam 183 7 ; z. verder Versl. en Berigten der
Vereen. voor Oude Nl. Letterk., 1845, 35; 1846, 31 ; 184 7 , 69 vlg.. Slechts een hs.,
British Mus. en een fragment, Univ. bibl. Groningen, zijn er van bekend. Orienteerende
lit. : K. SCHORBACH, Studien fiber das D. Volksbuch L. and seine Bearbeitungen
in fremden Sprachen, Straatsburg, 18 9 4; HEIDLAUF, Das mhd. Volksbuch Luc.,
1 9 15, vgl. LIEPE in Merker-Stammler's Reallexikon, III, 482.
Sidrac: J. F. J. VAN TOL, Het Boek Sidrac in de Nederlanden, met tekstuitgaven
naar Ms. Marshall 28 der Bodleyan Library te Oxford, 1 9 36, vgl. L. WILLEMS,
VMA. 1 9 26, 1 97-214; W. DE VREESE, TNTL. 18 9 1, 33.
Dirc van Delf : F. A. M. DANIELS, O.P. Meester D. v. D., zijn persoon en zijn
werk, Nijmegen, 1 9 32. Volledige uitg. met inleiding, Antwerpen-Nijmegen, 4 dln.
1937-39; vgl. C. G. N. DE VOOYS, TNTL. 1 9 03, 1-36. Fundament v. d. K. Gbeloven:
z. D. C. TINBERGEN in zijn uitg. Des Coninx Summe, Leiden, z. j. (1 9 00), blz. 104.
ZEDENKUNDIGE LEERING. .— Cancellierboec: uitg. met inl. en verhandeling
over biechtboeken, door A. KESSEN, 1 9 32. Van Brien dacbvaerden: vermelding der
hss. en incunabel, A. KESSEN, o. c. 123, vlg.; uittreksels, J. v. VLOTEN, Verzameling van Nl. Proza-stukken, Amsterdam, 1851, 200-209; D. C. TINBERGEN,
o. c. 86-88. Dee Coninx Summe: uitg. D. C. TINBERGEN, Leiden, z. j. (1 9 0o), met
uitvoerige orienteerende inleiding over geheel deze literatuur; over den vertaler, H.
I. I. SCHOLTENS in Hist. Tijdsch., 1 9 24, 8-29.
Catechieeerende tractaten: z. D. C. TINBERGEN, o. c.; A. KESSEN, Cancellierboec,
o. c.; JACOBS' dissertatie over J. DeWeert, o, c.; A.TROELSTRA, De toestand
onzer catechese in Nederland gedurende de voor-reformatorische eeuw,Groningen,1931.
Een hs. van 13 74 bevat reeds korte proza-tractaten over de tien geboden, de geloofsartikelen, de werken van barmhartigheid, de hoofdzonden, de sacramenten, de twaalf
vruchten van den H. Geest, de zeven gaven; vgl. D. C. TINBERGEN, o. c., blz.
102. Een tractaat over de tien geboden werd uitg. door G. H. VAN BORSSUM in
De Vrije Fries, 18 9 0, 239 . Over de hoofdzonden nog een kort tractaatje van voor
1374, in TINBERGEN, o. c. 146; vgl. J. DANIELS, S.J. Bijdrage tot de Mnl.
geboden-literatuur, TNTL. 1 9 03, 45 vlg. Later meer over deze lit.
Vier uterete: C. M. VOS, De leer der vier uitersten, Utrecht, 1866; nog bewaard
in drukken van 14 77 af, vgl. C. G. N. DE VOOYS, Mnl. Legenden en ex., o.c.,
51. — Boek tegen de Joden: in hs. Weenen, van de II Partie van Sp. Historiael. —
Materie van den eonden: W. DE VREESE, OGE. 1 9 2 7, 19 1 vlg. — Bienboec: W. A.
VAN DER VET, Het B. van T. v. C. en zijn exempelen, 's-Gravenhage, 1902.
ASCETISCHE LEERING. — Collacien, preeken: F. H. G. VAN ITERSON,
Stemmen uit den voortijd, Leiden, 1857, J. VAN VLOTEN : Verzameling van Nl.
Prozastukken, o. c. 1851; W. MOLL, Jan Brugman, 1854. C. G. N. DE VOOYS
Mnl. legenden en exempelen, Groningen, 2 e uitg., 1 9 26, die heel wat nog in hss. berustende sermoenen vermeldt; doch meestal voor de volgende periode.
Die eneghe oprake: H. E. MOLTZER, Groningen, 18 9 1, slechts gedeeltelijk. Humbertue van Romanen: z. ST. AXTERS, OGE. 1 9 32, 29. ,---. Der Alinnen Gaert en Vanden
Houte: C. G. N. DE VOOYS, Theol. Tijdsch. 1902, 140-144. H. Steenkyn:
J. JACOBS, VMA. 1 9 2 7, 51-7 2. Sermoenen van Bernardue: druk van 1480, G. Leeu,
Gouda; hss. uit XV e eeuw; homilieen van Gregoriue, druk van 1474, Veldener, Utrecht
( ?); talrijke hss.; vgl. C. G. N. DE VOOYS, Mnl. leg. en ex., o. c. 12, nota.
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WERELDLIJK BETOOGEND PROZA
MO RALI SEEREND PROZA
E DOORLOOPENDE BIJENALLEGORIE VAN THOmas van Bellingen, de eerste misschien van dien aard, waarin
de beelden ontleend zijn niet aan de geschiedenis, zooals b.v. in
Ruusbroec's werken, maar aan het leven of aan de dingen van
het gewone menschelijk bedrijf, is waarschijnlijk het voorbeeld geweest van
talrijke andere van die soort, zooals, met bijna hetzelfde beeld, het Formicarius van Joannes Nider, die in de Middeleeuwen een groote beroemdheid
verwierven en tot in de tijden der Renaissance in allerlei, soms wansmakelijke navolgingen, vooral op ascetisch gebied, zijn blijven voortbestaan.
Wij bedoelden voornamelijk het Ludus Scaccorum, het Schaakspel, dat
door een Italiaanschen Dominikaan, Jacobus van Cessalis, in het begin
der XIVe eeuw uit zijn preeken tot een maatschappelijke allegorie werd
bewerkt en dat over geheel westelijk Europa verspreid geraakte. Ook in
onze taal werd het nog in dezelfde eeuw overgezet, als Dat Scaecepel, door
iemand die zich FRANCONIS noemt : een Francken, uit een Leidsch geslacht,
verwant met de Van Leyden's ? Na een eerste deel, over den oorsprong
van het schaakspel, die aan Philometer, „minre des maets ende der gherechticheit", wordt toegeschreven, handelt het tweede over de acht voornaamste schaakstukken : koning, koningin, de ouden of raadsheeren, de
ridders of paarden, de rocken, kasteelen of baroenen, die dan allegorisch
op die maatschappelijke klassen worden toegepast, met de deugden die
ieder moeten versieren. Het derde gaat over de acht vinnen of pionnen ;
de vertegenwoordigers van even zoovele groepen in de gemeente, van de
lageren, den akkerman, tot de hoogeren, den scout en de wet, met als achtsten
den zonderlingen ribout, prodigiosus, den man met een „crullenden crooc".
Vreemd is dat de geestelijken er niet als stand in worden vermeld : zij
stonden ook buiten de eigenlijk wereldlijke maatschappij. Het vierde boek,
dat niet vertaald, maar hoofdzakelijk reeds in de andere verwerkt werd,
sprak over de onderlinge betrekkingen en bewegingen der stukken. Ook
hier worden vele verhalen, 7 1 in de vertaling, meestal uit de klassieke
Oudheid, to pas gebracht. De maatschappij is op weg naar het vorstelijk
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absolutisme, waaraan hier, ook door den bewerker, de voorkeur wordt
gegeven boven de uitstervende feodaliteit.
Oorspronkelijk Dietsch is een Kaetspel ghetnoralizeert, dat in 1431 te Brugge
geschreven werd. In een vroolijk gezelschap, waar de Muzen niet vergeten
werden, was ook het schaakspel ter sprake gekomen en of men nu niet
eenig ander spel zou kunnen moraliseeren ? Het kaatsspel werd genoemd
als een edel spel, zeer aangenaam als 't goed werd gespeeld. Hier wordt
de toepa s sing gehouden op de rechterlijke praktijken : op wat er bij een
goede rechtspraak in acht dient te worden genomen.
De schrijver was blijkbaar een man van het recht : een baljuw. Naar een
acrostichon zou hij JAN VAN DEN BERGH hebben geheeten. Men heeft hem
geldentificeerd met Jan van den Berghe, Heer van 'Watervliet, die in
verschillende plaatsen baljuw was en den 7n October 134 9 overleden is.
Het scaecspel, dat hem als model had gediend, leverde hem ook een vierde
der io3 exempelen, waarmede hij zijn tamelijk dorre uiteenzettingen afwisselt.
Zijn werk is wel oorspronkelijk Nederlandsch en het heeft, behalve den
titel, niets te maken met l'espirituel jeu de la paulme. Een „ludus cartularum" van een zekeren Frater Joannes schijnt niet vertaald te zijn.
WETENSCHAPPELIJK PROZ A
Wetenschappelijk proza zou het Kaetspel dan ook reeds mogen heeten.
Ander zulk proza hebben wij vooralsnog weinig; en wat wij bezitten munt
uit door andere hoedanigheden dan die van het woord. Dat men nu echter
over zuiver wetenschappelijke onderwerpen ook in proza gaat schrijven,
wijst op een kentering van de begrippen en op een juister inzicht van wat
tot de kunst behoort. Om de late opkomst van het wetenschappelijk proza
te verklaren, heeft men soms de middeleeuwsche maatschappij in twee
helften gescheiden : de geestelijke en de wereldlijke,welke laatste dan nog wel
de godsdienstplichten uit louter slenter zou hebben verricht I De geestelijken,
vanzelf reeds klerken, zouden dan vooral voor geestelijke lectuur hebben
gezorgd : de leeken hadden er geen tijd voor I Alsof niet juist de vruchtbaarste dichters, Maerlant, Boendale, Jan de Weert, Jan Praet en anderen,
leeken waren! Daaraan zal het dus wel niet gelegen hebben. Maar de
wetenschap werd, en nog lang daarna, in het Latijn beoefend, of, evenals
de godsdienstige en zedenkundige leering, in verzen gepopulariseerd. En
juist zooals men in de XIVe eeuw over godsdienstige en zedenkundige
onderwerpen in proza is gaan schrijven, zoo ook over wetenschappelijke,
zonder dat we behoeven te veronderstellen, dat de leeken hun genoegens
elders zochten, of zich ook uit verveling een stichtelijk boek lieten welgevallen.
Belangrijk om den inhoud, waardoor hij den naam verwierf van „vader
der Vlaamsche heelkunde", zijn de werken van JAN YPERMAN, uit het
begin der XIVe eeuw : zijn Medicine Boeck en vooral zijn Cyrurgie; welke
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natuurlijk van grootere beteekenis zijn voor de geschiedenis der geneeskunde,
dan voor die der fraaie letteren. De schrijver, meester in de geneeskunde,
was verbonden aan het hospitaal van Belle bij Yperen. Een paar maal zien
wij hem als geneesheer dienst doen in de legers der Yperlingen. Misschien
overleed hij tusschen 132 9 en 1332.
Zooals Jan Yperman schreef ten gerieve van zijn zoon, zoo vervaardigde
THOMAS SCELLINC in 1343 voor zijn beide zoons Thomas en Jan een soortgelijk, doch minder oorspronkelijk Boec van Cirurgien. Er werd trouwens
in dezen tijd wel meer over geneeskunde geschreven.
Een verhandeling over Natuur- en Sterrekunde, van „Brueder Thomas",
die ze omstreeks i3oo zou hebben geschreven, werd door een Utrechtschen
Minderbroeder, die zich AERNT noemt, omstreeks 132o „overlesen", in
het Dietsch vertaald. Van weinig meer belang dan voor de folklore zijn
een paar tractaatjes over Chiromancie en Gelaatkunde; verder astrologische
dingetjes, tooverformules, enz., meestal nog in handschrift.
Op een ander gebied, op dat van het recht, is nog een werk van groote
beteekenis tot ons gekomen : het Rechtaboek van den Briel, van JAN MATTHYSEN,
secretaris van den Briel, uit het begin der XV e eeuw. Het wordt beschouwd
als de zuiverste bron van het Middeleeuwsch Nederlandsch recht. Merkwaardig in zulk een werk voor de opvatting van de kunst bij den schrijver
is, dat ook hij nog gebruik maakt van exempelen, die grootendeels uit het
Scaecspel en uit de Gesta Romanorum zijn ontleend.
AANTEEKENINGEN
MORALISEEREND PROZA. — Scaecepet: uitg. G. H. VAN SCHAICK AVELINGH, Dat Scaecspel, Leiden, 1912. vgl. K. DE FLOU, VMA. 18 9 5, 1 7 3; C.
G. N. DE VOOYS, TNTL. 1 9 0 7 , 225. Het oudste van de elf nog bewaarde hss.,
naast drie drukken, is van 1403; reeds Dirc v. Delf verwerkte het in zijn Tafel; vgl.
nog C. G. N. DE VOOYS, Mnl. exempelen, o. c. blz. 356. Over de schaaklit. in
't algemeen : A. VAN DER LINDE, Gesch. u. Lit. des Schachspiels, Berlin, 1874.
2 dln., Quellenstudien zur Gesch. des Schachspiels, 1881. Kaetepel: uitg. J. A.
ROETERT FREDERIKSE, Leiden, 1 9 15; vgl. L.WILLEMS,VMA. 1 9 26, 236 vlg.
WETENSCHAPPELIJK PROZA. — Jan Yperman: uitg. C. BROECKX, Traite
de medicine pratique de Maitre Johan Y., Antwerpen, 186 7 ; id. La Chirurgie de
Maitre J. Yp., Antwerpen, 1866. Chirurgie: uitg. E. C. VAN LEERSUM, De
„Cirurgie" van ^ Meester J. Yp., Leiden, z. j. (1 9 12). Vgl. VAN DE VELDE,
VMA. 1 9 31, 867-888; 1 9 33, 681-686. Thomae Scellinc, z. K. DE FLOU en E.
GAILLARD, VMA. 18 97 , 468. J. VERCOULLIE in Album Teirlinck, 1931.
Andere werken over medicijn, b.v. J. F. WILLEMS, BM. 1842, 105-108, die een
Boec der Medecine vermeldt, volgens Avicenna; een ander tractaat komt voor in het
Utrechtsch hs. van Natuurkunde des Gheheel-als. Natuur-en Sterrenkunde: uitg. L. G.
VISSCHER, 1840; vgl. C. G. N. DE VOOYS, TNTL. 1 9 18, 2 76-277. Chiromancie
enz. : BM. 1846, 266 vlg. Jan Mattbyeen: laatste uitg. van J. A. FRUIN en M. S.
POLS als n. I der serie Oude Vaderlandsche rechtsbronnen; vgl. C. G. N. DE
VOOYS, Mnl. Legenden en exempelen, o. c. 35o vlg.
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VERHALEND PROZA
GEWIJDE EN GODSDIENSTIGE
GESCHIEDENIS
VERTALINGEN VAN DE H. SCHRIFT
AT DE H. KERK DE LEZING VAN DE H. SCHRIFT
aan de leeken onvoorwaardelijk zou hebben verboden, dat eerst
door de Hervorming de geloovigen met den Bijbel zijn vertrouwd
geworden, is nu wel gebleken een legende te zijn. Toch heeft de
H. Kerk voor de verspreiding dier gewijde boeken onder het yolk steeds
beperkende voorwaarden gesteld ; in het bijzonder nadat de ketters in de
XII e eeuw de eigen verklaring van Gods Woord boven het gezag van de
H. Kerk gingen verheffen en er vertalingen van bezorgden, om hun dwaalleer meer kracht bij te zetten. Van toen of voornamelijk is de H. Kerk
strenger gaan optreden tegen vertalingen, vooral door onbevoegde leeken,
en de lezing der H. Schrift gaan ordenen ; wat slechts pleit ten gunste van
haar diepen eerbied voor het Woord van God, dat ze zoo maar niet als
een voorwerp van geschil en twist naar eenieders willekeurige opvatting
wilde uitgeworpen zien, en voor hare diepe menschenkennis.
Van oudsher hebben wij sporen aangetroffen van vertalingen van gedeelten
ten minste der H. Schrift, tot in de XII e eeuw. In de XIVe was geheel de
H. Schrift in de volkstaal overgezet. Hoe belangrijk ook deze vertalingen
mogen zijn, niet slechts in godsdienstig opzicht, maar ook voor den invloed,
dien zij op een aanzienlijk deel der litteraire taal, op de gewijde taal, hebben
uitgeoefend, toch mogen wij bij de zeer ingewikkelde geschiedenis van de
wording en ontwikkeling der Schriftuurvertalingen niet lang verwijlen.
Uit de XIVe eeuw dan hebben wij vooreerst twee Geochiedbijbele, zoo
genoemd, omdat oorspronkelijk de geschiedkundige boeken van het Oude
Testament er den grondslag van uitmaakten. De eerste, van een Noordnederlander, is in een handschrift gedateerd uit het jaar 1358 en was vooral
bedoeld als geschiedenis van het Joodsche yolk, die dan ook voortgezet
wordt tot de Romeinsche keizers. Al wat tot die geschiedenis niet behoort,
werd dus weggelaten. Veelvuldig gebruik werd gemaakt van de Biblia
Scholastica en van werken over Alexander, zooals van Van Maerlant. Maar
die dateering uit 1358 schijnt stellig onjuist te zijn : alle handschriften zijn
uit de XVe eeuw en ook in de taal is geen spoor van zoo hoogen ouderdom.

D
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De tweede, dus feitelijk de oudste, in twee deelen, waarvan het eerste
wordt gezegd te zijn voltooid in 136o, is veel meer een eigenlijke vertaling
-van den Bijbel. Zij bevatte, volgens de Vulgata : den Pentateuch, Josua,
Rechters, Ruth, Koningen I-IV, Tobias, Daniel, waarschijnlijk ook
Judith, Esther, Machabeen, I-II. Dit alles werd toegelicht met stukken
uit de Scholastica, die de vertaler toch duidelijk van den gewijden tekst
onderscheidde, waarbij ook gebruik werd gemaakt van Der Vrouwen
Heimelicheit. Naar de Scholastica werden nog bewerkt Ezechiel, Habacuc,
grootendeels Esdras en Cyrus. Op verzoek van zijn vriend, den overigens
onbekenden Jan Tay, voegde de vertaler er nog de overzetting aan toe
van de boeken der Wijsheid, en vermoedelijk van Job. Een en dertig
handschriften zijn nog bewaard, met volledigen of gedeeltelijken tekst.
In een dezer komt dan nog de vertaling voor van Jonas en van de Haagliederen van Jeremias; in een ander staan vertalingen van Jeremias en
Isaias. De vertaler deelt ons verder mede, dat hij de analogische en tropologische verklaring weglaat, omdat reeds menig schoon boek daarover
verschenen was. Wie was hij ? Hij verklaart reeds vroeger het „Passionael te dietsche uutten Latine" te hebben „gemaect". De vertaler van
„van der Minnen Gaert" en „van den houte slevens", in 1384, moet
reeds vroeger heel wat vertaalwerk hebben verricht ; hij was toen oud
en versleten, zijn gezicht was verzwakt en hij vreesde het dietschen te
moeten staken. Deze nu noemt zich VRANKE CALLAERT, op zulk een wijze,
dat wij dien naam moeilijk voor dien van een kopiist kunnen houden.
De vertaling van Jeremias' klaagliederen werd eveneens in 1384 voltooid.
In i388 nu werd nog de Dialogus van den H. Gregorius „uten latine in
dietsche vulmaect" door iemand die, oud, ziekelijk, niet meer had gehoopt
dit werk nog te kunnen voltooien. Zoo dunkt het ons zoo goed als zeker,
dat de zeer verdienstelijke en onvermoeide vertaler van dezen Geschiedbijbel, en van al de voornoemde werken, een en dezelfde man is, Vrank
Callaert. Een Zuidnederlander ; waarschijnlijk een monnik uit Groenendael of Rooklooster : hij had vrienden te Brussel, en van die abdijen zijn
ook de handschriften afkomstig. Waarom een Oostvlaming of een leekebroeder, zooals C. A. Ebbinge Wubben beweert ? Ik meen een Brabander,
en een priester, om zijn volmaakte kennis van het Latijn en van de ascetische literatuur.
Afzonderlijk werden nog andere deelen, Job, Prediker, Hooglied, zelfs
met commentaar overgezet. Waar het in sommige handschriften heet, dat
men dit of dat niet zal lezen, beteekent dit gewoonlijk, dat men die plaatsen
bij de lezing aan tafel, in den refter, zal overslaan.
De Psalmen, waarvan we reeds een gedeeltelijke vertaling in het Oudnederfrankisch kennen en waarvan een andere door een doctor flandricus
met glossen en aanteekeningen wordt vermeld in de geschiedenis van
Lambert Li Beges, werden ook, misschien nog voor de Geschiedbijbels,
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opnieuw overgezet. Wanneer de psalmen in sommige complete bijbels van
136o, wat de redactie betreft, uiteenloopen, kan men er zeker van zijn,
dat de eene versie op een oude vertaling teruggaat, die ook nog door Geert
Groot voor de overzetting van de psalmen in zijn getijdenboeken werd
gevolgd, terwijl de andere later vervaardigd werd door Jan Scutken, dien
we als vertaler van het Nieuwe Testament dadelijk nog beter zullen leeren
kennen.
Het geheele Nieuwe Testament was ook reeds in de XIV e eeuw overgezet.
Schitterend was die verdietsching begonnen met het beroemde, reeds
behandelde Leven van Jesus, dat in verschillende versies telkens nader tot
den tekst der Vulgata werd gebracht. Reeds vroeg werden door vertalingen
en voorlezingen in de kerk de geloovigen vertrouwd gemaakt met de
evangelien van de zon- en feestdagen, of der feria-missen, in zoogenaamde
pericopen. Een verzameling van pericopen in het Westvlaamsch is bewaard
in een handschrift van 1348, als Epidtelen ende Evangelien, die feitelijk op
een veel oudere vertaling teruggaan en een herziene versie van de Evangelienharmonie, Leven van Jesus, hebben geraadpleegd : welke pericopenverzameling, ook in verjongden vorm, toc in Duitschland is verspreid
geweest. De bewerker van den Tweeden Geschiedbijbel heeft, behalve de
Evangelienharmonie, die nog in dien Geschiedbijbel voorkwam, een
volledige verdietsching bezorgd van het geheele Nieuwe Testament, tot
aan de Apocalypse. Doch ook deze is reeds vroeg, nog in de XIII e eeuw,
vertaald geworden en in twee verwante, een Westvlaamsche en een
Brabantsche redactie bewaard. Een volledige vertaling van het tweede
deel van het Nieuwe Testament, van Malachias en Oud-Testamentische
pericopen, ontstaan to Rooklooster, berust op de verdietsching door den
bewerker van den Tweeden Geschiedbijbel. Nog is een andere vertaling
der vier Evangelien door een monnik van Rooklooster bekend.
Doch al deze vertalingen werden spoedig verdrongen door die van den
Windesheimer JAN SCUTKEN, die het geheele Nieuwe Testament, met de
Psalmen en met Oud-Testamentische pericopen in het Dietsch heeft overgebracht. De geschiedschrijver van Windesheim, Busch, vermeldt wel is
waar alleen van hem, dat hij de „Evangelic per annum et Psalterium
singula cum suis glosis" zou hebben vertaald. Maar dan moet hij die
pericopenvertaling tot een volledige vertaling hebben uitgebreid. Veel
hebben de Windesheimers tot verbreiding van deze vertaling bijgedragen,
die in honderden handschriften, incunabelen en postincunabelen nog,
geheel of gedeeltelijk, tot ons is gekomen. Van de Zuidnederlandsche
vertalingen werden alleen het oude, maar verbeterde Leven van Jesus en
de vertaling der Handelingen nog in de XV e eeuw afgeschreven.
Het Lijden van Jesus moet vooral verspreid zijn geweest. Dirc van Delft
laat de geschiedenis van het Lijden achterwege, omdat dit „gemeen" is.
Het naar een XIV e-eeuwsch handschrift uitgegeven Lijden ende Paddle
169

Ono Heren Jbeeu Christi stemt in de gemeenschappelijke deelen nauw overeen

met een handschrift 13 door Moll bekend gemaakt, dat echter meer bevat.
Zeer verspreid ook in de volkstalen was in de middeleeuwen het „Vita
Christi" van Ludolph van Saksen (gest. 13 77), die van de Dominikanen
tot de Karthuizers was overgegaan en prior der Karthuizers van Keulen
werd. Deze had zelf de „Meditationes Vitae Christi" van pseudo-Bonaventura -- waarschijnlijk van den Italiaanschen Franciskaan Joannes de
Caulibus — met de schilderachtige, nalef-vrome voorstellingen en diepgevoelde overwegingen uitgebreid, aangevuld en verbeterd. Een werk van
godsvrucht en van geleerdheid tevens, dat zeer grooten opgang heeft gemaakt. Het werd ook, maar zonder de geleerde en geschiedkundige uitweidingen, in het Dietsch vertaald als Van den Leven ende Pamien One
Lieven Heren. W. Moll kende er reeds acht handschriften van, en nog
duiken er voortdurend nieuwe op. Later zal het door de boekdrukkunst
nog meer verspreid worden.
Dat ook de apocriefen, die, om de concrete, maar vaak fantastische en
daarom onwerkelijke bijzonderheden, waarin zij de gebeurtenissen kleedden,
zoo zeer tot hart en gemoed onzer vaderen spraken, en waarvan de werking
in de literatuur en nog meer in de schilderkunst en de plastische kunsten
zoo groot is geweest, ook bijval vonden, zal ons niet verwonderen. In
't bijzonder schijnt het Nicodemus-Evangelie ook in vertaling veel te zijn
gelezen : ze gaat misschien nog tot de XIII e eeuw terug, en werd in later
tijd nog door den druk voortgezet. Onze vertalers gingen soms vrij zelfstandig
te werk : ze laschten b.v. passende plaatsen uit de canonieke Evangelien in.
LEVENS EN LEGENDEN VAN NEIL- IGEN
Van de gewijde geschiedenis gaan we over naar die van Gods heiligen.
De in latere eeuwen als Vita Patrum bekende compilatie in Lien deelen,
met levens van Oudvaders, met de Historia monachorum, met de Historia
Lausiaca, de monnikenvergadering bij Jerusalem, met Instituta en Collationes van Cassianus, met de Verba seniorum, enz. werd, althans gedeeltelijk (1 e, 2 e, 5e en 6e deelen) in het Dietsch vertaald, nog in de XIV e eeuw,
ook, meent men, door den bewerker van den tweeden geschiedbijbel. Van
een andere bijna volledige vertaling verschenen later drie wiegedrukken,
eenvoudig als Vaderboeck bekend. Zij brachten ook weer heel wat Oostersch
goed, met Oostersche exempelen, naar het Westen. Der ouder varier collacien
van Cassianus verscheen ook afzonderlijk.
De Dialogue van paus Gregorius (gest. 604), die handelt over het leven
en de mirakelen der Italiaansche vaderen, en zoo een voortzetting is van
de Vita Patrum,werd al vroeg verdietscht, een eerste maal door denzelfden,
en nog een tweede maal in de volgende eeuw. Ook dit werk werd een rijke
bron van exempelen.
Het Pamionael of Gulden Legende, de in de Middeleeuwen in de meeste
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talen verspreide Legenda, om hare voortreffelijkheid bijgenaamd Aurea,
van den Dominikaan, aartsbisschop van Genua, Jacob de Voragine
(12 99), zal wel in de meeste kloosters ook in Dietsche vertaling aanwezig zijn geweest. Daar de vertaler van den tweeden geschiedbijbel
beweert reeds vroeger het Passionael te hebben overgezet, wordt deze
zeer verspreide en ook herhaaldelijk in druk verschenen vertaling hem
toegeschreven. Het oudst bewaarde handschrift dateert van 1358 ; maar de
vertaling zelf zou van heel wat vroeger kunnen zijn. Het werk bevat het
leven van de heiligen, die op elken dag van het kerkelijk jaar gevierd
worden, of de lezingen voor de feestdagen. Bij ons werden ook levens van
Nederlandsche heiligen ingelascht.
Meer legenden en exempelen geven de werken van den Cistersienser
Caesarius van Heisterbach, die, geboren te Keulen, ca. 118o, novicenmeester werd in de abdij Heisterbach, waar hij in 1240 overleed : zijn
Dialogus miraculorum en zijn Libri octo miraculorum, waarin allerlei
wonderlijke gebeurtenissen met klera van getuigenissen worden verhaald,
die hij met vermakelijke naiveteit vertelt. Al is zijn Dialogue ook in het
Middelnederlandsch vertaald geworden, de vertaling zelf schijnt niet veel
verspreid te zijn geweest.
Afzonderlijk werden nog vele levens van heiligen vertaald of min of meer
zelfstandig bewerkt, waarvan nog steeds handschriften worden ontdekt :
van Ste-Barbara, St-Adriaan, St-Alexius, St-Franciscus, enz. Nog uit
de XIVe eeuw dateert een prozaverhaal in Oostelijk dialect van het leven
der H. Kunera van Reenen, waarschijnlijk volgens dezelfde bron, waaruit
het vroeger werd berijmd. Het mooist wellicht is Sunte Elizabetten legende,
het leven van de H. Elisabeth van Thuringen, volgens het Latijn van
Theodoricus van Apolda. Uit een handschrift van de XV e eeuw met meer
dan achttien heiligenlevens werd tot nog toe alleen de Legende van StPantbalioen uitgegeven ; te zamen met een prozabewerking van de Pelgri/nada dee beiligen abte Brandanue, volgens een nog onbekende Latijnsche
redactie. Doch later meer over deze hagiografische literatuur.
Op het gebied der eeuwigheidsvisioenen treffen wij in het bijzonder aan :
een prozavertaling van het Vagevuur van S. Patricius, waarvan de handschriften verschillende vertalingen laten veronderstellen, wat niet verw ondert bij een werk, dat om zijn fantastischen inhoud blijkbaar zeer
verspreid is geweest.
Van denzelfden aard is Tondalue' Fisioen: een Iersch ridder, Tungdalus,
wordt, terwill hij schijndood ligt, door een engel begeleid naar de hel,
waarvan hij de acht kringen der verdoemden tot den afgrond, waar Lucifer
op een rooster gebonden ligt, doorloopt en de folteringen aanschouwt;
dan naar het vagevuur ; eindelijk naar de hemelsche glorie : een zwakke
voorafspiegeling van Dante's meesterwerk. Dit werk, door een Benedictijn,
die zich broeder Marcus noemt, in 114 9 geschreven, in Van Velthem's
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deel van den Spieghel verkort opgenomen, door Boendale in zijn Lekenspieghel vermeld, werd omstreeks denzelfden tijd als het voorgaande,
wellicht tot driemaal toe, vertaald en herhaaldelijk later door den druk
verspreid.
Tot dezelfde soort van literatuur behooren beschrijvingen van het aardsch
paradijs, waarvan er verschillende tot ons zijn gekomen.
Mogen wij nog tot de vroegere jaren der XV e eeuw rekenen de vertaling
van de geschiedenis Vanden Heilighen Drien Coninghen door den Carmeliet
Joannes van Hildesheim (gest. 13 7 5) ? Alle legenden over die drie koningen
Melchior, Caspar, Balthazar, werden hierin met het evangelisch verhaal
verbonden. Tot driemaal toe werd het in onze taal overgezet ; in vier
handschriften en in een druk van 1479, te Delft, is het bewaard.
In kloosterorden was het, en is het nog, de gewoonte om de herinnering
aan hun om heiligheid of anderszins beroemde mannen of vrouwen levendig
te houden bij het nageslacht, dat door de voorbeelden van deugd en ijver
hunner vaderen tot navolging wordt aangespoord. Zoo wordt ook liefde
voor de roeping en voor de orde verwekt. Hoogmoed, heeft men dit soms
genoemd ; rechtmatige fierheid veeleer over het goede, dat dit goede moest
versterken in heiligen wedijver. Zulke „heldenboeken" kunnen ons een
treffend voorbeeld geven van het kloosterleven in zijn reinsten vorm.
Tot deze literatuur behoort Dat boec van den claren ende verluchten mannen
der Oerden van Cietercien, vertaling van het Exordium magnum ordinis
Cisterciensis, uit de XII e eeuw, van Conrad Everbacensis( ?), geschreven
met het doel de Cisterciensers te verdedigen tegen sommige verwijten
vanwege de Benedictijnen, en de stichters en vroegste mannen der orde
ten voorbeeld te stellen : ook een rijke bron van exempelen.
Uit de vroegste periode der Windesheimers en der broeders en zusters des
gemeenen levens berichten Van den doechden der vuriger ende dticbtiger euateren
van Diepenveen en Hier beginnen Jommige etichtige ponten van onsen elden
zudteren, van het Meester Geertshuis. Anecdotisch van aard, leeren ze ons
de zusters kennen in haar dagelijksch leven van arbeid, van gebed en stifle
deugdbeoefening. Zij geven een aantrekkelijk beeld van de heiligheid, zooals
die in de kringen der devoten werd opgevat.
Aan het slot van dit vluchtig overzicht meer konden wij bier niet bieden
van het stichtelijk verhalend proza, nog enkele woorden over de zoo uitgebreide exempelen en legenden-literatuur in proza.
Reeds zal gebleken zijn, hoe exempelen en legenden in allerlei werken
voorkomen, ter afwisseling, of ter opluistering van de leer. Zij werden
voornamelijk aangewend bij de prediking of bij het minder geleerde onderricht, voor kloosterlingen zoowel als voor het gewone volk.Van oudsher in
gebruik wat Loch is natuurlijker ? exempla trahunt kwamen ze echter
voornamelijk in zwang sedert het begin der XIII e eeuw. Jacob van Vitry,
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dien Maria van Oignies haar prediker noemde, heeft in 't bijzonder tot
de verspreiding van dit soort van predicatie bijgedragen. Want in het
opgewekte godsdienstig leven van dien tijd was een machtige drang tot
apostolaat door het woord ontstaan, die door de populaire wijze van prediken der nieuwe bedelorden bevredigd werd. Uit oudere Latijnsche bronnen
werden vele dier exempelen overgenomen uit de Vitx Patrum, den Dialogus van den H. Gregorius, uit de legendenverzamelingen van C e sarius
van Heisterbach, de Legenda aurea, het Exordium Ordinis Cisterciensis,
het Bienboec. Doch ze kwamen zoowat van overal : uit de eigen levenservaring ; uit de door de verbeelding dikwijls misvormde geschiedenis ; uit
Oudgermaansche mythen en sprookjes ; uit de folklore ; uit Oostersche
phantasieen ; uit de apocriefen ; misschien ook niet zelden uit de verbeelding
van den prediker. Later werden kleinere of grootere verzamelingen van
zulke exempelen aangelegd, in het Latijn, in het Nederlandsch, waaruit de
predikers dan putten konden. Een eerste kern-verzameling in het Dietsch
ontstond voor 1428, waaruit het oudst bewaarde handschrift, van Amsterdam uit 1448, en het uitvoerigste, van het R. K. gymnasium te Katwijk uit
14 79, en weer andere, vroeger en later, zijn voortgevloeid. Een eerste druk,
dat Boeck van Onser Liever Vrouwen Miraculen, verscheen te Delft
ca. 1477.
Op onze voor wondere schuwe eeuw maken die legenden den indruk van
naleve, soms kinderachtige vertelsels,waarbij men zich nog het meest over de
lichtgeloovigheid, zoowel van de vertellers, dikwijls toch mannen van gezag
en geleerdheid, als van het gehoor, verbaast. Toch ontsnapt niemand aan
hunne bekoorlijkheid. En deze ligt werkelijk niet, althans niet in de eerste
plaats, in den letterkundigen opsmuk, maar vooral in het leven, waarvan
zij de openbaring zijn. Want hier vertoont zich het zwakke menschenkind
in al de veelzijdigheid en al de diepte van zijn ellende en van zijn zonde,
waarboven toch steeds een oneindige Liefde en Ontferming waakt, die
door de Moeder, de Smeekende Almacht, steeds opnieuw verzoend, den
toorn vergeet en redding biedt en geluk en vrede ; of in zijn argelooze,
spontaan-naleve, aan niets twijfelende verzuchtingen en strevingen, die,
uit 's menschen diepste levensbehoeften geboren, door de zich naar onze
kinderlijke wenschen schikkende tegemoetkoming van een hoogere Goedheid,
voldoening vinden ; of in al de schoonheid van zijn menschelijke heiligheid,
van zijn ongerepte of met strijd teruggewonnen zuiverheid, van zijn liefde
en toewijding, die immers de hoogste afstraling is van Gods schoonheid.
Die diepe en volle, maar ongekunstelde openbaring van het leven is het,
wat voornamelijk aantrekt. Daardoor krijgt de taal meermaals als van
zelf beweging, klank en rhythme, aanschouwelijkheid en eenvoud, licht en
zuiverheid, zoodat niet zelden deze kleine verhalen juweelen worden van
echte prozakunst.
Om dit inwendige leven kan ook de moderne mensch nog vele van deze
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legenden genieten. De katholiek, zooals we reeds vroegero pmerkten,
behoeft ze daarom nog niet als waarheid te aanvaarden; ook de Middeleeuwers deden dit niet. Wij kunnen glimlachen bij die uitingen van vrome
geloovigheid, zonder daarom bij iedere legende een goed- of afkeurend
oordeel uit te spreken. Toch zullen wij gereedelijk bekennen, dat sommige
dier verhalen ook ons ergeren, zooals ze te allen tijde hebben geergerd en
protest uitgelokt. Hoewel daaruit niet mag besloten worden, dat zij die
tegen overdreven, of minder passende, zelfs weinig stichtende legenden
opkwamen, daarom de Maria-vereering, of de aanschouwelijke voorstellingen van de kerkleer, of welk geloofspunt dan ook vijandig gezind zouden
zijn geweest.
Men heeft deze exempelen vooral gebruikt als cultuurhistorisch materiaal
voor de kennis van het volksgeloof in de Middeleeuwen. Zoo iets is,
't spreekt vanzelf, uiterst gevaarlijk, zoolang men niet juist omschrijft wat
volksgeloof is en het niet verwart met bijgeloovigheid, of met de toevallige
uitwendige vormen van dit geloof. Ook zijn deze exempelen werkelijk niet
de beste bron, om het geloof te leeren kennen. En omdat er zoo vele Mariaexempelen zijn, volgt daaruit nog geenszins, dat het middeleeuwsch geloof
een Maria-dienst was geworden. Zoo is het niet juist, dat Maria er ooit
de plaats van God of van Christus heeft ingenomen : de geloovige ging
door Maria tot Jesus ; hij deed Haar de hulde die Haar als Moeder van
God toekomt ; en de Maria-vereering is een rijke bron van zegen geweest
voor zoo vele bedrukte harten, een oorzaak van blijdschap en levensvreugde,
evenals een waarborg voor de ongereptheid van het katholieke dogma.
Enkele mooie legenden zijn : die van den monnik die Maria verlangde te
zien ; gewaarschuwd dat haar glans zijn oogen verdooven zou, wil hij een
oog toedoen en zien ; zijn gebed wordt verhoord, doch hij blijft aan een oog
blind ; maar nu wil hij nog het andere opofferen om Haar nogmaals te
mogen aanschouwen ; zijn liefde voor Maria wordt nu beloond en hij
geneest van zijn blindheid (d. V. XL). Of die van een „jonc onnosel monickijn", die van zijn eten aan Jesus en Maria meedeelde en door Haar tot
een feestmaal werd uitgenoodigd ; als hij de toelating van zijn prior vraagt,
wil deze die hem geven op voorwaarde dat hij hem vergezellen mag ; nu
wordt ook de prior uitgenoodigd en te tertien-tijd gaan beiden naar het
eeuwig feestmaal (d. V. LXXV in verschillende redacties). Verwant met
de legende van Ste-Geertruud's Minne is die van den ridder „die verarmt
wordt" (d. V. II). In meer dan een exempel wordt de diepe beteekenis van
het lijden als laatste loutering tot volmaakte heiligheid uitgedrukt, zooals in
dat van een „convaers" (LXX) die zich zoo opgeruimd steeds in Gods wil
schikte. Wat komen we hier ook in een gezelschap van hooge, eenvoudige
zielen Of van jammerlijk misleiden, als van Beatrijs en van „een coster
ende een costerinne" (XI). Legenden over de vreugde des hemels, ter
veraanschouwelijking van den duur der eeuwigheid zijn ook in verschillende
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vormen bekend ; zoo de legende van den monnik die luisterend naar een
zingend vogeltje driehonderd jaar was weggebleven. Dan nog de pakkende
legende van den dooden ridder (Mnl. Leg. en Ex., 35-3 9 ; 315-317).
Soms wordt de naieveteit wel wat te ver gedreven, zooals in de legende
van die simpele oudjes, die de duivel wijsmaakt, dat Jesus in een gevecht
in den hemel gesneuveld is, en die dan al hun goed verkoopen om missen
te laten lezen voor Jesus' ziel1 Eens komt Jesus met Petrus en Andreas
hen bezoeken : zij herkennen Petrus en Andreas, omdat ze zoo in de kerk
staan ; Jesus zouden ze ook wel herkennen, indien ze niet wisten dat Hij
dood was(1 Mnl. leg. en ex., 133). Toch is zulk een verhaal nog bekoorlijk :
om de simpele zuiverheid van de menschelijke goedheid die er uit spreekt.
Waar zoo iets algemeen-menschelijks, zooals in de Fioretti, aan de legende
ten grondslag ligt, kunnen ze ook bepaald kunst worden. Maar niet zelden
zijn het alleen wonderbaarlijke feiten, zonder eenige xsthetische vinding,
die geen ander doel hebben dan stichting.
Andere ook in dicht of op het tooneel behandelde mirakelen worden hier
in proza verhaald : van Theophilus, van Beatrijs, van des Soudaen's
dochterkijn ; van den Smid van Cambroen ; enz. Hoe jammer echter weer,
dat sommige mooie exempelen niet in het Dietsch zijn verhaald geworden.
Naast stichtelijk-godsdienstige exempelen komen nog moraliseerende voor
in grooten getale. Zij behandelen wereldsche stof en dienen om de leer te
illustreeren, zonder dat het bovennatuurlijke element er eenige voorname
rol in heeft.Vele zijn ontleend aan de klassieke oudheid : aan Plinius, Cicero,
vooral aan Valerius Maximus ; of aan de vertelkunst van het Oosten, langs
andere bronnen en langs de Disciplina clericalis van Petrus Alphonsi ;
of uit de Gesta Romanorum ; doch ook uit de ervaring en uit de eigen
phantasie. Zulke exempelen worden vooral aangetroffen in de zooeven
behandelde moraliseerende werken, en in de didactische literatuur. Zij
waren bestemd voor een ander gehoor : voor adellijken en rijke burgers ;
zij dienden niet slechts tot leering, maar ook tot ontspanning ; feitelijk
beknopte novellen. Zelfs de sproken en boerden zijn ten slotte exempelen,
maar op rijm.
AANTEEKENINGEN

Geochiedbijbele : over den eersten G., z. P. LEENDERTZ, De prozabijbel aan J. v.
Maerlant toegeschreven, in Navorscher, 1861, 33 7-346; H. VAN DRUTEN, Gesch.
der NI. Bijbelvertaling, I, Leiden, 1895, 65-152; over de vertalingen aan het 0. Test.
nu vooral C. H. EBBINGE WUBBEN, Over Mnl. vertalingen van het 0. T.,
's-Gravenhage, 1903; waarbij vgl. C. G. N. DE VOOYS in Theol. Tijdsch. 1903,
511-532; C. C. DE BRUIN, Mnl. Vertalingen van het Nieuwe Testament, 2 dln.,
Groningen, 1934, die Ebbinge Wubben op enkele punten aanvult en verbetert en o.a.
de vertaling van Isaias en Jeremias met Klaagliederen aan denzelfden vertaler toeschrijft ;
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hij toonde tevens aan, dat de vertaler van 1360 de methode althans volgde van de
Picardische Bible Historiale, van den kanunnik Guyart Desmoulins (ca. 1291-94).
E. H. J. PACQUAY, De Souter in de Bijbelvertaling van 1360, 1 933, wiens stelling
ik weergeef. Nieuwe Testament: C. C. DE BRUIN, o. c. waar vroegere lit.
Lijden ende uitg. A. HOLDER, Leiden, 18 77 . Ludolphiaaneche Leven van Jesus:
z. W. MOLL, J. Brugman, II, 22 .. 45 ; 262-271 ; vgl. ib. 12 en 254-256. Nicodemul
Evangelie: uitg. J. JACOBS en C. RUTS in VMA. 1 9 26 vgl. D. STRACKE in
OGE. 1 9 2 7 , 333.
Vaderboec: orienteerend C. G. N. DE VOOYS, Mnl. Leg. en Exempelen2, Groningen,
1 9 26, 6-11; nog in hss. en wiegedrukken. Collacien, ib. nog onuitg.; Dialogue, ibid.,
11-15; vgl. Theol. Tijdschr. 1 9 01, 141 vlg.; alles nog in hss.; Paasionael: ibid., 28-29;
hs. van 1358, z. DE FLOU en GAILLARD, VMA. 1 9 23; z. volledige bibliogr.
ST. AXTERS, Bijdrage tot een bibliogr. der Nl. Dominikaansche vroomheid, OGE.
1932, 31-34. Dialogue miraculorum: C. G. N. DE VOOYS, o. c. 20-23. H. Kunera:
uitg. N. C. KIST, in Kerkhist. Archief, II, Amsterdam, 185 9 , 1-48 ; vgl. E. EMONDS,
De legende van S. Kunera in de Middeleeuwen, Leiden, 1922. Sunte Elizabetten
legende: uitg. L. SCHARPE, Leuv. Bijdr., 1 9 03. — S. Panthaleoen: uitg. H. E. MOLTZER, Levens en legenden van heiligen, I, Leiden, z. j. Pelgrimadee, ibid. Patricius en
Tondalua: Uitg. met orienteerende inl. door R. VERDEYEN en J. ENDEPOLS,
2 dln., Gent, 1 9 14-1 7 . — ilardsch paradije: C. G. N. DE VOOYS, TNTL. XXV,
81-139. Van den H. drien Coninghen: C. LECOUTERE, De legende van de dr. K.
in het Mnl., in Melanges Ch. Moeller, 1 904, 59 0-9 1 : het eenige ex. van den druk van
i5oo is in den brand van Leuven omgekomen; T. J. A. SCHEEPSTRA, Van den
heilighen drien coninghen, Groningen, 1 9 14, met inl. en parallelle afdruk van de Mnl.
teksten.
Dat boec... van Cistercien: z. C. G. N. DE VOOYS, o. c. 17, nog onuitg. — Vanden
doechden: uitg. D. A. BRINKERINK, Groningen, 1 9 03. Stichtende punten: uitg.
D. DE MAN, 's-Gravenhage, 1 9 1 9 . Over de exempelen-lit. z. het standaardwerk van
C. G. N. DE VOOYS, Mnl. leg. en exempelen, Groningen, 1926; voor de exempelen
zelf : id. Mnl. Marialegenden, in 2 dln., Leiden, 1 9 03-04 : het eerste bevat 206 ex.
uit het Katwijksche hs., het tweede, verspreide Maria-legenden uit een 3o-tal hss.
C. CATH. VAN DE GRAFT gaf nog een bloemlezing uit van een 3o-tal exempelen;
ter beoordeeling dier ex. z. de recensie van mij en van D. STRACKE, OGE. 1927,
317-333; en vgl. P. BROWE, Die Eucharistischen Wunder des MA., Breslau,
1 9 38. De aanhalingen verwijzen naar DE VOOYS' Marialegenden.
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WERELDLIJK VERHALEND PROZA
GESCHIEDENIS
ERELDLIJKE GESCHIEDSCHRIJVING VOND
evenmin voor de XIV e eeuw beoefening in Dietsch proza. De
algemeene geschiedenis, zooals die in uitvoerige gedichten van
Van Maerlant, Boendale en anderen was behandeld, de rijmkronieken, voorzagen nog in de behoefte aan dergelijke lectuur. En moest
het begrip zelf der geschiedenis niet eerst bepaalder en bewuster worden
losgemaakt van dat van roman ?
Uit de Oudheid werd de Historie van Alexander nu ook in proza, volgens
Van Maerlants Spieghel (P) en Alexander (x) uitvoerig verhaald en in
enkele handschriften van den tweeden Geschiedbijbel bij de gewijde
geschiedenis ingelijfd.
Tegen het einde der XIV e eeuw werd de Latijnsche kroniek van de bisschoppen van Utrecht en van de graven van Holland door den Hollandschen
(Utrechtschen ? clericus, kanunnik ? of Premonstratenser ?) JOANNES DE
BEKA in het Dietsch verhaald : dit Chronicon, dat den vrede tusschen
Holland en Utrecht moest bevorderen, werd in 1346 afgesloten, doch later
omgewerkt en voortgezet, tot tweemaal toe. Het Dietsch bevat nog de
eerste voortzetting, doch gaat daarna, misschien zelfstandig, voort tot 1378.
Ook deze werd later nog voortgezet, tot 1426.
Het werd de voornaamste bron voor een paar andere kronieken : voor een
Cronike van den heraut, nl. den reeds als dichter vermelden heraut van Gelre.
En, nog voor dezen, voor een vroeger eveneens to hoog geprezen kroniek
Van een ongbenoemt elerek geboren vuyten laegen landen byder zee. Daar deze
voor het grootste gedeelte van zijn verhaal uit de vertaling van Beka's werk
heeft geput, kan hij niet langer de oudste geschiedschrijver in onrijm genoemd
worden. Bekend daaruit is Oirdel ende verdommenisse van aertsbisscop
Udo van Meydenburg.
De Henegouwsche priester en beroemde kroniekschrijver Jehan de Froissart beschreef in zijn Cronique des Flandres de gebeurtenissen van den
zevenjarigen oorlog van Gent onder Jan Yoens, Philips van Artevelde en
Frans Ackerman tegen Lodewijk van Male. Dit werd later gewijzigd en

W

177

verbeterd opgenomen in zijn algemeene kroniek. GERIJT POTTER VAN DER
zoon van Dirc, nu heeft deze kroniek verdietscht. De twee daarvan
overgebleven deelen behelzen nog de latere redactie van de Cronique des
Flandres als Cronyke van Vlaenderen. In de uitgave er van door Nap. de
Pauw werd nog een zeer belangrijke Vlaamsche kroniek dier gebeurtenissen,
door een Gentenaar beschreven, meegedeeld.
Doch de geschiedschrijving in proza begint eerst voorgoed in het Bourgondisch tijdvak.
Loo,

REISVERHALEN
De zucht naar het fantastische, dat vroeger in zoo vele romans had geboeid,
werd nu ook bevredigd door even fantastische reisverhalen.
Vooreerst het Itinerarius van den Utrechtschen priester JOANNES DE HESE
of Joannes Witte, van Hese, die een in 138 9 ondernomen alleszins wonderbaren tocht, wel eerder naar oudere bronnen dan naar de werkelijkheid, van
Jerusalem over Oost-Egypte, Moorenland, het midden gedeelte van Indie,
langs het Santmeer en het Levermeer (Indische Oceaan ?) over OpperIndie, naar Jerusalem terug beschrijft. Waarschijnlijk heeft hij ruimschoots
gebruik gemaakt van het reisverhaal van den Venetiaan Marco Polo, uit
het einde der XIII e eeuw. Hieruit misschien putte hij de elementen van
zijn verhaal over pape Jan van Edessa, den priesterkoning Joannes. Deze,
historisch misschien een Mongoolsche Khan, die door zijn overwinning op
sultan Sandsjar in 1141 het christendom in het Oosten een grooten dienst
bewees, was de held van een in de Middeleeuwen zeer verspreide en wijd
vertakte legende, waarmee ook de geschiedenis der Driekoningen en het
Abyssijnsche keizershuis in verband werden gebracht. Als vertaler werd
vroeger een Jan Voet genoemd ; doch dit schijnt te berusten op een verkeerde
lezing van Witte. De vertaler, die zijn werk nog vOszir het einde der eeuw
voltooide, is overigens onbekend.
Misschien werd ook nog in het begin der XV e eeuw vertaald de Reis van
Jehan Mandeville. Deze was eigenlijk een Luiksch geneesheer, Jehan de
Bourgoigne, geheeten ad barbam, die in 13 73 overleed ; den naam Mandeville
ontleende hij aan een oud Engelsch geslacht, waarmee hij misschien verwant
was. Ook schreef hij niet oorspronkelijk in 't Latijn, zooals hij beweert,
maar in het Fransch. En van al de landen, die hij op zijn wereldreis zegt te
hebben bezocht, tot hij na een afwezigheid van 33 jaren, te Luik aangekomen, niet verder kon, heeft hij misschien alleen Egypte gekend, waar hij
schijnt verbleven te hebben als geneesheer van den sultan. Ook hij vertelt
van de wonderen en van het paleis van Pape Jan. Naast min of meer
betrouwbare, heeft hij ook denkbeeldige reisverhalen geraadpleegd, al
beweert hij bij de meest onmogelijke zaken ze zelf gezien te hebben. Hier
hebben we een samenvatting van wat Middeleeuwers zooal over de hun
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onbekende landen dachten. Het fantastische vooral bevorderde den bijval
van dit zonderlinge werk, waarvan de invloed op de verbeelding der latere
groote ontdekkingsreizigers nog kan worden nagegaan.
Zoo is dan het verloop geweest van het proza in deze periode van onze
letterkunde. Nergens bereikt het meer de kunst van een Hadewijch of de
zuivere eenvoudige schoonheid van het Leven van Jesus. Ook hier is
verval. Toch stijgt het nog hoog vooral in de mystiek, met Ruusbroec, en
in de godsdienstig-ascetische leering, zooals bij Dirc van Delf. Er is verder
hoog en laag ; en men kan niet zeggen, dat het er met de jaren beter op
wordt. Naar stijl of vormschoonheid wordt meestal niet gestreefd, al
worden die nog wel bereikt door de volheid van het leven dat zich uitdrukt.
Toch waren de gewone sieraden van den Latijnschen stijl niet onbekend :
isocola, omoioteleuta en wat dies meer is ; doch ze werden vaak slechts
oppervlakkig aangewend.
Er wordt nu echter heel wat meer in proza geschreven : wat het proza aan
kunstgehalte verliest, wint het aan omvang en beteekenis. Er wordt hier
proza geschreven, dat in de wereldliteratuur is doorgedrongen. Er komt
ook bewustzijn op van het onderscheid tusschen rijm en proza, en van de
vereischten van elk. Rijm en onrijm differenckeren zich en beginnen hun
eigen wegen te gaan. Er was ook veel, trouwens zeer verdienstelijk, vertaalwerk, waardoor, behalve de H. Schrift, sommige der meest populaire
godsdienstige, maar ook wereldlijke, werken binnen het bereik van het
Nederlandsche yolk werden gebracht. Het hoogststaand en meest oorspronkelijk werk werd nog geleverd op godsdienstig gebied. Daar rijzen de
monumenten van de wereldliteratuur. Daar bouwt het Dietsche proza zich
voornamelijk op. Op geschiedkundig terrein blijft het zwak, terwijl juist
hier het Fransche proza, met Villehardouin, Joinville en in dezen tijd
Froissart, zijn beste voortbrengselen heeft. Doch na Ruusbroec en met de
XVe eeuw begint eerst voor goed de ontwikkeling van het proza, waarvan
we hier den aanvang hebben geschetst.
AANTEEKENINGEN

illexander: S. S. HOOGSTRA, Proza bewerkingen van het leven van Alexander
den Groote in het Mnl. 's-Gravenhage, 18 9 8, met blz. 34-1 74 afdruk van A.'s Historie.
Kroniek van Beka: H. P. COSTER, De kroniek van J. d. B., haar bronnen en haar
eerste redactie, Utrecht, 1 9 14 ; in 't algemeen : J. ROMEIN, Gesch. van de Noordnl.
Geschiedschrijving in de ME., o. c., 1 9 32, 82-88. Cronike van den beraut: z. S. Muller,
Fz. in Fruin's Bijdr. voor Vaderl. Gesch. 1885, 1-124. Vanden onybenoemden clerc: uitg.
FR. VAN MIERIS, Leiden, 1 7 4o, en door B. S. L. DE GEER VAN JUTPHAAS,
Utrecht, 1867. Cronyke van Vlaenderen : N. DE PAUW, Gent, 18 9 8, 2 dln.
Johan de Hede: uitg. M. DE VRIES in Versl. en Berigten der Vereen. voor Oude
NI. Letterkunde, 1845, 5-32. Pape Jan komt nog voor in den Onghenoemden clerc, bij
Mandeville, en in het bij J. v. Doesborgh te Antwerpen en 1508 gedrukte Wonderlicheden ende Costelicheden van pape Jans landen. Mandeville: uitg. N. A. CRAMER,
Leiden, 1 9 08; vgl. A. LODEWYCKX, TNTL. 1910, 1-53.
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DERDE TIJDVAK
VAN OMSTREEKS 143o TOT AAN DE RENAISSANCE

DE LETTERKUNDE ONDER DE
REDERIJKERS
DE KUNST DER VOLKSGEMEENSCHAP

DE OVERGANG NAAR DE NIEUWE
TIJDEN
N 1430 HAD DE BOURGONDISCHE HERTOG PHILIPS
de Goede zijn residentie van Dijon naar Brussel verplaatst. De
periode der gecentraliseerde monarchie brak aan. Was de eerste
Bourgondier, die in 1384, door zijn huwelijk met de erfdochter van
den graaf van Vlaanderen, den voet op Nederlandschen bodem zette,
Philips de Stoutmoedige (1362-1404), nog een machtig leenman van den
koning van Frankrijk, Philips de Goede trad feitelijk reeds op als monarch ;
terwijl zijn zoon Karel de Stoute (1467-77) zich tot levensdoel stelde, het
oude Lotharingen tot een groot Europeesch koninkrijk in te richten. Doch
eerst Karel V slaagde er in de „XVII Staten" der Nederlanden te vereenigen
en door de Pragmatieke Sanctie van 154 9 onverdeelbaar te doen verklaren.
Een tijd van ongekende weelde en welvaart brak aan : bevorderd door de
sterke hand van de vorsten, die recht konden handhaven, veiligheid brachten,
de onafhankelijke en woelige steden met de gilden in bedwang hielden,
ten bate van den groothandel en van het kapitaal. Aan hun hof te Brussel,
in geheel hun hofhouding, spreidden de vorsten een weelde ten Loon, die
ons, in de bonte en wonderbaarlijke machinerieen van hun stoeten en vertooningen, soms kinderachtig aandoet, maar die voor den grooten hertog
van het Westen en voor zijn yolk aanzien en achting verwierf.
Onder de sterk gewijzigde voorwaarden van den arbeid had zich, bier zoowel
als elders, het kapitalisme ontwikkeld. Wel kwijnden de Vlaamsche steden
door de concurrentie van de Engelsche lakennijverheid en de verzanding van
Brugge ; maar met den overgang van den internationalen handel naar den
Oceaan, groeide Antwerpen uit tot een wereldhaven en werd de grootste
financiemarkt van het Westen, die het Europeesch verkeer naar zich trok.
De maatschappelijke structuur onderging meteen grondige wijzigingen.
Adel en ridderschap hadden, vooral na de opkomst der huurtroepen, veel van
hun aanzien en van hun beteekenis verloren. Ook gingen vele ministeriales
van den hertog in den hofadel op, die door de centrale inrichtingen van de
nieuwe staatsorganisatie werd geschapen ; de patriciersgeslachten evenals
de kapitalisten vulden de rangen aan van de aristocratie. Een nieuwe
burgerij bloeide op uit het yolk. Het maatschappelijke leven breidde zich
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machtig uit en vertoonde zich in pracht van feestelijkheden en in drukke
betrekkingen van steden en gouwen onder elkander.
Doch op alle gebieden treffen ons in dien ondergang der Middeleeuwen de
schrilste tegenstellingen. Naast al die weelde en overvloed, schrijnend
pauperisme, vooral op het platte land en bij het lagere yolk, dat den graad
van „meester" niet meer kon behalen in de ambachten en dikwijls met een
karig loon het ellendig bestaan moest rekken. Naast een opgewekt godsdienstig leven, door de vernieuwing van oude orden, door nieuwe religieuze
instellingen bevorderd, heerschten erger voortwoekerende misbruiken. De
hoogere geestelijkheid, dikwijls onder afstammelingen van de vorsten en uit
de zonen van den adel en de grooten gerecruteerd, was niet zelden meer gesteld
op de uitbreiding van haar macht en haar rijkdom dan op de zielzorg, of op
de vervulling van haar bedieningen ; deze werden dan gewoonlijk aan
plaatsvervangers overgelaten, die, onvoldoende voorbereid op hun taak,
met de „portio congrua" moesten tevreden zijn, terwijl de hoogeren zelf
de rijke beneficien genoten. Zoo gaf de geestelijkheid, wier rangen ook
werden aangevuld door mannen zonder roeping, al te dikwijls het voorbeeld
van wanordelijkheid in weelde van leven en ergerlijkheid van gedrag. Ook
in de kloosters die buiten de hervormingsbeweging bleven, of waar de
hervormingen niet doordrongen, leed de tucht aan voortdurende verslapping,
door de zucht naar vrijheid in de veronachtzaming der clausuur en den
drang naar bezit. Te alien kante verscherpte de kritiek, heviger en driester ;
al moet hier rekening gehouden worden met stellige overdrijving, die door
het eigenbelang van vorsten en door de ontevredenheid van het yolk, om
de voorrechten van monniken en geestelijkheid, werd ingegeven. En ook
weer daarnaast rezen de hooge gestalten van de helden der heiligheid, die
zelfs in deze tijden niet ontbraken ; van de geweldige boetelingen, groot in
de zonde en niet minder groot in de uitboeting ; van de ijverige hervormers,
die steeds opnieuw hun waarschuwende stem verhieven, maar wier pogingen al te dikwijls schipbreuk leden in dien chaos van oorlogen, van besmettelijke ziekten, van verzwakking van het kerkelijk en pauselijk gezag, van
de sociale en godsdienstige wantoestanden ; van stoute leerstellingen ook ; van
de zich omvormende maatschappij.
En Loch was het yolk nog diep geloovig. Het godsdienstig leven bloeide
op in de vereering der heiligen, in allerlei nieuwe devoties, vooral ter eere
van het H. Sacrament; in grootsche plechtigheden en procession, in vele
beevaarten, in nieuwe stichtingen van liefdadigheid en onderling hulpbetoon. Doch men krijgt den indruk van veel slenter en uitwendigheid, van
luidruchtige oppervlakkigheid in gevoelerigheid zonder diepte, van uitbundigheid in moeheid, onrust en verzadiging. Al vermenigvuldigden zich
de werken van stichtelijke en godsdienstige leering, het lagere yolk stond,
in de wanhoop van zijn pauperisme, aan alle verlokkingen en verleidingen
blootgesteld. Vooral omhoog woekerden de ergste, onnoemelijke uitspat1 84

tingen; onbeschaamd stalde de zedeloosheid zich uit bij feesten en braspartijen, in wulpsche kleederdracht. En dan weer, soms bij dezelfden,
de roerendste voorbeelden van inkeer, van geloof, van vroomheid. In den
roes van het leven klampten de menschen zich wanhopig aan de uitersten,
als aan een laatste reddingplank in dien onstuimigen vloed.
Ook de Scholastiek was in diep verval ; het wel is waar eenigszins gematigde
Nominalisme vierde hoogtij, met zijn misprijzen voor alle metaphysica,
met zijn loochening van het algemeene, met zijn dorre spitsvondigheden en
zijn avontuurlijke theorieen op zedelijk, rechts- en staatkundig gebied.
Zooals de groote synthese der Scholastiek, zoo brokkelden ook de maatschappelijke instellingen en gebruiken of : in allerlei richtingen, van
het eene uiterste naar het andere, in schrille tegenstellingen van ruwheid
en vormenpracht, van vroomheid en zonde, van godsdienstangst en toomelooze losbandigheid, ontwricht en ontredderd in de wording van de nieuwe
tijden die op komst waren. De Middeleeuwen sterven hun mooien dood.
Met de stijgende welvaart en weelde, kende het Bourgondische tijdvak
een ongehoorden bloei van de fraaie kunsten, die al wel vroeger begonnen
was, maar die eerst nu tot voile rijpheid in heerlijken overvloed steeg.
Kunstlievende vorsten en vorstinnen, regeeringen van steden, van de grootere maar ook van de minder aanzienlijke, hoogere geestelijken en kloosters,
ambtenaren en rijke poorters, maar ook de vele broederschappen, hebben
die kunst aangemoedigd door de versiering van kerken en van godsdienstige
gebouwen, zoowel als van hun residentien en paleizen, van de raadzalen en openbare gebouwen, van hun woningen, tot van hun huisgerief toe.
De steden van Vlaanderen en Brabant in 't bijzonder, met hun groothandelaars en bankiers, met het hertogelijke hof en de hertogelijke instellingen, trokken de kunstenaars aan, die van uit Wallonie, als Rogier van
der Weyden ; uit Limburg, als Van Eyck ; uit Holland, als Geeraert David en
Dirk Bouts ; uit Duitschland, als Hans Memlinc, zich hier kwamen vestigen.
De bouwkunst overdekte onze steden met de prachtmonumenten der
vlammengotiek ; de muziek ontplooide zich in al haar glans en luister ;
de Vlaamsche beeldsnijders, schrijnwerkers en tafelmakers bedreven hun
kunst in prachtige retabels, die over de geheele christenheid werden
gezocht in koorhekken, koorbanken, doopvonten ; in kunstvolle, doch
vaak overladen versieringen, tot in de eenvoudigste voorwerpen voor huiselijk gebruik ; de beeldhouwkunst zelf stond minder hoog, al heeft ook zij
waardige gewrochten voortgebracht. Naast de goudsmeedkunst, kwam de
kunst der „printers", der plaatsnijders, de gravure, tot hoogen bloei.
Vooral de uit de miniatuur- en verluchtingskunst, de muurschildering en
beeldenkleuring zich zelfstandig ontwikkelende schilderkunst op paneel
en doek bereikte onvermoede hoogten in de kunst onzer primitieven.
De geest van deze kunst is niet meer de zuiver Middeleeuwsche ; zij is de
weerspiegeling van de zich uit de synthese en de theocentrie losrukkende
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maatschappij. Zij zondert zich of uit het geheel, om haar eigen wegen te
gaan. De steden met hare hallen en instellingen, de huizen van rijken en
poorters, het gansche leven ging zich tooien met kunst, die stilaan den
band met het kerkelijke verloor, zonder de herinnering aan haar oorsprong
ooit geheel op te geven. Nog dikwijls ontleende zij er haar thema's aan en
nog lang bleef ze geinspireerd door den godsdienst en de mystiek ; ook al
werden langzamerhand de godsdienstige onderwerpen slechts voorwendsel
voor minder godsdienstige gedachten, ook al ging zij haar gansche aandacht
wijden aan het profane onderdeel, wat, zelfs in een Aanbidding van het
Lam, niet het minst geslaagde is. En ook hier gingen de thema's der gevoelige, latere, mystiek overheerschen : in de uitbeelding van de geloofsgeheimenissen, of de legenden van heiligen, van tafereelen in 't bijzonder van
Jesus' kindsheid of van zijn Lijden, van den Nood Gods, van den Man van
Smarten, van het Kruis, zoowel als in kleine aandoenlijke, intieme groepen,
van engelen, van heiligen, van stille menschen, werd zij een kunst van
vrome ontroering, of van dramatische spanning, wel eens van pathetiek.
Zij streefde naar sterker realisme, en sloot zich in de uitvoering tot in de
minste bijzonderheden steeds nauwer, bijna angstvallig, bij de werkelijkheid aan en bij het wezenlijk levensrhythme ; zij vierde sommige van haar
hoogste triomphen in het portret. Zoo vertoonde zij in al hare voornaamheid en pracht toch steeds jets burgerlijks, jets huiselijks, jets innigs en
hartelijks ; zoo bleef zij, bij al haar vlucht naar boven, toch steeds van deze
aarde ; waardoor zij ook zoo veel beter sprak tot het gemoed van deze
gemeenschap, dan de meer ideale, extatische vormen der gotiek. Doch ook
zij bleef niet vreemd aan de ongerustheid en de ontwrichting van den tijd,
die zich mede in hare onderwerpen, van dood, oordeel, hel, enz. openbaarde.
Geheel het leven om hen heen kon onze kunstenaars beinvloeden : de staatsie
en de pracht van hof en aristocratie, om de bovennatuurlijke heerlijkheid
te verzinnebeelden en uit te drukken, waar het hieratische niet meer
volstond ; de weidsche, rijk-gedrapeerde mantels van de Bourgondische
kleederdracht en de glanzend, zwaar-versierde kerkgewaden ; zoowel als
de wisselende, schitterende groepen der kleurige ommegangen en de grootsche pracht-ontplooiing in de kunstvolle voorstellingen van mysteriespel
en tooneel. Met de gecentraliseerde monarchie kwam ook het bewustzijn
op van inniger saamhoorigheid, voornamelijk in het Zuiden, om den ptrsoon
van, en in de trouw aan, hun rechtmatigen vorst : wat een zekere nationale
fierheid opwekte, die ook sterk den drang tot heerlijke daden en tot kunst
heeft bevorderd. De kunst, individueel genoeg door haar werkelijkheidszin,
behield toch steeds, en behoudt nog voor ons, haar voile aanraking met de
gemeenschap, zoodat men ook om die reden kan spreken van een VlaamschBourgondische kunst, waarbij wel Walen en Hollanders naast elkander
optraden, die echter in de Vlaamsche steden voornamelijk werd beoefend.
Slechts langzamerhand drong de Renaissance door, die elders reeds, in
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Italie, was opgekomen ; met Rogier van der Weyden beginnen de reizen
onzer kunstenaars naar het land der klassieke kunst, waarvan de invloed
hun wel ten bate kwam, doch voorloopig nog tot in de zestiende eeuw bij
wat uiterlijkheden bleef.
Men heeft dezen tijd genoemd het „Herfsttij der Middeleeuwen" : een
minder gelukkige beeldspraak. Het is immers geen oogst van, maar een
langzaam breken met, den Middeleeuwschen geest, waar onze primitieven
op hun wijze nieuwe banen zochten, zooals de vroeg-Renaissance in Italie
dit had gedaan : welke beide bewegingen daarom ook parallel-bewegingen
zijn, om zich uit de boeien van de Middeleeuwsche hieratiek los te maken.
Het is de ondergang van het verleden en de wording van een nieuwen tijd.
Meermaals werd de vraag gesteld, hoe het komt dat de woordkunst van
het Bourgondisch tijdvak zoo weinig gelijken tred houdt met de overige
kunsten. Om den afstand te overbruggen wijst men vooral op het volkslied :
wat wel gelijkheid van inspiratie, nog niet van kunst verklaart. Men zou
ook het probleem, althans voor de Dietsche woordkunst, kunnen ontkennen :
ook de woordkunst heeft heel wat voortreffelijks voortgebracht en de
tijdgenooten bedachten haar zelfs met uitbundiger lof dan de schilderkunst.
Het probleem is ook niet alleen eigen aan den Bourgondischen tijd : bij den
laagsten stand van de woordkunst in het Zuiden in de XVII e eeuw kon de
schilderkunst op haar hoogste genieen roemen. Zijn wij dan soms een yolk,
dat meer voor de schilderkunst dan voor de woordkunst is aangelegd ? Of
zijn er tijden, wier geliefkoosde themata en gedachten beter door kleur en
lijn dan door het woord worden uitgedrukt ? Het is wel zeker, dat het zoo
minutieuze realisme, de groepeering van borate tafereelen in een geheel, het
spel zelfs der allegorie, heel wat krachtiger kunnen werken op het doek,
omdat het woord dit alles moeilijk in gebonden harmonie samenhoudt.
Tegenover de jonge schilderkunst, die trouwens steeds volgt, zat de woordkunst verstard in veel bewonderde, doch lang verschaalde vormen, die men
telkens opnieuw trachtte te bezielen door de procedes van de uitvoerige
beschrijving, van de accumulatie en de opsomming, vooral door gekunstelde
versierselen van taal en stijl. Het Bourgondisch tijdvak, dat zooveel te
zien gaf, kon onze schilders inspireeren en hun de vormen aan de hand
doen die zij behoefden. De woordkunst moest wachten op een nieuwe
bezieling, die haar uit de verstarde vormen terugbracht tot het rhythme
van de werkelijkheid en van het leven, in orde en harmonie. Zij zou haar
toekomen door een nieuwe aanraking met de kunst der Oudheid.
Omstreeks 143o deden ook de Rederijkers steeds meer hun invloed gelden
op de poezie. In de XVe eeuw waren het de steden, die in het maatschappelijk leven de hoofdrol speelden. Daar lagen de bronnen van den handel
en van den rijkdom. En in de steden zelf waren het niet meer de oude patriciersgeslachten die den Loon aangaven : de gilden, ofschoon geknakt in hun
drang naar de opperheerschappij, hadden het yolk tot bewustzijn gebracht
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en mondig gemaakt. Dit yolk, als zoodanig, kreeg nu zijn groote beteekenis
in de samenleving; het werd de burgerij, terwijl de vroegere patriciers in
de aristocratie opgingen. De poezie van de XV e eeuw tot aan de Renaissance, omstreeks 155o, is de poezie van het volk, van de gemeenschap, die zij
wilde stichten en verlustigen. Dit verklaart er ook de eigenaardigheden van :
al dadelijk treft het ons, dat juist het lied en het drama op den voorgrond
treden, ja bijna geheel de literatuur in beslag nemen. De „clercken" traden
af; de geleerden hadden de fakkel der poezie in andere handen overgegeven.
Zij die haar tot dan toe hadden beoefend, hadden nog grootendeels voor de
hoogere kringen gearbeid ; ja, van de meeste dichters, die ons eenigszins
zijn bekend, staat het vrijwel vast, dat ze niet gemeentegezind waren. Met
het yolk reel nu een goed deel van de tot dan toe versmade volkskunst aan
de oppervlakte, waarin wij meermaals lichtglanzen zien doorbreken van
vervlogen tijden. De rederijkers echter gaan heel de woordkunst beheerschen. Zij waren eigenlijk volksdichters, die juist de kunst hadden kunnen
vernieuwen, hadden zij er niet naar gestreefd hun natuur af te leggen,
omdat zij van hooger hadden geleerd, dat kunst in wat anders ligt dan in de
gewone taal, en allerlei conventies, allerlei versiering en opsmuk vergt.
Naar de mate waarin zij dit zullen vergeten, om zich zelf te zijn in alle
spontanelteit en natuurlijkheid, om het leven in al zijn directheid uit te
beelden — en dit gebeurt, gelukkig ! meermaals zullen zij nog ware,
zelfs groote kunst bereiken. Geboren uit de gemeenschap, richtte zich
hun kunst ook vooral tot de gemeenschap, of tot uit het yolk grootendeels aangeworven vereenigingen, gelijk zich ook het geheele leven gemeenschappelijk openbaarde, in gilden en broederschappen, in openbare feesten,
ommegangen en landjuweelen, die nu een vroeger onbekenden luister en
omvang vertoonden, bij deelneming van geheel het yolk. Daarom is deze
kunst, meer nog dan die van vroeger, kunst der volksgemeenschap.
De boekdrukkunst, die in de tweede helft der XV e eeuw opkwam, kreeg
echter eerst in de XVI e haar belang als factor in de ontwikkeling der
volkskunst, Coen ze als strijdmiddel zou worden gebruikt, of de Renaissance
de persoonlijkheid op den voorgrond bracht. Aanvankelijk werden vooral
Latijnsche werken gedrukt of werken van meer practischen en stichtelijken
aard, al ontbraken ook niet de eerste omwerkingen in proza van oudere
romans.
AANTEEKENINGEN
Voor deze periode komt vooral in aanmerking het standaardwerk van J, HUIZINGA,
Herfsttij der Middeleeuwen, Haarlem, 4 e dr. 1 9 35. Deze studie over levens- en gedachtenvormen der XIV e en XVe eeuw in Frankrijk en de Nederlanden steunt echter
voornamelijk op Fransch materiaal en geldt bijna uitsluitend voor de Fransch-Bourgondische, veel minder voor de Dietsch-Bourgondische samenleving. Voor de kerkelijke en cultureele toestanden in 't algemeen z. nog Mgr DE JONG, Kerkgeschiedenis, o. c. en de vroeger vermelde werken.
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HET VOLKSLIED
HET GEESTELIJK LIED
ET HET VOLKSLIED, DAT NU UIT HET DUISTER
treedt en zich voor en naast de rederijkerskunst handhaaft,
moeten wij de geschiedenis der woordkunst van dit tijdvak
...A.. V 1 beginnen.
Ook het volkslied is schepping van het individu. Toch heeft die benaming
haar recht van bestaan ; omdat wij hier met liederen te doen hebben, die
voor de gemeenschap zijn bestemd en door de gemeenschap kunnen begrepen,
genoten en gezongen worden. De woordenschat is de meest gewone ; de
versbouw eenvoudig, op een natuurlijk en weinig ingewikkeld rhythme,
met niet zelden assonanties in plaats van rijmen ; de gevoelens die er in
worden vertolkt, al kunnen ze wel diep liggen, zooals alle primitieve
gevoelens, hebben toch niets persoonlijks, vooral niets ingewikkelds, maar
wellen op uit het algemeene gevoelsleven der gemeenschap, die door een
enge verwantschap van denken en streven wordt verbonden ; de gedachten,
voorstellingen en verbeeldingen zijn het yolk licht toegankelijk, omdat ze
bij zijn gewone gedachten en verbeeldingen zijn aangepast. Dit belet niet,
dat ook hier hooge kunst kan worden bereikt, als de dichter den echten
volkstoon treft, het woekerende gewas weet te wieden en de gevoelens
der gemeenschap in al hun kracht en zuiverheid vermag uit te drukken.
Het geestelijk of godsdienstig volkslied is blijkbaar zeer oud. Al vroeg
vernemen wij in de godsdienstige geschiedenis, in de levens der heiligen
uit de oudste tijden, het bestaan van zulke liederen ook in de volkstaal,
dikwijls naast het wereldlijke, obscene, lied en als middel om dit te keer
te gaan. Ook Ruusbroec zou enkele liederen hebben vervaardigd. Bij de
ontwikkeling der muziek echter in de XIV e en XVe eeuwen, bij de opwekking van het godsdienstig leven, door de moderne devotie en door de
vernieuwing der bedelorden, in 't bijzonder der Franciskanen, bij den groei
ook van het volksbewustzijn, beleefde het godsdienstig volkslied in dezen
tijd een nieuwen bloei, die echter bij de opkomst van de Hervorming, bij
de breuk in 't godsdienstig leven, bij de woelingen op politiek en maatschappelijk gebied in de tweede heeft der XVI e eeuw, met den geleerden invloed
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der Renaissance, nog eens zou gebroken worden. Doch reeds vroeger
hadden de rederijkers het bij hun dichten „om prijs", van zijn frischheid en
spontane natuurlijkheid beroofd.
Meer dan een van zulke liederen hebben wij voor de XVe eeuw reeds aangetroffen, in de groote verzamelhandschriften en in andere. Steeds meer
werden zij opgeteekend, tot zij in 't begin der XVI e eeuw voor den druk
gebundeld werden. Het eerst in i5o8, in „Dat is een suverlijc Boecxken" bij
Adriaan van Berghen, te Antwerpen, met 28 Dietsche en 2 Latijnsche liederen.
De voornaamste verzameling echter, waaruit wij het geestelijk lied vo or
dezen tijd het best leeren kennen, is die van 1539, eveneens te Antwerpen
uitgegeven, door Simon Cock : „Een devoot ende profitelijck Boecxken",
met 259 Dietsche liederen. Latere verzamelingen komen dien schat nog
met nieuwe, maar ook soms met veel oudere liederen vergrooten. Doch
vaak nog in handschriften werden in de kloosters liederen bijeengebracht,
die ook in onzen tijd, geheel of gedeeltelijk, in bloemlezingen, werden
uitgegeven. De vroegste liederenhandschriften zijn echter niet ouder dan
de tweede helft van de XVe eeuw.
EPISCH-LYRISCHE LIEDEREN
Wij kunnen deze liederen verdeelen in liederen met een verhalend bestanddeel : „episch-lyrisch", en in „zuiver lyrische" : de eerste zijn over het
algemeen wel ouder dan de tweede en waren ook meer voor het yolk
bestemd, terwijl de laatste eerder in de kringen van de devoten zullen zijn
verspreid geweest.
De vertaling of berijmde bewerking van gebeden, getijden en Latijnsche
kerkhymnen laten we hier verder ter zijde. Latere bewerkingen hebben
weinig karakteristieks, al mag een enkele wel eens goed geslaagd heeten.
Onder de episch-lyrische liederen nemen de zoogenaamde „leisen" een
bijzondere plaats in. „Leisen" worden liederen genoemd die bestemd
waren om in 't openbaar gezongen te worden, zoodat het yolk er aan kon
deelnemen ; aanvankelijk door den uitroep „Kyrie eleyson", zooals wij
reeds in het Ludwigslied aantreffen, of ook door Alleluia, of Hosanna, zooals bij S. Servaes ; al of niet met andere woorden verbonden; later door
een min of meer onafhankelijk tutti, dat de „repeticie" heette. Die kon op
velerlei wijzen in de coupletten ook ingevlochten worden, b.v. na ieder
vers, of na een deel, gedeeltelijk en dan weer geheel na iedere strophe, of
zelfs bij het begin. Enkele malen is zulk een repetitie geheel of gedeeltelijk
in 't Latijn, wat nog geen bewijs van hoogeren ouderdom voor het lied zelf
is ; zulke vermenging van Dietsch en Latijn werd ook nog later, soms tot
komische effecten, aangewend ; dikwijls wisselen Latijnsche woorden of
met den Dietschen tekst, of is de repetitie louter muzikaal. Misschien
werden sommige tutti's met passende gebaren begeleid, als stampen, dansen,
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't wiegen van het Christuskind. Toch is de benaming „leise" niet zeer
duidelijk : ook andere dan geestelijke liederen : arbeidsliederen, scheepsen maaiersliederen, heeten soms leisen : beurtzang ? of koorzang, bestemd
om door velen samen gezongen te worden ? Het latere gebruik schijnt het
woord voor te behouden in 't bijzonder voor kerstliederen.
Soms wordt onderscheid gemaakt tusschen leisen en andere geestelijke
liederen : de leisen zouden van min of meer kerkelijken aard zijn; wat wel
zal willen zeggen : bestemd om in de kerk gezongen te worden; de geestelijke liederen zouden voor meer persoonlijk gebruik zijn vervaardigd en
daarom „leekenliederen" mogen heeten, al geeft men toe, dat de dichters
niet noodzakelijk leeken behoefden te zijn. Aldus Kalff. Zulk een onderscheid
kunnen wij niet aanvaarden. Wij vragen ons zelfs af, of de leisen ooit
opzettelijk voor de kerk waren bestemd, en niet veeleer voor den huiselijken
kring, voor de school, voor vrome avonden op feestdagen, enz. ; al kunnen
ze ook bij procession, of bij de kribbe, bij het graf, maar buiten den eigenlijken kerkdienst, zijn gezongen geworden. Dat ze te zamen met andere
geestelijke liederen werden gedrukt, bewijst voldoende dat hun bestemming ongeveer dezelfde is geweest ; ja, twaalf van de veertien leisen aan
't slot van 't Profitelijck Boecxken zijn onderteekend door rederijkers, die
ze „om prijs" hadden gedicht. Ze heeten „leisen" : het zijn kerstliederen,
maar geen beurtzangen meer.
Onder de leisen en liederen, waartusschen wij dus geen ander onderscheid
erkennen dan dat van den vorm : de leise zijnde een koor- of beurtzang,
later kerstlied, hebben een aanzienlijk aantal betrekking op den liturgischen
Kerst-cyclus : advent-, kerst-, nieuwjaars-, driekoningenliederen, liederen
over de vlucht naar Egypte, over den moord der Onnoozele kinderen, over
het verborgen leven van Jesus en andere dergelijke. Meestal schilderendverhalend, blijven ze niet bij een enkel mysterie, maar doorloopen geheel
Jesus' kindsheid, soms zijn geheele leven ; terwijl weer elders nog de
Boodschap voorafgaat, of geheel het leven van Maria wordt voortgezet.
Deze liederen munten uit door een gansch bijzondere innigheid van gevoel,
een opgewekte en frissche vreugde, een naiveteit van voorstelling en uitdrukking, die ons wel eens ontstichten kan, maar die de groote vertrouwelijkheid met het heilige openbaart, waardoor de godsvrucht dier tijden
gekenmerkt is. Gevoel en verbeelding vermeien zich in de lieftalligheid
van dat onschuldige Kind met zijn beminnelijke Moeder, dat reeds bij zijn
geboorte alle aardsche ellende en ontberingen kende ; waarbij dan meermaals die wonderbare tegenstelling van zijn verheven afkomst, van zijn
almacht en rijkdom met zijn eerste aardsche omgeving, die gewoonlijk uit de
alledaagsche, maar niet aan een bepaalden tijd of aan een plaats gebonden,
werkelijkheid werd voorgesteld. Doch over al die armoede en al dat lijden
hangt de vreugde : de vreugde om het pas geboren Jesu-Kind, over Wiens
kribbe de engelen Gloria zongen en groote vreugde boodschapten ; de vreugde
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van het Kind, dat bier in de Middeleeuwen zijn beste, ja eenige pazie heeft.
Maar van het Kind, dat ons verlossen kwam, als in het lied dat met dit
zangerige tutti aanvangt :
Ons es gheboren een uutvercoren
clein kindekijn;
waert niet gheboren, wi waren verloren.
Laet ons blide sijn. (HB. 16; VD. 481)
Een echte leise is het zeer oude lied dat begint met :
Nu sijt willecome, Heere Christ,
Want ghy ons alder Heere bist.
Nu sijt willecome, lieve Heere,
Hier in aertrijcke : ghi sijt so schone
Kyrieleis
Kyrieleison Christeleison willen wy singen
Daer mee die schone leyssen beginnen. (VD. 529)
Dit lied werd in 't Duitsch reeds in een Evangeliarium uit de X e eeuw
aangetroffen ; het zou er echter eerst door een latere hand, uit de XIVe
of nog uit de XVe eeuw, zijn ingeschreven.
Zeer zangerig ook met de balladenstrophe en het Latijnsche tutti is b.v. :
Een kint gheboren in Bethlehem
Verblidet alle Jerusalem.
Amor, amor 1
Quam dulcis est amor. (HB. 6)
Of dit andere :
o Suver maecht van Israel,
Wilt seer verbliden u,
Om der schoner bootscap wil
Die is brenghe nu.
Benedicta tu in mulieribus
valesus, valesus.
Ave, plena gracia,
tecum Dominus,
benedicta tu in mulieribus
(HB. 19; DPB. n. 228)
om slechts een paar voorbeelden aan to halen van de wijze waarop tekst
en repetitie verbonden werden. Een frissche schildering van diep-gevoelde
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Moedervreugde en Moederliefde bij Maria, van huiselijk geluk bij 't Kindje,
dat „met-ter hant in 't bat pletterde", biedt dit mooie : One ghenaect die
avontatar, met die sussende repetitie : „susa nina, susa noe. Jesus Minne
sprac Marien toe" (HB. 14). Wij voelen als de koude van den nacht
waarin Jesus geboren werd, de armoede van zijn kribbe met wat „luttel
hoys", geheel de stemmige huiselijkheid van dit arme werkmansgezin, waar
Maria met het Kindje speelt en Hem een „appel roet" geeft of een papken
maakt, terwijl Joseph „stekskens" haalt, of Zij voor Hem een rokje naait
en Jesus haar den draad twijnt, in : Die collide nacbt die oit gbewart, o Virgo
Maria 1 (TNTL. 1 904, 63). Zuiver van stemming en zangerigheid is
't meevoelend-verhalend Driekoningenlied : „Een kindelajn le one geboren
In Bethleem Des hadde Herodes toren Dat scheen aen hem" ; zoo, met de
eenvoudigste woorden, die dadelijk de stemming wekken, het tutti ; waarop
de solist, verhalend : „Drie coninghen uut Orienten Quamen te Jerusalem"
(HB. 7). Herinneringen uit apocriefe evangelien vervangen schilderend
elders de voorstellingen uit het arme Middeleeuwsch-Vlaamsche huisgezin
os en ezel ontbreken natuurlijk niet; noch de dadelboomen bij de vlucht
naar Egypte, die eerbiedig ter aarde negen, zoodat Maria „las die dattelen
in haren scoet" in Wadi Koren Bingen eenen soeten Banc (HB. 24; VD. 538),
dat zoowat geheel Jesus' leven doorloopt ; noch de korenvelden, die
dadelijk opgroeien en de vlucht verbergen, zooals in dat tamelijk gehavend
overgeleverde : bete wet wat de kinderkene songen (VD. 535; KT. 254).
Nog vele andere mooie liederen behooren tot dezen cyclus :
Kinder, swijcht, so moogdi horen
Ecce mundi gaudia 1
hoe Heer Jesus is geboren.
In te sunt solemnia,
o Virgo Maria,
Dei plena gracia (HB. n. i3).
welk stychisch rhythme na ieder vers door een tutti onderbroken in vele
liederen voorkomt. Merkwaardig onder de liederen die de Boodschap
behelzen is Den Ingel die vantter die illagbet alleene (Kn. 23 9), niet om zijn
poetische waarde, maar om de dramatische voorstelling van God die op
Maria's ja-woord wacht. Zeer populair schijnt geweest te zijn Het viel een
bemele douwe (HB. 23), dat inderdaad uitmunt door een diepen ernst in het
meevoelen van Jesus' ontbering in 't „huuseken dat was seer dunne ghedect",
en van Maria's liefde voor het Kind, dat hier, zooals zelden elders, weende,
Coen Het geboren werd.
Een wereldlijk lied nu begint met dezelfde woorden ; men heeft er uit besloten
dat dit geestelijke er naar zou gemaakt zijn. Men zou echter kunnen meenen,
dat zulk een aanhef veeleer een mystiek lied zal hebben aangekondigd.
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Daar zijn dan verder, maar in veel geringer aantal, Passie-, Paasch- en
Hemelvaartsliederen ; liederen over Jesus' jeugd ; als het naar mijn smaak
ook wat al te profane :
Heer Jesus, uwen brunen cop
Ecce mundi gaudia
Hi bloeyt als enen wijngaerts-cnop
Cia fia lencia (HB. n. 98).
waarin Jesus niet meer of minder dan als een „aventganger" wordt voorgesteld : „tot eenre jofferen was alle sijn ganc". Bedoeld is natuurlijk 's menschen ziel ; maar hoe prachtig ook die teekening, dit is bepaald verkeerde
mystiek en xsthetische wansmaak.
Tot de beste Passieliederen behooren : Fen liedekijn wil is singhen (HB. 97 ;
Kn. 159, VD. 54 7) en Van Liefden comt groot liden (Kn. 154; VD. 548) :
uit Maria's liefde groeide haar groot lijden bij Jesus' dood.
De Mei wordt meer dan eens op het Lijden toegepast ; aldus in Hoe minnelic
is one dee crucen boom ontdaen HB. (206) : Jesus' kruis is de Meiboom met het
nieuwe leven; daarop vliegt de Mei-vogel, de nachtegaal, die „sane so
luyde" Jesus' zeven woorden ; zoo nog in dat diep-ontroerde : Ick wil mi
gaen vermeyden In Iheeue lijden groot (DPB. 15 7 1). En ook de nachtegaal
als Mei-vogel en beeld van Jesus, zingende het nieuwe leven, komt meer
dan eens voor. De allegorie heeft zoo goed als afgedaan ; maar oude beelden blijven, nu eens als beeld of vergelijking, dan weer met het verbeelde
vereenzelvigd of als beeldspraak uitgewerkt. De oude allegorie van Sedulius
Scottus werkt zoo nog na in In eenen boghaert quam is ghegaen, waarin het
edele Hert door felle honden wordt vervolgd en verscheurd (Hs. Barbaradael, XCV).
Met Het daghet in den Oosten vangen twee liederen aan, die den vorm eener
geestelijke romance hebben en beide navolgingen schijnen te zijn, het eerste
van de bekende ridderromance, het tweede, van een nog profaner liefdelied. In het eerste, met nog den gewonen eenvoudigen gang der romance en
met de eigenaardige herhalingen, zoekt de ziel haar Beminde op en vindt
Hem aan den „Boom des Cruysen Bebloet so seer doorwont". In het
tweede wordt de ziel opgewekt : zij verlangt niet naar Jesus' boden, doch
naar Hem zelf; zij heeft zoo lang „ghejaghet", maar Hem eindelijk gevangen ; de Liefde heeft Hem aan 't kruis geslagen ; in zijn open Hart zal zij
rusten ; naar Hem staat haar verlangen, naar „sinen rooden mont".
(DPB. 165 ; Kn. 453 vlg.).
Maar in dergelijke vergeestelijkingen van wereldlijke motieven, als van de
Mei-planting ter eere der geliefde in den geestelijken Meiboom, of in
andere navolgingen van de vormen van het wereldlijk lied, als het wachterlied, treedt het verhaalde op den achtergrond en klinkt een persoonlijker
Loon door.
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Daar zijn eindelijk nog een reeks biographische, episodische liederen ter
eere van 0. L. Vrouw, die overigens voornamelijk in de mysterièn van het
kerkelijk jaar bezongen wordt; van de in de Middeleeuwen populaire
heiligen ; patroonheiligen van kloosters en begijnhoven : Maria Magdalena,
Barbara, Agnes, Cecilia, Margriet, Ursula ; van steden en stichten : van den
H. Martinus, den H. Libuinus, den H. Vedastus en natuurlijk St-Niclaas ;
van den H. Franciskus en de H. Clara ; wat in verband staat met het groot
aandeel der Franciskanen aan het geestelijk lied. Maar ook in deze liederen
wint de persoonlijke gemoedsstemming het reeds van het verhaal.
Daarnaast komen enkele legenden-liederen, zooals wij er vroeger reeds
hebben aangetroffen. Uit dezen tijd is het zeer beroemde en in de meeste
talen voorkomende : De Souaaen badde een dochterkijn (VD. 632 ; KT. 244) :
zij wilde den Maker der schoone bloemen kennen ; Jesus nu noemt zich zoo,
voert haar mee, tot Hij bij een klooster er binnentreedt ; en zij wacht daarbuiten op Hem ; tot zij 's avonds aanklopt : of haar Beminde daar niet is
en niet tot haar komt ? En nu wordt zij onderricht wie haar Beminde,
Jesus, is ; en men „leidese in een kloosterken Reyn maghet is sy gebleven" ;
tot Jesus zijn Lief kwam geleiden tot zijns Vaders Rijk. Deze legende
wordt toegeschreven aan een „salighe" TONIS HERMANSZ. VAN WARVERSHOEF, omdat zij het eerst in een door hem ,,eertijds" aangelegden en op het
eind der XVI e eeuw uitgegeven bundel Lederen voorkomt ; zij moet echter
van heel wat vroeger zijn. Ze werd dan ook reeds nagevolgd in een andere
allegorische legende Een goed man bad een dochterkijn, dat geheel Jesus'
verlossingswerk op eenvoudige, Loch vrome en innige wijze bezingt : de
dochter is de weerspannige menschenziel, die door Jesus, Gods Zoon, als
zijn lief „susterkijn" te midden van groot lijden wordt opgezocht (DPB.147).
Een zeer merkwaardige romance, die echter tot nog toe weinig de aandacht
van onze literatuurhistorici getrokken heeft, is die van het Baghijnken van
Partje. Zij heeft nog den Loon, de beweging, den drang van de echte yolksromance. Zij verhaalt, in omstreeks 134 soms gehavende strophen van vier
verzen (abcb) of twee paarsgewijs rijmende lange verzen — het oude Nibelungenvers — van een jonkvrouw, die over alle goederen en genoegens beschikken kan en die voor haar moeder komt staan, om begijn te mogen worden.
En het verhaal verloopt, over de feiten heen, die nauwelijks worden aangeduid, in gespannen gesprekken, waarin de geestdriftige liefde voor den
armen, lijdenden Bruidegom zich toespitst tot de zege der loutere liefde,
die zelfs Jesus overwint. In zijn grootschen eenvoud, wars van alle versiering, gaat het volledig in het geestelijke op en bereikt op die wijze
momenten van intense schoonheid, in de eene groote stemming, het eene
machtige gevoel, hier de alles overwinnende geestelijke liefde, waaruit het
geboren is en waardoor het gedragen wordt, al laten taal en vers veel te
wenschen over.
Maar welk •een zonderlinge legendel Met die versmading van alle uitwen195

dige bezigheden om steeds alleen met Jesus te zijn is dit nog nauwelijks
katholieke mystiek : het is quietisme. Is ze ook niet onkerkelijk ? Het
begijntje heeft immers zelfs 's Zondags geen tijd om ter kerk te gaan.
Feitelijk heeft ze geen tijd voor het smeekgebed : zoo geheel arm en willoos
wil ze zijn. Sluit dit de mis en de kerkelijke bemiddeling uit ? Ik meen dat
de vrome kringen, waarin die legende is ontstaan, er dit niet opzettelijk in
hebben bedoeld : ze hebben er waarschijnlijk niets anders in gezien dan het
ideaal der onthechting, met de volledige verachting van het aardsche en
den totalen hartstocht naar Jesus, om Hem door zijn lijden te bezitten in
Hem zelven en in zijn eigen schoonheid ; met ook al de vele, goede leering,
zonder er zich de heterodoxe strekking ten voile van bewust te zijn. Wat
niet belet, dat hier de mystiek der volledige geestelijke armoede en der
totale ontlediging van alien wil, zooals die, wel niet in de kringen der
devotio moderna, maar in die van de dweperige spirituales of der „Gottesfreunde" kan hebben gebloeid, tot het paroxisme der onthechting gedreven
wordt. Het verscheen ca. 1490 in druk te Gouda en reeds deze tekst schijnt
een heele overlevering te hebben doorgemaakt. Ook is het zeer verspreid
geweest. Te onzent werd het ten minste nog tweemaal met approbatie
herdrukt in de XVII e eeuw, te Antwerpen, in i6o5 en wat later. Het
werd vertaald in het Middelfrankisch en gedrukt te Keulen ca. 15 °5 en
in 151o, van welke vertaling ook een incunabel te Parijs bestaat ; een
viertal handschriften vertegenwoordigen nog twee verschillende Nederduitsche overzettingen. Toch schijnt het wel oorspronkelijk Dietsch te zijn
en in Noord-Nederland te zijn ontstaan.
ZUIVER-LYRISCHE LIEDEREN
In andere, zuiver-lyrische gedichten overheerscht de persoonlijke stemming :
zij kunnen niet altijd scherp van de vorige onderscheiden worden en beide
hoofdsoorten loopen in elkander over; ook dezelfde dichters hebben in
beide soorten gedicht en de aangelegde verzamelingen kennen het gemaakte
verschil niet. Toch moge het hier aangebracht worden, om de continulteit
met de vroegere geestelijke lyriek aan te toonen.
Met het streven naar persoonlijker gemoedsuiting komt grootere zorg voor
den vorm, al zijn deze liederen daarom niet altijd beter van gevoel en stemming noch wsthetisch van meer beteekenis. De inhoud is ingewikkelder en
voert soms op tot de hoogste mystieke beschouwingen ; het gevoelsleven
is niet zoo eenvoudig, maar verwart zich in de diepte van de menschelijke ziel in hare aanraking met de eeuwige werkelijkheid. Toch staat ook
deze kunst door hare onmiddellijkheid van uitdrukking, door hare sobere
taal, door hare vaste wendingen, door hare ten slotte Loch weinig ingewikkelde verstechniek, nog dicht bij het volkslied.
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Tot deze soort kunnen reeds gebracht worden vele der gedichten tot Jesus,
Maria en de heiligen, die meer verzuchtingen, liefdesontboezemingen of
lofzangen zijn. Verder is daar vooreerst een zeer uitgebreide, soms werkelijk mooie, reeks liederen van afkeer van de wereld, van de ellende van dit
leven, van strijd en lijden, van vermaning tegen de trouweloosheid van de
wereld, van opwekking tot vlucht van de zonde, tot deugd en kruis ; van
innige, soms mystieke liefdesontboezemingen. Daarbij komen dan nog
liederen van meer didactischen aard op de vier uitersten, wel eens, bij de
oordeelsliederen, met al de verschrikkingen van het Dies Irw, als b.v.
in _die Jheeue dal rechtveerdich eijn (DPB. 34 ; KT. 21 9). Niet zelden is
de heerschende toon gelaten, vol berusting, hooge hoop en vertrouwen,
vol bezonken en diepe vroomheid ; soms ook hartstochtelijk, vurig, fel en
dringend, voile geloofsvastheid, nog in alle natuurlijke frischheid. Zij
behooren tot de beste, de echte, literatuur van inkeer en over de uitersten van
dezen Bourgondischen tijd, doch worden er zelden als bron bij te pas gebracht.
Dikwijls hebben deze liederen dialoogvorm en zijn ze voortzetting der
tensones : tusschen de ziel en Maria, waar de Moeder opwekt tot liefde
jegens haar Zoon en tot vertrouwen op zijne verdiensten, wat lang geen
alleenstaande opvatting is, maar algemeen katholieke geloofsleer ; tusschen
Jesus en de minnende ziel, waarin dan vaak de mystieke verhouding van
Bruid en Bruidegom te pas wordt gebracht ; zoo in o Ligdy nu ende elaept
(Pn. 446), waar de ziel aan de deur van den Bruidegom klopt om Hem te
wekken; of in Jesue riep eyn beminde Bruyt (DPB. 1 98; Kn. 38o), zoo teederpramend en eenvoudig-vrijmoedig.
Ook de allegorie wordt nog graag gebruikt : de levensvaart in het dobberende schipken, in Och Lieve Heer, is heb gheladen (KT. 165); of Christus
als de herder, de ziel het schaapken ; Christus de wijngaard ; of Christus
de pelikaan, die zijn geliefden voedt met zijn bloed (VD. 597); of Jesus
de Mei (VD. 555) die aan het kruis te sterven hangt om het leven te baren,
in liefde bloeiende. Ook Christus in de wijnpers is een geliefkoosd motief.
Soms weer klinkt het schalksch : Ick heb een traech eselkijn (DPB. 32), het
weerspannige lichaam, een lied dat zeer populair schijnt te zijn geweest ;
evenals dat van den broeder, die zich ook wel eens guitig uitlaat, dat er
nog zooveel van den wereldschen mensch in hem overblijft : Druc heeft
bevanghen dat herte mijn, met den „stoc" : „dus maect die cap den monic
niet" (Kn. 3 7 1). En zelfs de didactiek is hier nog geboren uit het leven;
de vermaanliederen missen nog het preekerige, het suffe en duffe van later.
De dichters, of dichteressen, want die zijn het voornamelijk, drukten zich
meermaals in hunne verheffingen tot Jesus, in hunne beschouwingen over
de hemelsche vreugden, met een overvloed van concrete, zinlijke beelden
uit, die voor hen, als voor den geestelijk-zinlijken mensch, de schoonheid
van het onzichtbare moesten vertegenwoordigen. Soms wordt de uitwendige beschrijving wel wat smakeloos-ver gedreven. Jesus is de schoone
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Minnaar, met het „gracieuse aengesicht, de lippekens roet, de kinne lanck,
van maten smal", met de tanden als van ivoor, zooals in /If ijn herteken gheeft
eo menighen zucht (Kn. 204) : maar dat is uit den lateren vervaltijd; of nog,
maar wat bescheidener, in 41 binnen der hooger muren (DPB. 122). Maar
hoe naief opgetogen is de schildering van den hemel in 41 dat leeft opter
aerden (DPB. 2 7) of Ic minde eend conincx done (VD. 59). Of nog in Die
aide/wade Jesus (DPB. 9 1) : hoe Hij de maagden liefheeft en hoe Hij de
maagden zal onthalen en hoe Maria met „alle die soete maechdekens" den
dans zal leiden om 't „Lammekijn gevoet onder die lelien, dat suyver
maechden" zijn, de leliendans der Minne. En hoe zuiver is het onthaal der
Bruid in den hemel : Tai willen one gaen verheffen (DPB. 156). En meer
andere nog prachtiger schilderingen, die we verder zullen ontmoeten. Ook
op Maria zingt de liefde zich uit in bloemen en geuren, en in de rijke allegorieen : Laet one met hogher vrolicheit (HB. 27; KT. 158) Ick weet een maghet
ydone of Ick weet een duverlike (DPB. 93) met de rijke Oud-Testamentische voorafbeeldingen, of : God groet u, surer bloeme (DPB. 15), of : God
groet u, Coninghinne (DPB. 1 7), of nog : o Roode mont Ghi maect ghedont
(DPB. 1 70) met het nog dichterlijker en bij alle soberheid voller : o
Suver vat, o lelienblat (ib. 169). Niet slechts beelden, soms gansche voorstellingen uit het Hooglied worden overgenomen.
De mystieke motieven blijven meestal bij de gewone : het Bruiloftsmotief,
ontleend aan het Hooglied, dat immers door den H. Paulus zelf reeds tot
beeld van Christus' liefde voor zijn Kerk en voor de ziel was verheven, en
zoo vanzelf sprekend is, om die gansch bijzondere, gansch intieme verhouding tusschen Christus en de ziel uit te drukken, dat waarlijk niemand het
recht heeft om hier dadelijk met de woorden zinnelijkheid of hysterie te
schermen. Dan nog het „wijnmotief" ; dat wel eens wansmakelijk wordt
uitgebreid, zooals van de Liefde die taveerne houdt, waarin Jesus' bloed
geschonken wordt (TNTL. 1 904, 59) : Tie pat in Jesus' tavern te gaen.
Men zal het reeds hebben opgemerkt : het is nu vooral, niet alleen de
schoone, maar de Bloedige Bruidegom, die de zielen aantrekt. Ook hierin
ligt verschil met de oudere mystiek. Gewis, het Kruis en het Lijden waren
ook daar niet afwezig : moest men niet Christus beleven in zijn Menschheid
en zijn Lijden tot stervens toe aan het Kruis, om Hem te kunnen beleven
in Zijn Godheid ? Maar het accent was anders. Daar werd het Verlossingswerk vooral beschouwd van den positieven kant : als een mededeeling van
het goddelijk kindschap, door het beleven van Christus, den Zoon van God.
Nu treedt steeds meer de negatieve zijde op den voorgrond : als een verlossing van de zonde en van hare gevolgen door al het bittere Lijden van
den Godmensch, waarin de ziel Hem navolgen moet. Zoo wordt nu Jesus
in 't bijzonder de Verlosser : en de liefde om zijn verlossend Lijden, de
vreugde door Hem verlost te zijn, worden nu hoofdmotieven in deze meer
gevoelige mystiek. Aldus b.v. in dit zeer verspreide : Hi truer di trueren wil
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(HB. 73 ; Kn. 187 ; KT. 143), of in o Ihesu, uutvercoren Heer (KT. 144) ; en
dan nog in dat heerlijke Toon mi doch nu, mijn lieflic Lief (HB. 48 ; KT. 163) :
met de liefdevolle beschouwing van Jesus aan het kruis, met het neergebogen
hoofd, de uitgestrekte armen en de doorboorde zijde.
Soms klinken nog uitdrukkingen door van de Duitsche mystiek : van
„ontbloot" en „ontledigd" te worden, van allen „coeval", van „alle
creaturen of te staan", van het zich verliezen in God : Ic wil mi gaen verbliden (HB. 61); Och edele meneche minnet linen God (HB. 65) ; en van zoo
vele andere abstracte begrippen, die aan sommige dezer liederen een meer
intellectualistisch karakter geven. Hier en daar hoort men nog een naklank
van Hadewijch : b.v. in Ben blide gheeichte dat toont Hi mi (HB. 58 ; KT. 199)
of zooals in : Adieu mijnvroude (HB. 82 ; KT. 186 ; Kn. 362) : met de ridderlijke
beeldspraak, met het tornooi dat de ziel moet strijden en waarin haar helm
stukgeslagen wordt, met die hartstochtelijkheid der troosteloosheid „vremde
in verren lande". Daarbij de grootsche opvatting van het lijden als onafscheidelijk van de liefde, omdat de Liefde geleden heeft ; wat. weer geen
zinnelijkheid is, tenzij men het lijden opvatte als een verlangen naar lichamelijke folteringen, wat het geenszins beteekent ; veel meer wordt zielelijden bedoeld, dat uit de liefde opgroeit en het goed der liefde is. Zoo in
dit voortreffelijke, misschien wat koude, maar door zijn zuiver jambisch
rhythme treffende lied : oGhi die nu ter tiden lijdt, waarin het lijden nog wel
uitdrukkelijk gezegd wordt te liggen in „willige oetmoedicheit" (Kn. 415);
of in dit andere : Bilden moet in tegenepoet (Kn. 41 7), waarin juist die smart
der liefde als het goed der liefde wordt voorgesteld, met het thema van de
zekerheid, dat Liefde altoos loont al komt ze dikwijls spade. Ook dit lied
met zijn kunstigen vorm (aabccb, de a- en c-rijmen staande verzen met twee
heffingen, de b-rijmen slepende verzen met drie heffingen) doet zeer artistiek
aan, al is het geheel wat te nuchter van opvatting en wat te zeer loonsmystiek. Opwekkend om het Kruis te dragen is het meer in den volkstoon
gehouden Heffe op dijn Cruce, mtjn alreliefete Bruut (VD. 5 70 ; KT. 18o ;
Kn. 5o6), waarin de ziel, schrikkend voor dit zicht, tot den Bruidegom
klaagt, die haar krachtig de noodzakelijkheid voorhoudt haar kruis op te
nemen en Hem te volgen ; dan zal Hij zich zelven ten loon geven. Ook in
Duitsche, vertaalde, redacties, komt het voor.
Als nawerking van de Ruusbroec-mystiek zouden nog enkele liederen
kunnen worden beschouwd, b.v. het in meer uit afzonderlijke lofzangen bij
ieder vers van het Te Deum bestaande Nu laet one Gode loven (TNTL.
1 900, 2 93). Nog in de oudere mystieke taal vervat is Wilt ghy hoeren een
niewe liet (KT. 210) met het thema van der minne stralen, het „ledich staen"
en der zielen vonke, al is het wat onbeholpen en niet steeds in den passenden
Loon gehouden ; het komt voor in een verzameling van een overigens onbekende MARIGEN REMEN. Een alleszins merkwaardige proeve van speculatieve mystiek is ten slate /Re is met myn Lief epelen gaen (Acquoy, 85 vlg.)
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geheel uit de school van Eckehart ; hier treffen we inderdaad Eckehart's
voorstelling aan van Gods „ungenaturte natur" in de uitdrukking „ongheaerde aert".
De dichters van de meeste dezer liederen zijn onbekend. Het zullen wel
meestal geestelijke personen zijn geweest ; mannen, en ook dikwijls vrouwen,
kloosterzusters, die dichtten tot stichting of opwekking, van eigen geestelijke broeders of zusters, maar ook van het geloovige yolk. Uit eigen aandrift en dichtersdrang schijnen er ook vele verzen te zijn ontstaan.
BEKENDE DI CHTERS
Wij hebben het geestelijk lied tot nog toe bijna uitsluitend leeren kennen
uit anonieme gedichten. Wij vullen bovenstaande schets nog aan met het
werk van enkele met naam bekende makers van liederen.
DIRC HERMANSZ. VAN HERXEN, die in 1457 als rector van het Fraterhuis te
Zwolle overleed, dichtte een kerstlied : Och Heer, der hemelen stichter, waarin
het gevoel innig samensmelt met de ontroerde beschouwing, in den trant
van den H. Bonaventura (KT. 104); en verder een loflied op de zuiverheid,
dat hij eerst in 't Latijn, dan in 't Dietsch vervaardigde, bepaald met het
doel een wereldlijk lied te verdringen (VD. 563; KT. 107).
Op den naam van den beroemden volkspredikant JOANNES BRUGMAN zijn
ook enkele liederen overgeleverd : Met vruechden willen wi einghen (VD. 405 ;
KT. 110) met het rederijkersrefrein reeds „Och eewelijck is soe lanck" :
een opwekking tot bekeering door de vreugde die zij in den hemel verwekt,
in verschillende redacties ; Ick heb ghejaecht nujn leven lanc, een lied van
inkeer, tot Onze Lieve Vrouw ; dat Jesus hier als bemiddelaar tusschen
den mensch en Maria wordt voorgesteld berust op misverstand : de dichter
bidt ook Jesus, dat Hij hem genade verleene om Maria waardig te dienen.
Nog enkele andere liederen zouden van hem kunnen zijn ; zoo wordt Bliden
moet In tegenepoet hem toegeschreven. De vorm staat bij hem wat hooger
dan meestal elders.
D IR C COELDE VAN MUNSTER (1435-1515), eveneens Franciskaan, dichtte
het bekende lied : Och, edel diele, wilt mercken (KT. 136), een beroep van den
Bruidegom op de bruid, waarin met steeds sterker aandrang Jesus de
Bruidegom zijn rechten op haar liefde doet gelden tegenover zijn medeclinger, de wereld, terwijl een middelaar, de priester, Zijn woord bij haar
steunt tot de Bruid zich gewonnen geeft en de Bruidegom haar uitnoodigt om
Hem te kussen als Hij hangt aan het Kruis : „Coemt, Bruyt, ende cust mi
nu". Van minder belang voor de poezie, van grooter belang voor de catechisatie-methoden onzer vaderen zijn zijn liederen op de geboden, de uitersten,
het Lijden en zijn gestyleerde gebeden. Zoo trachtte hij het yolk met de
hoofdpunten van geloofs- en zedenleer vertrouwd te maken. Is hij ook de
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dichter van alle liederen, of slechts van een „liedeken van devocien", die
in het eerste gedrukte liedboek van 1508 voorkomen ? Mogen wij hem dan
ook begroeten als den ijverigsten bevorderaar van het geestelijk lied ?
Een ridder CONVAERS BROEDER van Holland wordt als dichter genoemd
van een wel wat lang, doch merkwaardig, lied : Jbesua, in deeen donden, met
die vurige, paradoxale liefdesbetuiging tot Jesus, met dit brandend verlangen naar Zijn komst, met die overvloedige schildering van de glorie en
de vreugde des hemels ; het bestond misschien reeds lang vOcir 153 9 (TNTL.
1900, 311).
WILLEM VAN AMERSFOORT, Minderbroeder van het einde der XV e eeuw,
dichtte Uut hartelike gberen, met een acrostichon op zijn naam.
Wij komen tot de dichteressen. Vooraf de gelukzalige MARGARETA VAN
GERINES, die in 1400 te Brussel uit aanzienlijke familie geboren, op twintigjarigen leeftijd in het klooster trad van de Dominikanessen van 's-Hertoginnendaal, bij Oudergem en er in 14 70 overleed. Op haar naam staan
Pia Carmina lingua Belgica ecripta en Epietolae pluree aeceticae, die echter alle
zijn zoekgeraakt : hoe jammer! Want hier was aan het woord een Zuidnederlandsche en een Dominikanes : de oudste liederen wellicht. Een der
oudste, zoo niet het oudste, liederenhandschrift is naar alle waarschijnlijkheid
tot stand gekomen in het dubbelklooster St-Margareta te Amsterdam in
GANSOIRDE, nu deel van de Nes. Vele der liederen zijn daarin van eenzelfden dichter, of liever dichteres, een tertiarisse, die wel eens op verzoek
van haar biechtvader Gherijt heeft gedicht. Een Gherijt Willemsz. Van
Zande, afkomstig uit het Heer-Florenshuis te Deventer, was biechtvader
van het klooster van 147 3 tot 1493 en deze heeft de verzameling aangelegd.
De liederen van deze zuster behooren tot de mooiste die wij bezitten. Nu
eens bezingt zij zacht en met ingetogen vreugde de zekerheid van haar
uitverkorenheid door Jesus' dood : Hi truer die trueren wil (Kn. 187 ; KT.
143), of haar vurig verlangen naar Hem in de overweging van zijn naam,
zijn lijden, zijn minne : o Jbeeu, uutvercoren Heer (KT. 144); maar dan is
't weer een ander „brief", als Jesus met zijn liefde uitblijft en ze zich dan
opwekt tot grootere trouw : Och nu mach is wel trueren (Kn. 202). Elders gaat
zij in vervoering op in de beschouwing van de vreugde der zaligheid : van
het hemelsch Jerusalem; van de H. Drieeenheid, van Maria's Zoon; van
Maria de Coninghinne ; van de „borgers" en in 't bijzonder van de maagden, met haar zang en dans, met een volheid van zinnelijke beeldspraak,
van schildering en geur en spel en geluid : o Ghi die Jesus wijngaert plant
(Kn. 31 7 ; TK. 14 7). Zij heeft mooie getijdengedichten ; b.v. het morgengebed : Ic eie den Bach int Oeet opgaen (TK. 153), of dit Paaschlied met
refrein Silt vroltjc, bet es geworden Bach (TK. 156). Of zij verheerlijkt den
maagdelijken staat : o Super maechdelike etaet; of lofprijst St Agnes (Kn. 299)
in een „suver soete melody", of St Katrijn, of St Margriet : Christus
verheerlijkende in zijn uitverkorenen (Kn. 2 98). Niet zelden is haar lied
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vol verlangen : naar de „lelikyns wit ende die rooskyns roet", naar Jesus
en zijn vertroosting, op zulk een naieve wijze, met zulk een onmiddellijke,
bijna plaagzieke, stemmigheid I Als zij bij de hemelsche poort zal aankomen,
zal ze zoo luid zingen, dat Jesus wel wakker zal worden; en dan zal zij
Hem oorlof vragen „te singen melody". Wat houdt ze van zang en
muziek en dans I En was 't geen danslied, met dat refrein : „Com, corn, corn,
Com beer Jhesus corn, mijnre sielen brudegom" (Kn. 1 95) ?
Er zit wel eenige kunstvaardigheid in deze liederen, die van een blijde,
opgewekte, zij het niet altijd zeer diepe stemming zijn, met overal, ook door
de klachten heen, een ondertoon van Franciskaansche vroolijkheid.
Een Parijsch handschrift uit het einde der XVe eeuw stamt uit een Brabantsch Clarissenklooster. Daar er nu tal van liederen (21-2 7) over de
H. Barbara in voorkomen, mag er uit afgeleid worden, dat dit klooster
aan de H. Barbara was toegewijd. Zulk een klooster is Barbaradael of
Eyckendonck, bij 's Hertogenbosch. Hierin ook zouden een aantal liederen
aan dezelfde dichteres kunnen toegeschreven worden. Heette zij LIJSBET
GHOEYVAERS, die de eerste bezitster althans van dit „Leiisenbouecsken"
schijnt geweest te zijn ?
Behalve een lied van inkeer en een lied op den hemel, zijn de eerste liederen
vooral Kerstliederen met refrein en tutti ,meermaals in 't Latijn daaronder
het ook van elders bekende en reeds vermelde „Een kindeken es ons
geboren In Betheleem" ; dan volgen liederen ter eere van den H. Franciscus,
van de H. Clara en van de H. Barbara. Van het 28 e lied of overheerscht
de lyrische toon, ook in de vele kerstliederen, die meer bespiegelend dan
verhalend zijn. Doch niet slechts deze liederen vertoonen verwantschap :
de geheele reeks schijnt verbonden door het beeld van den „vloed, den
vollen vloed" ( 7, i 1, 26, 3o, 35, 38, 39, 42), al krijgt men toch soms den
indruk dat de taal, hoewel Brabantsch, aan zich zelf niet gelijk blijft.
Nu treffen wij hier eenige inderdaad zeer frissche, vrome en innige liederen
aan. In de vele meer lyrisch gehouden kerstliederen zijn er eenige vooral,
die uitmunten door een bijzondere stemming van ingetogen vereering en
liefde, van bewondering en stille genieting : Kinder, nu zijt allegader woe
(2 9) met die „overvloedige vloet vol weelden even rijcke die dat armste
suete kindeken" blijft; Een kindeken es geboren (3o), met weer dien „vollen
vloet die gebonden leit en weynet seere" ; Laet ons met pollen chore (32) met
dat verrukkelijk-directe : „wy willen dit Kindeken wermen Met onser
minnen gloet" ; Dat ocoenste Kint es ono geboren (39) met Latijnsch refrein,
waarin wie een „goed huwelijk wil doen hier Maria's scoenen jongen soen"
vindt, met verder dat diepe meevoelen van Jesus' armoede : „Sijn voetkens
waren dicwile cout". En welk een tafereel van Moeder-liefde en Moederweelde in Wie wilt Koren singen (33). Luister even naar de taalmuziek die
deze dichteres kan vinden :
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Hoe wel was u te moede
o Moeder ende maget fijn,
Doen u dat kindeken cleyne
Boet sijn root mondekijn
en welk een schildering in deze verzen :
Sijn bruin oegxken scone
Sloech hij in u aenschijn.
Aanschouwelijk-dramatisch wordt de Boodschap, wat naief, verhaald in
Die Fader in der ewicheit (31). In eenen bogaert quam ic ghegaen (45), wij vermeldden het reeds, is onder het beeld van de jacht op „den edelen hert"
door de „felle honden" een allegorie op het Lijden. Onder de Marialiederen treffen Die dageraet Beet op ende fijn (34) en Die metten eterren eo
opgegaen (35). Doch ook de episch-lyrische kerstleisen, die dikwijls het
verhaal mede der Boodschap of de aanbidding der Driekoningen bevatten,
doen door zangerigheid en schilderachtigheid aan.
Een ware dichteres was deze zuster, al is misschien haar smaak niet altijd
even zuiver. En technisch vind ik hare liederen zoo goed als vele andere
onder de beste ; ja, zij hebben meermaals een rhythmische beweging en een
taalmuziek die daar ontbreken; zij heeft de plastiek in de uitbeelding en
kent bij al hare nalveteit, de kracht van de tegenstelling en de paradox.
Zoo staat ZUSTER BERTKEN, met haar achttal trouwens zeer mooie liederen,
niet langer alleen in haar tijd. Zuster Bertken, eigenlijk Bertha Jacobs,
had zich op dertigjarigen leeftijd, in 1457, laten „inmuren" in een kluis
aan de Buurtkerk te Utrecht. Daar leefde zij in ascese en beschouwing en
stierf er den 25en Juni 1514. Reeds tijdens haar leven geraakten liederen
van haar verspreid, die na haar dood gebundeld en samen met enkele
geestelijke verhandelingen werden uitgegeven in 1518 bij Jan van Severen,
te Leiden.
Behalve de bekende allegorie van het geestelijk leven Ic was in mijn hoofken
om cruyt gegaen, met de zoo rustig klare beweging, zoo zuiver-eenvoudig,
zijn de overige lyrische ontboezemingen met didactischen inslag. Kerstliederen zijn Met dean nyen fare, met de opwekking om Jesus na te volgen
in zijn vernedering ; en het breed-bewogen Au quam een echoon geluyt in mijn
oren: vrome beschouwing van Jesus' liefde bij zijn geboorte. o Siele uutvercoren is de pramende uitnoodiging van den Bruidegom tot de door schuldbewustzijn weifelende, doch naar zuivere liefde verlangende ziel; Die
werelt hielt mi in haer gewout: een lied van afkeer van de wereld en van
opwekking tot waakzaamheid, met een naklank van Hadewijch's mengeldichten in „dat vonkelkijn Dat roert so dic dat herte mijn." Hoge vrouwen
etjn Kier boven, die de ziel aanzetten om eigenwil te laten. Nu hoert ic eal
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men nyen Jane beginnen is wel eigenaardig en als voorstelling en als rhythme :

na den zang der „duve" der ootmoedigheid, de zang van den nachtegaal op
den Meiboom, het Kruis, de lijdende steeds onverzadigde liefde ; het lied
dat het innigst verwant is met Hadewijch. Jbeous, den is vercoren beb : Hij
heeft haar zijn Hart geopend ; maar zij mag Hem niet blijvend genieten ;
toch wil zij Hem trouw zijn, vertrouwend op zijn liefde die veel grooter is
dan de hare, waarom zij alle versmading der wereld verdragen wil ; ook
dit herinnert door de grondstemming aan Hadewijch; maar de toon is
gansch anders, en mist den vollen hartstocht van de groote mystica. Bertken's kunst is bevallig, eenvoudig, teeder, zonder sterke compositie to zijn.
Is alles in haar bundel van haar ? Is het vermelde lied Die werelt bielt mij
in Baer gewelt van Zuster Bertken ? In alle geval, het bestaat in verschillende
redacties. Eene van deze nu, nog voor 148o ontstaan, bevat de voile
plastische en muzikale bewerking van een thema, dat we elders reeds
meermaals hebben hooren aanstemmen, en hier met een pracht van kleuren
en geluiden, van sierlijke bewegingen en gracieuse rhythmen, in voile,
gedragen strophen wordt uitgevoerd : de leliendans der Minne, de maagden
die, als lelien, het Lam, de Liefde, met dans en zang volgen en omstoeien.
Hier heeft de kunst van het woord een zeldzame hoogte bereikt ; hier
wedijvert ze met onze beste schilderkunst om den eerepalm. Ik zou het in
zijn geheel willen aanhalen ; maar de opzet van deze geschiedenis laat het
niet toe. Het komt trouwens in vele bloemlezingen voor, waarnaar ik
verwijs (TK. 1 73, VD. 624).
SLOTBESCHOUWINGEN
De kunst van deze liederen is aan den eenen kant nog meermaals verwant
met die van de uitbloeiende hoofsche minnelyriek. Naar den vorm verraadt
zich dat in den strophenbouw, die niet altijd zoo primitief-eenvoudig is,
doch naar eenige kunst streeft in de schikking der verzen en der rijmen,
soms wel eens strophen van negen verzen op een enkel rijm bouwt ; dan
nog in de verpersoonlijking van gevoelens of gedachten, die aan de allegorie
herinnert, als b.v. waar Begherte als bode naar God wordt gezonden
(KT. 16o). Naar den inhoud, zijn er motieven van de hoofsche lyriek, die
vaak terugkeeren : als het „eyghen sijn", wat meermaals tot „de gevangenezijn" van Jesus' liefde overgaat. Ook het „sceiden" heeft wel vaak een
klank, die uit de minnepoezie ontleend kan zijn; als in : Nu aceyden wi, nu
sceyden wi (HB. 51 ; KT. 166) en andere dergelijke. Zelfs de „niders"
ontbreken niet geheel. En heel wat, ook mystieke beeldspraak, als van het
tornooi en van het kasteel, dat moet veroverd worden, herinnert aan de
kunstlyriek.
Aan den anderen kant blijven de liederen niet vreemd aan den invloed der
rederijkerskunst, vooral de latere. Reeds komt de „stoc" der refreinen
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voor, en klinkt een „prince" of „princelyck" op in de slotstrophe ; slechts
enkele hebben reeds de verfranschte taal.
Men heeft wel eens het eigenlijke gebied van het geestelijk lied in NoordNederland gezocht. Niet zonder eenige overdrijving. Wel is waar schijnen
Vlaanderen en Limburg weinig aandeel aan deze literatuur te hebben
gehad, al zouden sommige spellingen in de handschriften toch nog voor meer
dan een lied Vlaamschen oorsprong laten veronderstellen. Maar ook in
het Zuiden bloeide het geestelijk lied, vooral in Brabant : te Antwerpen
werden de eerste verzamelingen in druk uitgege wen, en vele, zoo niet alle,
daarin opgenomen liederen zijn wel van Brabantsche afkomst. In NoordNederland echter, bepaaldelijk in Noord-Brabant en Holland, daarnaast,
doch minder, in de Noordoostelijke provincien, hebben zij een ruime
verbreiding gevonden. Maar daarom zijn zelfs de in Noord-Nederland
opgeteekende liederen nog lang niet alle ook daar ontstaan. Vele van de
anonieme liederen schijnen wel uit het Zuiden afkomstig te zijn. Misschien
genoot het geestelijk volkslied in Zuid-Nederland niet hetzelfde aanzien
als in Noord-Nederland, werd het er niet tot de literatuur, tot de kunst
gerekend en bleef het er voorttieren bij de geloovige volksmenigte of werd
het onderdrukt door de rederijkerskunst. De oudste dichteres, wier werk
helaas verloren is, was een Zuidnederlandsche ; is hier niet heel wat meer
verdwenen ? We moeten het zoo vaak betreuren, dat Zuid-Nederland zoo
weinig zijn volkskunst heeft geeerd, dat zelfs het beste door Noord-Nederland en Duitschland werd gered. In het Zuiden begonnen toen de rederijkers de leiding van de kunst in handen te nemen ; weldra zouden zij zich
ook op het lied werpen, en dan werd het een erbarmelijk geknutsel. Op
die wijze echter wilden zij het tot kunst opvoeren ; evenals in de tweede
heeft der XVI e eeuw de natuurlijke uiting verdrongen werd door Romeinsche herders en herderinnen, door Cupido's en andere godheidjes ; waardoor
het volkslied zijn mooien dood stierf.
De Franciskanen en de onder Franciskaanschen invloed staande vrome
kringen hebben het geestelijk lied meest beoefend. Dit hangt ook samen
met het populair karakter dezer literatuur. De zoogenaamde moderne
devotie, de beweging van de broeders des gemeenen levens en der Windesheimers, heeft spoedig een geleerd karakter aangenomen. Zij schreven het
liefst in 't Latijn en zouden ook het eerst de Renaissance onthalen. Doch
ook wel uit hunne kringen zijn een aantal liederen afkomstig.
Wij hebben getracht de kunst die hier geboden wordt naar waarde te
schatten. Toch bestaat er eenig gevaar, dat men hierin te ver zou gaan.
Steeds gevoelt men, hoe eenig hooger begrip van kunst deze liederen aan
innerlijke schoonheid zou hebben doen winnen. Ik voor mij blijf de kunst
die weer natuur is geworden, stellen boven den woekergroei der loutere
spontaneiteit en der zuivere natuur. In een tijd toen onze oudere kunstlyriek
nog weinig bekend was, heeft men ook grootere waarde aan deze liederen205

literatuur gehecht, omdat ze toen nog de vroegste openbaringen van de
lyrische poezie schenen te zijn.
Ook over de verhouding van deze geestelijke liederen tot de wereldlijke
is nog lang niet het laatste woord gesproken. Het is wel zeker, dat heel
wat geestelijke liederen, vooral de meer persoonlijk lyrische, op wereldlijke
melodieen werden gezongen, al zijn het daarom nog geen vergeestelijkingen
van zulke liederen, wat slechts zelden het geval is. Vele geestelijke liederen
werden gedicht met het doel wereldlijke te verdringen, wat daarom nog
geen gebrek aan inspiratie of spontaneiteit veronderstelt. Maar ook
wereldlijke liederen zijn navolgingen van geestelijke, meer wellicht dan
soms beweerd wordt. Sommige motieven van wereldlijke liederen schijnen
mij eerder uit geestelijke ontleend te zijn. Ook de wijzen van wereldlijke
liederen, waarop sommige geestelijke gesteld werden, zijn niet altijd de
oorspronkelijke. Er is hier veelzijdige wisselwerking geweest.
Wijzen de Latijnsche tutti's nog op den oorsprong van het geestelijk lied
uit de kerkelijke hymnen, de invloed van het kerkelijke lied is eerder van
veroorzakenden dan van bepalenden aard geweest. Buiten enkele vertalingen uit het Latijn, waarvan wij de oudste reeds vroeger vermeldden, heeft
het geestelijk lied zich tamelijk zelfstandig ontwikkeld.
Ook tegenover het Duitsche geestelijk lied staat het Nederlandsche
onafhankelijk. Zeer zeldzaam zijn de vertalingen uit het Duitsch. Aileen
in het Saksische taalgebied, dat in de Middeleeuwen cultureel steeds meer
met Neder-Duitschland verbonden was, heeft het lied der Devotio moderna,
vooral langs de zusterhuizen, van hieruit geestelijke cultuurstroomingen
doen ontstaan, die ook Duitsche liederen en Duitsche invloeden hebben
me egebra cht
AANTEEKENINGEN
ALGEMEENE LITERATU UR : J. G. R. ACQUOY, Het geestelijk lied in de
Nederlanden v(56r de Hervorming, in Archief voor Nl. Kerkgesch., II, met de lijst van
de hem bekende hss. ; vooral nu J. A. N. KNUTTEL, Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de Kerkhervorming, Rotterdam, 1906. Liederen en melodieen naar onderwerpen geschikt, geeft het standaardwerk van FL. VAN DUYSE, Het oude Nederlandsche lied, 's-Gravenhage, Antwerpen, IV din 1 903-8, vooral in het III e, 1907.
D. F. SCHEURLEER, Nederl. Liedboeken, 's-Gravenhage, 1912, geeft de lijst van
de in Nederland tot i800 uitgegeven liedboeken. D. F. SCHEURLEER, Een devoot
ende Profitelyck Boecxken, 's-Gravenhage, 188 9 : nieuwe uitg. van het liedboek van
1539. HOFFMANN v. FALLERSLEBEN gaf een bloemlezing uit twee hss., in
Horm Belgicm, X, hss. A en B bij Knuttel ; beide te Berlijn, A waarschijnlijk Utrechtsch,
B Oostmiddelnederlandsch; andere uitg. door W. BAUMKER, Niederl. geistliche
Lieder, in Vierteljahrschrift fur Musikwisssenschaft, Leipzig, 1888, 163-254, waarbij
hij nog een hs. uit eenHollandsch Franciskanenklooster gebruikte : hs. C., bij Knutte1,55,
nu te Weenen, oorspronkelijk afkomstig uit het tertiarissenklooster St-Margareta in
Gansoirde in de Nes, Amsterdam 0). C. LECOUTERE gaf een Parijsch hs. uit :
Mnl. geest. liederen, in Leuvensche Bijdragen 18 99 : afkomstig van het klooster Bar2 o6

bara-dael, bij 's-Hertogenbosch ( ?); z. Knuttel, hs. D. Een hs. E berust to Brussel,
uit een Franciskanessen-klooster van Dordrecht afkomstig, begin XVI e eeuw. Een
verloren gewaand hs., F bij Knuttel, werd intusschen teruggevonden, F. LYNA,
TNTL. 1 9 24, 289-323. Hs. G bevat een 1 7-tal slordig opgeteekende liederen door
zekere Marigen Remen, afkomstig uit Holland; zie nog E. H. ROES, Een liederenhs., in Dietsche Warande 18 97 : hs. I bij Knuttel : met latere liederen; verdere afzonderlijke liederen bij J. G. R. ACQUOY o. c. Over een Kamper liedboek (ca. 1540),
waarvan een paar fragmenten bewaard zijn : M. E. KRONENBERG, Het Boek,
XXII; over de muziek-notitie in het Devoot en Prof. Boecxken Mevr. W. BROMSTRUICK, One oude Nederlandee lied, in Ts. der Ver. voor Nl. muziekgesch., XIII(1929).
Zoo zal men de verwijzingen begrijpen : Kn. = Knuttel, o. c.; H B = Hor m
VD = V. Duyse o. c. DPB Devoot ende Profytelyck Boecxken. Men zal ook
vele liederen vinden in bloemlezingen, als in die van PENON = Pn. ; vooral van
Th. E. C. KEUCHENIUS en D. C. TINBERGEN, Nederl. lyriek vanaf de XIIIe
eeuw tot 1880, de Middeleeuwen, Leiden, 1 9 20 = KT., die een rijke keus van liederen
bevat.
Soudaen'e dochterkijn: KNUTTEL, o. c. 76-77; over het motief zelf der legende J.
BOLTE, Die Sultanstochter im Blumengarten, Zeitsch. f. d. Alterthum, XXXIV,
18-31; BOEKENOOGEN in Nederl. Volksboeken, IX, Leiden 1904. Bagbijnken
van Parije: uitg. J. VAN VLOTEN, in Alg. Konst- en Letterbode, 1853, 2 e dl, Haarlem, volgens Delftschen druk; C. P. SERRURE, in Vl. Bibl. 1860, volgens druk
van 1605 ; 0. SCHADE, Geistl. Ged. des 14 u. 15 jhts vom Niederrhein, 1854, 333,
volgens Keulschen druk van 1510. A. LUBBEN, Mitteln. Gedichte, 1868, 1 vlg.,
volgens een hs. van Oldenburg; vgl. L. WOLFF, Beginchen v. Paris, in Stammler's
Verfasserlexikon.
Dire Hermanez. v. Herxen: over hem M. SCHOENGEN, Jacobus Trajecti : Narratio
de inchoatione domus clericorum in Zwollis, 1 908; BRINKERINK in Nw. Biogr.
Wdb. VI. —j Brugmane en Dire Coelde, zie verder bij geestelijk proza ; over hen
nu vooral Wolfg. SCHMITZ, O.F.M. Het aandeel der Minderbroeders in onze
M-eeuwse literatuur, Utrecht, z. j. (1 93 7). iffargareta van Gerinee: EDW. VAN
EVEN, Nog een paar onbekende Vlaamsche dichteressen uit den voortijd, Leuven,
1856; vgl. ST. AXTERS, OGE. 1933, blz. io. Over de zuster van Gansoirde, KNUTTEL, o. c. 55 vlg.; van Barbara-dael: id. 61 vlg., en vgl. uitg. door C. LECOUTERE,
o. c. Zuster Bertken: Een boecxken gemaket van Suster Bertken, 1518 ; herdrukt door
Dr Ja SNELLEN, Utrecht. Cultuuratroomingen met Duitschland : van belang is in
dit opzicht hs. B, bij KNUTTEL, o. c. ; z. Sr. MARIE JOSEPHA, Das geistliche
Lied der Devotio Moderna, Nijmegen, 1930.
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HET WERELDLIJK LIED
EPISCH-LYRISCHE LIEDEREN

0

OK DE WERELDLIJKE LYRIEK VERTOONT NU
doorgaans het karakter van het lied, om hier nog niet te gewagen
van het refrein der rederijkers. Met de voornaamste bronnen
hebben wij reeds kennis gemaakt. Wij behoeven hier slechts de
voor de vorige periode ontworpen schets te voltooien.
Episch-lyrisch zijn vooreerst de romances en balladen, waarvan wij echter
reeds de oudste en beste hebben besproken. De latere zijn van geringe letterkundige beteekenis en ontleenen hun motieven meermaals aan oude romans.
Hier komt in 't bijzonder het historisch lied ter sprake. Zulke liederen
werden steeds in grooter getal bewaard sedert de XVe, maar nog meer in
de XVI e eeuw. Op de ongeveer 5o liederen, die nog van voor 155o tot ons
zijn gekomen, bevat het Antwerpsch liederenboek van 1544 er 28 : uit de
jaren 1542 en '43 alleen 13. Met de boekdrukkunst worden dus heel wat
meer van die liederen overgeleverd. Er zijn daaronder echter louter gelegenheidsgedichten, die de gebeurtenissen zonder meer, zij het ook al van een
bepaald politiek standpunt uit, verhalen en die als propaganda werden
verspreid. Zoo kunnen er ook in het verleden heel wat geweest zijn ; maar
om hun geringe litteraire waarde zijn ze ook met de gelegenheid die zij
bezongen en met de zaak die zij dienden verdwenen. Daar zijn er andere,
die de gebeurtenissen omscheppen tot een stuk menschelijke tragiek en
optillen in de sfeer der romance ; deze zijn dan ook gewoonlijk heel wat
langer bij het yolk blijven leven. Van dien aard zijn de meeste der liederen
van voor de XVI e eeuw.
Onder de historische liederen onderscheiden wij „strijdliederen", opwekkend
en Fier; „zegeliederen", met gewoonlijk overmoedigen spot;,, schimpliederen", bij mislukte strafexpedities, of tegen baatzuchtige rijksbeambten ;
„klaagliederen", zooals wij er reeds in de vorige periode vermeldden, nu
wel eens in den vorm van een adieu; maar ook liederen van innig meeleven
met de wederwaardigheden van het vorstenhuis, met zijn lief en leed, met
zijn overwinningen en roemrijke daden.
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Hier ook zien wij hoe vaak de techniek van het oude tijdsgedicht bewaard
blijft : in vele overheerscht de dialoogvorm, met snel wisselende rede ;
spoedt het verhaal over de toppen der gebeurtenissen heen; staat de worst,
met welken eerbied hij ook wordt gediend, op een voet van gelijkheid, bijna
van vertrouwelijkheid met zijn „kinderen" ; wordt de geschiedenis door de
verbeelding tot een menschelijk gebeuren omgeschapen; treedt God als de
Leider der strijdende machten op en wordt zijn hulp ingeroepen.
Tot de mooiste behooren : Van mijn Here van Lelidam (Jean de Villiers de
l'Isle Adam), die in 143 7, bij een paging om het oproer der Bruggelingen
te dempen, werd gedood, waarin de tragiek van zijn lot wordt verhoogd
door 't bange voorgevoel bij den adel der stad, dien de dichter hem met
fierheid verkondigen laat (AL. 65). Een liedeken van den dlach van Blangtjd
(1479) : krachtig en Fier, vol Godsbetrouwen, met het opwekkend refrein
„Si riepen alle : Flander de leeu I Met vlaemschen tonghen" (AL. 6).
Dan het dappere lied op de belegering van Nieuwpoort, 14 79 (AL. 145).
Het Lied van Keyder Maximiliaen (AL. 115) : wiens bruid, Anne van
Bretagne, op weg naar haar bruidegom door Frankrijk, ontvoerd wordt
door Karel VIII, althans zoo zag de dichter — een Duitscher, want
ons lied is gedeeltelijk vertaling — die gebeurtenissen; met het motief
der om haar eer schreiende geschaakte. Van den Coninck van Cadilien (AL.
16 7), met de zeereis van Philips den Schoone (1503), waarbij hij bijna
schipbreuk leed en zich vrij kleinmoedig gedroeg ; als dan de koning om
hulp heeft gebeden, kondigt de stuurman aan : „Mi dunct is hoore die
vogelen singhen", en de Engelsche kust is nabij. De vier liederen uit een
verzameling van Antonis Ghyselers (ca. 151 7 ; VM. IV, 18i) gedeeltelijk
reeds in rederijkerstrant, hebben een fellen, hatelijken Loon, als dat van
Thyenen, met het motief van verraad. Verheerlijking van den moed der
Mechelaars tegen die van Antwerpen en van Brussel (1432), is Ghy heeren
van Bruedele, wy maken u vroet (W. 55). Er zijn wel weer liederen op het
dapper verweer van steden. Een beevaart van drie edelen uit ooze gewesten
naar Jerusalem om daar den ridderslag te ontvangen in 1450 (AL. 109)
moet ook de gemoederen fel hebben getroffen. Een oud, wellicht het oudste,
en roerend Adieu-lied is dat Van rrou Marie van Bourgoengien, wier vroegtijdige dood (1482) eveneens diepe ontroering wekte en tot twee liederen
aanleiding gaf (AL. 126). Nog een adieu-lied is dat van Isabella van
Portugal (153 9 ; AL. 18 7). Een enkele maal wordt een gebeurtenis uit het
leven van grooten bewaard, waarin weder het menschelijk gebeuren in het
werkelijk voorval wordt gezien, zooals in het lied van Gerrit van Raephordt:
van den woesten edelman, die met brutaal geweld een meisje uit de armen
harer ouders ontvoerde.
De liederen uit de XVI e eeuw zijn meestal gelegenheidsliederen en vaak
reeds in rederijkerstrant, waarbij men zich mag afvragen of ze wel bestemd
waren om gezongen te worden. In een heele reeks maken we kennis met de
209

strooptochten, in 't bijzonder van Maarten van Rossum. Of zegeliederen,
vredeliederen, spotliederen.
Vele van deze liederen werden door de huursoldaten in den dienst der
vorsten gedicht ; het zijn „ruiterliederen", en zij herinneren ons nog wel
aan den ouden soldat-trouvere, wiens geslacht nooit uitgestorven is.
Episch-lyrisch zijn nog liederen uit het volksleven : weinig meer dan
boertige, dikwijls platte schilderingen of verhaaltjes, nu op muziek gezet.
Zij behandelen meestal een of ander tooneeltje : uit het huwelijksleven, in
den aard van de kluchten en sotternien, met ongeveer dezelfde personages
die er in over den hekel worden gehaald; uit het losse soldatenleven : ook
ruiterliedjes, gewoonlijk grof, met wel eens een spotlied op een onoevend
Hansken, den boerenzoon, die den krijg wil leeren; uit de taveerne en bij
den dans : want wijn en minne zijn ook schering en inslag dezer avonturen
van „ghesellen en ghesellinnekens, van ghildekens", zotten en drinkebroers.
Ook hebben vele liefdeliederen van deze soort een verhalenden inhoud :
een of ander tafereeltje, een voorvalletje, van dartele, schalksche of
ongelukkige of wulpsche liefde, van vierende, tierende, geldlooze „verloren
kinderen", maar ook van anderen. Populair gebleven zijn nog het vroolijke,
zangerige : Des Winters ale bet regent, van 't looze visschertje (W. 276,
KT. 86) en het ondeugende : Zeg, kweselken, Wilde gij Jansen (W. 29o, KT.
102). Doch vaak wordt de scherts onstichtelijker. Onder de beste zijn nog
de oudste, die we reeds hebben vermeld.
Maar geen liederen van huiselijk leven, van het wel en wee v an familie en
individu, van kinder-liefde en ouderen-vreugde ; geen liederen zelfs van
het maatschappelijk leven; want al worden allerlei vertegenwoordigers
van bedrijven genoemd, molenaars, molenarinnen, boeren, timmerlie,
slotenmakers, enz., ze treden er niet in op als zoodanig, maar als minnaars,
drinkers, enz. Van trouwe liefde zingt : Daer zou er een magetje vroeg opstaen
(KT. 96). En een wijze vermaning geeft : Er zou een maagd om bloemetjes
gaen (KT. 98).
ZUIVER-LYRISCHE LIEDEREN
Meer „zuiver-lyrisch" zijn een reeks andere liederen : met klachten van
verstooten minnaars of van verlaten en bedrogen beminden; over onbeantwoorde liefde en over de smart van 't scheiden; over slapelooze nachten
en sombere gepeinzen; over de onrust en kwelling der jaloerschheid;
verzuchtingen; mijmeringen; bespiegelingen; drink- en dansliederen; soms
ook in ruwe realiteit de verwoesting van het leven door de ontucht uitweenende vermaningen.
Nu en dan wordt wel eens iets anders gehoord, als b.v. een verheerlijking
van het landmansbedrijf met een klacht over 't droeve bestaan, tot nog
in een paar knutselliederen van rederijkesr, met gelijken inhoud (AL. 176,
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2 oi ). Maar nogmaals, geen huiselijke liederen, ge en kinderliederen, misschien
wat bakerliedjes, geen liederen van vriendschap en zuivere liefde. Ook geen
eigenlijke natuurliederen. Wel worden de hazelaars, dat beeld van vroeg
ontluikende doch laat vergeldende liefde, de linde, dat oud symbool der liefde,
de bloeiende boonplant ; bloemen ; vogelen ; de nachtegaal, vooreerst, die
bode der geliefden ; de leeuwerik ; de koekoek genoemd ; wel wordt de
frischheid van de mei, van den morgendauw, van wind en water, van geur
en kleur en licht geprezen ; wel dringt nu en dan een zeker gevoel door als
van een eersten opgang in de schoonheid der natuur ; maar dit is toch
meestal nog meer zinnelijk dan sthetisch. De wereldlijke lyriek is overwegend liefde- en drinklyriek. Ook hierin kan men de vroegere Provencaalsche vormen terugvinden : er zijn „wachterliederen" of dageliederen,
waarin de vreugde wordt gestoord door den vermanenden wachter, die
den dag aankondigt, b.v. Het viel een bemele douwe (KT. 85), dat tevens een
mei-lied is, zooals er nogal talrijke zijn bewaard : een lied waarin de minnaar den mei komt planten onder het venster of voor de deur der beminde,
zooals in het beroemdste : Och, ligdy nu en elaept (AL. 132); of ook eenvoudig de Mei bezingen, zooals in het mooie : Laet ono Laet pno de /Key
wat lovers (MT. 148) ; er zijn „wenschliederen", „leugenliederen" ; liederen
met kleuren- en bloemensymboliek, want ook hier put de minnaar zich
uit in 't bedenken van alle mogelijke bloemen, die bij de geliefde passen ;
al wijkt de allegorie nu overal sterk voor de werkelijkheid. Zelfs de „tensones" zijn niet geheel verbloeid : zij leven voort in liederen van minnestrijd
(TNTL. 1900, 2 7 1). En ook de „niders" treden nog als spelbrekers op.
Een der mooiste liefdeliederen, dat soms aan Margareta van Oostenrijk,
moei van Karel V, wordt toegeschreven, omdat het in een handschrift
van haar voorkomt, is het eenstrophige Ghequebt ben ic van binnen (W. 3o,
KT. 48) : zoo louter directe uiting van de diepste liefdesmart, op het diepe,
ongedurige, rhythme, in zoo smachtenden toon van gewonde liefde gehouden.
Naar mijn meening is dit lied bepaald oud : het is nog geheel in den stijl van
de hoofsche lyriek, met den bouw der strophe en de hoofsche motieven.
Het zou mij niet verwonderen, dat het oorspronkelijk een geestelijk minnelied is geweest, in den aard van die van Hadewijch. In een vollediger
redactie van acht strophen is het later omgewerkt geworden door een
rederijker, die iedere strophe met een „stoc" heeft laten eindigen. Misschien
zijn niet alle strophen van denzelfde ; sommige doen als later toevoegsel
aan; maar veel van het oorspronkelijke zou er nog wel in bewaard kunnen
zijn :

Recht als een roos ontploken,
Soe staet mijn hoep na dij ;
Had ic u, lief, ontloken
Mijn hert dat waer so vrij.
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Ook deze minnevrijheid is oorspronkelijk mystiek. En het woord Amen,
waarmee het lied in het handschrift besluit, verbindt het nog wel met zijn
geestelijken oorsprong, al is die redactie zelf niet meer geestelijk.
Nog een mooi lied van gewonde liefde, zuiver en oprecht, is b.v. Ic draghe
in minen herte (HB. II, o 1) ; of van verlangen, als b.v. het eenstrophige
Afyn pert altyt heeft verlanghen (KT. 48); en, om ook een pakkend lied van
scheiden, met belofte van eeuwige trouw, te vermelden Ic eech adieu, wi
twee wi moeten scheyden (KT. 45). Het door J. F. Willems als uitwijkelingslied uit de XII e eeuw vermelde Naer Oodtlant willen wij rijden (W. n. 19)
is waarschijnlijk niets meer dan een scheidingslied naar een ver, onbepaald,
land geweest, en misschien niet ouder dan de XVII e eeuw.
Maar de hoofsche liefde en de hoofsche dienst heeft nu voor goed de plaats
moeten inruimen voor de zinnelijke drift, soms in al hare dartelheid, in al
hare onbeschaamdheid ook. En de liefde schijnt hier niet anders meer
bekend te zijn dan als een dierlijk instinct, dat moet verzadigd worden.
Hoe jonger de liederen, hoe onbeschaamder soms. Ook hier zijn de oudste
de beste.
Hoe ver zijn deze liederen buiten de kringen der lagere volksklasse, der
ruiters en ghildekens, verspreid geweest ? Voor de al te wulpsche en onbeschaamde wil ik hopen, dat ze zich niet ver daarbuiten hebben gewaagd,
al werden ook zulke in het Schoon Liedekensboeck opgenomen. Zeer vele
waren ook zeker bij het yolk bekend, over alle gewesten van de Nederlanden, die met de Rijnlanden het gebied van het volkslied waren. En
onze begrippen van fatsoen zijn niet dezelfde als die van vroegere tijden.
Oorspronkelijk zijn ook wel de meeste, al vertoonen vele Duitsche vormen
en woorden, wat mode was ; al werden ook andere naar het Duitsch of uit
het Duitsch bewerkt, vooral de ruiterliedekens.
Daar deze liederen, bijna alle, al te zinnelijk zijn en de zinnelijkheid uitbuiten, behalve de romances en de historische liederen, daar ze alleen de
liefde schijnen te kennen in haar overmoed, zonder ooit, of waar ? in de
diepte van weelde of wee, van tragiek ook, der ware liefde of te dalen,
kan ik deze onbeschaamde uitspattingen der dierlijke drift geen frischheid
noemen, noch blijden levenslust, al beken ik, dat we hier nog verre zijn van
de geraffineerdheid en hysterische wulpschheid van latere geslachten, en
dat de in enkele liederen zich uitende ellende der ontucht ook mij wel
ontroeren kan. Spontanelteit, eenvoud, diepte en waarheid van gevoel,
onmiddellijkheid van uitdrukking in de aanraking met de diepere werkelijkheid, vind ik vooral in de geestelijke liederen. Ik zeg dit niet uit verkeerdbegrepen preutschheid ; maar uit naam der kunst, die het zedelijkleelijke zonder hoogere bedoeling niet als msthetisch-schoon genieten kan.
De dichters van deze liederen zijn meestal anoniem. Wel deelen zij soms
een en ander over zich zelven mede in de slotstrophe : „Die dit liedeken
sang", maar zonder hun naam te vermelden. Daarin herkennen wij dan
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huursoldaten, ruiters, landsknechten, op wier rekening misschien zeer vele
moeten worden geplaatst. Elders zijn het nog „ghesellen" of „ghilden" : de
mannen of vrouwen, ja ook vrouwen, die komen van Poverendycke, en die
Sinte Noywerc, of Sinte Luyaert, maar vooral Sinte Reinuut, tot patroon
hebben ; de ghesellen van „der blauwer scute", nakomelingen van de oude
volksdichters en volkszangers, van het varende diet, van de goliarden en
vagantes, de Robijn- en Arnout-gezellen, die we verder nog meer zullen
ontmoeten. Toch zou ook hier wel eenige conventie in kunnen schuilen :
zelfs in het Gruythuyse-handschrift staan gedichten van zulke „gheldelozen"
(b.v. 4 9 ). Dat er ook gezeten dichters onder hen waren, leden van deftige
zangers-gilden, spreekt vanzelf. En ook de rederijkers deden er aan mee :
ja, de refreinen der rederijkers in 't zotte of het amoureuze maken het vaak
al even bont ; ze zijn ook zeer nauw met deze liederen verwant.
De letterkundige waarde is zeer verscheiden. Volkskunst zijn ze, en om
hun inhoud, en om hun afkomst, en om hun techniek : direct, brutaalonmiddellijk, zelfs met een zekere conventie in de behandeling van gelijke
themata, met vaste uitdrukkingen en wendingen, met stoplappen en assonances. Zij mogen vooral van belang zijn, maar met allerlei beperking, voor
de kennis van het maatschappelijk leven dier dagen. Toch moet men ook
daarbij niet uit het oog verliezen, dat veel internationaal gemeengoed was,
veel conventie en veel onwaarschijnlijk. De strophe en het versrhythme
zijn vaak los gebouwd, naar de vereischten der muziek; maar ook wel
meermaals uit onbeholpenheid, waarin men nog geen schoonheid moet zien.
Toch beken ik gaarne, dat hier en daar dichters aan het woord zijn, die in
een paar fraaie trekken een heele stemming uitdrukken ; of ook in een fraai
beeld hun gevoel openbaren, als b.v. in Te Mei &ladle een bloemkijn (KT. 46).
De muziek dezer liederen herinnert meer dan eens aan die van kerkelijke
hymnen : de wereldlijke muziek had zich immers ook daaruit en in wedijver
er mee ontwikkeld. Op de wijze van wereldlijke liederen werden, van de
XVI e eeuw of vooral, ook geestelijke liederen gezet ; zooals geestelijke
liederen naar wereldlijke werden gemaakt ; doch ook omgekeerd.
AANTEEKENINGEN
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DE VREESE, TNTL. 1940.

213

DE KAMERS VAN RHETORICA
OORSPRONG
E „CAMEREN VAN RHETORICA", ALDUS VO OR
het eerst genoemd te Oudenaarde in 1441, waren vereenigingen,
als broederschappen ingericht, die zich toelegden op het maken
en voordragen van gedichten en van tooneelwerk. Hun onmiddellijke oorsprong ligt in oudere vereenigingen en genootschappen, die zich
in die tijden hadden gevormd met het oog vooral op de vele zich sterk
vermenigvuldigende optochten, ommegangen, vermakelijkheden van alien
aard. Zoo waren er „ghesellen van der kercke", die de geestelijkheid hielpen
bij de groote liturgische plechtigheden. Elders worden „ghesellen van den
spele" vermeld ; misschien dezelfden, daar ook zij in 13 93 de processie te
Kortrijk opluisterden (VM. v. 9 1). Jan van Hulst stichtte met zijn „ghesellen vanden spele" op Witten-Donderdag 1428 in zijn „hoveken" het
genootschap van den H. Geest, de oudste rederijkerskamer van Brugge. Er
waren „ghesellen van der conste" : ook misschien dezelfden, of de zich in
de sleden steeds talrijker metterwoon vestigende dichters van vroeger.
Er waren „ghesellen vanden esbatementen", die waarschijnlijk vooral
voor vermakelijkheden zorgden. Bij de groote schuttersfeesten, die in
zoovele opzichten met de latere rederijkers samengaan en dezer landjuweelen hebben voorbereid, trokken ook „ghesellen" mee, om ze door ernst en
boert, door vertooningen, spelen en grappen op te luisteren. Nog voor
andere doeleinden kwamen gezelschappen tot stand : bewoners van bepaalde
stadswijken, om verlustigingen in te richten ; of werden door de stad zelf
min of meer officieel aangeworven als „ghesellen van der stede", voor
vertooningen in de straten bij stedelijke feestelijkheden, voor blijde
inkomsten ; voor grappen, vermommingen, vertooningen op sleden, op
wagens, op rollende schepen ; sotten-vergaderingen, soften-„gilden" misschien, die we meermaals zien verschijnen als toegevoegd aan de kerkmeesters en de kamers, om de door dezen georganiseerde processies of
spelen te verlustigen. Want nadat eenmaal de luisterrijke ommegangen en
de vertooningen in zwang waren gekomen, wilde geen stad van belang bij
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haars gelijke ten achfer staan. Als nu zulke gezelschappen tot waste vereenigingen bijeenkwamen, konden zij den vorm van gilde en broederschap
aannemen, omdat alle, ook sociale, levee in de middeleeuwen van den geest
van godsdienst doordrongen was.
Het is echter zeer waarschijnlijk, dat dergelijke vereenigingen reeds vroeger
bestonden. Reeds in de XII e eeuw vergaderden de jongleurs in NoordFrankrijk, b.v. te Atrecht, tot een soort broederschap, om zich een christelijke begrafenis te verzekeren ; ook in de kamers zullen de leden een intreebijdrage moeten betalen voor hun begrafenis, als „dootghelt, dootscout".
Die broederschap stond op vriendschappelijken voet met een andere
broederschap, waar burgers en edelen in samenkwamen met „clercken"
en dichters, ter aanmoediging en bevordering van de woordkunst : de
„Confrerie de Notre-Dame" ; oorspronkelijk wellicht met een godsdienstig
doel, waaraan het maken van gedichten ter eere van Onze Lieve Vrouw
al spoedig werd toegevoegd, zoodat deze broederschap, puy geheeten, naar
het podium waarop de gedichten werden voorgedragen -- want het voordragen was hoofdzaak een middelpunt van letterkundige bedrijvigheid
werd, dat ook in andere steden navolging vond. Zoo bestond er ook te
Valenciennes reeds in 1229 een dergelijke broederschap. Zou het waar
zijn, dat reeds in de XIIIe eeuw jets dergelijke te Nieuwpoort was gestichf,
met het doel gedichten te maken ter eere van Maria ? En wat waren de
vergaderingen en oefeningen van rhetorica, waarvan Galbertus reeds
gewaagt ten tijde van Karel den Goede ? Wat daar nu ook van zij, eerst
tegen het einde der XIVe eeuw zien wij te onzent allengs zoowat overal
dergelijke genootschappen opkomen, waaruit zich later de rederijkerskamers
zullen ontwikkelen. Of beginnen oudere genootschappen zich eerst in
dezen tijd van opgewekt stadsleven krachtiger te organiseeren ; en worden
wij er nu ook, met de opkomst der stadsrekeningen, beter over ingelicht,
zooals over zoovele andere instellingen ?
Merkwaardig Loch alweer is, dat wij zulke genootschappen zich van Vlaanderen uit zien verbreiden. In vele steden, fe Kortrijk, fe Ieperen, te Tielt,
worden ze vermeld nog in de XIV e eeuw en richten zij zich in naar de
wijze, die de Kamers van Rhetorica voorbereidt : zoo ongeveer als de
toenmalige gilden, in 't bijzonder als de schuttersgilden.
Eerst tegen het midden der XV e eeuw beginnen ze „cameren van rhetorike"
genoemd te worden ; en de kamerbroeders, soms ook kamerzusters, „retrosijnen, rhetorisienen", onder den invloed van de Fransche „Rhetoriqueurs"
van den Bourgondischen tijd. Volksetymologisch werd daaruit „rederijker,
rederijkerskamers". Het woord „rhetorica" was Coen een mode-woord,
met een wel wat vage beteekenis. De H. Catharina was de groote patrones,
omdat zij alle heidensche rhetoren door hare welsprekendheid had weerlegd. Op den voorgrond treedt het begrip van „const van wel segghen",
zoodat de redenaars der oudheid als voorgangers golden. Rhetorica was
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zoowel de kunst van voordragen als de kunst van het woord ; en dit dan
nog zeer ruim opgevat : kunst en wetenschap waren nog eng verbonden en
de kunst streefde bepaald naar nuttigheid ; wat godsdienst en zedenleer,
wat stichting en volksopvoeding meebracht, werd voorwerp der edele kunst.
En al zocht men die voornamelijk in het vers, omdat het bewustzijn van
het proza als kunstmiddel in deze kringen nog weinig was doorgedrongen,
de opvatting der kunst als rhetorica zal er schuld aan zijn, dat stem en
gebaar in die verzen dikwijls zwellen en de poezie een oratorischen,
rhetorischen zwaai krijgt. De kunst van den dichter wordt gelijkgesteld
met die van den redenaar.
Zulke broederschappen konden reeds sedert vele jaren de kerkelijke
plechtigheden hebben opgeluisterd, spelen en vertooningen hebben gehouden,
yam ze ook officieel door de stad werden erkend en in haar dienst opgenomen. Vooral sedert de tweede helft der XVe eeuw zien wij die broederschappen van de stad een wettelijk statuut ontvangen, dat hun bepaalde
voorrechten toekende en steun verzekerde, waarvoor zij dan in ruil ook de
stedelijke plechtigheden moesten opluisteren, bij triomphen en intochten
„de eer der stad bewaren", op bepaalde dagen en bij bepaalde gelegenheden
spelen opvoeren, de ommegangen en processien „in ordonnacie" houden, enz.
Weldra had elke stad of elk dorp van beteekenis in Vlaanderen en Brabant
een eigen kamer. Sommige steden hadden er zelfs meer, soms drie of vier. In
Limburg komen de kamers minder voor : alleen De Roode Roos van Hasselt
heeft hier de rederijkerij eenigszins gehandhaafd. In Noord-Nederland
treffen wij ze aan in de meer ontwikkelde, met Zuid-Nederland in betrekking staande gewesten, of vrij laat. De oudste is er het Bloemken Jesse
van Middelburg ; de beroemdste, omdat zij de gouden eeuw heeft voorbereid,
is De Eglantier, te Amsterdam, -wrier blazoen den aan een kruisvormigen
eglantier hangenden Christus vertoont met de spreuk In Liefd' Bloeyend.
Soms treffen wij naast de wettelijk erkende kamers nog andere genootschappen aan, die als kamers waren ingericht, doch nooit meer dan losse
genootschappen zijn geweest, gezelschappen van aankomende jongelingen,
zooals De Damastbloem te Antwerpen, die papkamers heetten.
INRICHTING
Elke dier tot kamer ingerichte broederschappen had een eigen blazoen
of wapenbord ; meestal, in tegenstelling met de leeuwen, luipaarden,
arenden der ridders, van godsdienstigen aard : bloemen voornamelijk, of
planten met symbolisch-godsdienstige beteekenis lelie, roos, eglantier,
viool, goudbloem, pioen, olijftak, enz. ; ook dieren, heiligenbeelden of
andere godsdienstige symbolen : de pelikaan, het boek (der Apocalypse),
Mariacransken, de drie Santinnen enz. Een devies of zinspreuk moest het
blazoen verklaren, in 't Dietsch : Uut jonsten versaemt ; in Liefd' bloeyend,
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Trou moet blijcken ; Mijn werc es hemeleck, zooals het devies luidde van de
H. Geestkamer te Brugge ; Alst past bi appetite, zooals die van de Fonteine
te Gent ; of in 't Latijn : Pax vobis ; Alpha et Omega ; Ecce gratia ; wel
eens met woordspelingen. De leden droegen dit blazoen met de kenspreuk
op de mouw van hun tabbaard, hun „paruere" of feestkleed, waarin zij
verschenen bij groote goddelijke diensten of bij de begrafenis van een der
hunnen. Zij vereerden een of ander mysterie : de nederdaling van den H.
Geest ; het H. Kruis ; de Transfiguratie ; Onze Lieve Vrouw in een of
ander geheimenis ; of stelden zich onder de bescherming van een heilige :
Catharina, Apolonia, Agnes, Antonius, Joannes de Dooper of de Evangelist. Naar hun blazoen of naar den heilige, het mysterie, dat zij vereerden,
werden zij meestal genoemd : de Fonteinisten, de Catharinisten ; zelfs
soms naar hun devies : de Pax Vobianen, van Oudenaarde.
Het bestuur der kamers, dat min of meer op dat van de gilden geschoeid
was, kon verschillend ingericht zijn. Dikwijls treffen wij een hoofdman
aan : een aanzienlijk persoon, burgemeester, ridder ; dan een coninc of
conincstabel : soms een andere naam voor hoofdman, doch al vaak niet
meer dan „coninc bi den gelucke van den bone", die omstreeks Driekoningen door het lot werd aangeduid en die dan zekere voorrechten bezat.
Meermaals wordt in de statuten een „prins" genoemd : hij die den stoc
of regel aangaf voor de refreinen en die prijzen uitloofde ; hij werd gewoonlijk voor enkele jaren, voor drie b.v., aangesteld : vandaar de gewoonte
om de laatste strophe van een refrein te beginnen met Prins of met een
daarvan afgeleid woord, of ten minste met het opschrift : „Prince". De prins
moest binnen zijn ambtstijd zijn prinsdom verheffen met een heerlijk blazoen
en een refreinenfeest. Zoo wordt ook gewag gemaakt van prinsdagen : alle
maanden op den derden Zondag, zeggen de statuten van de Kersauwiere
van Pamele (BM. VII, 2 74), wat de dag der gewone vergaderingen schijnt
te zijn; elders worden prinsfeesten gehouden : refreinfeesten waarschijnlijk.
De prins schijnt meestal een man van aanzien geweest te zijn, die uit een
ruime beurs kon putten. Hij heette ook soms „keizer", b.v. ten tijde van
keizer Maximiliaan.
Dan komt de „deken" of de dekens, want er konden er meer zijn; niet
zelden geestelijken. Zij werden bijgestaan door een bestuursraad : officiers,
proviseurs, bezorgers, bereckers, gezworenen, enz.. Hun getal was zeer
verschillend, nu eens twee, dan drie of vier, elders twaalf of zelfs meer.
Dikwijls vinden wij, dat de kamer zal bestaan uit een bepaald aantal
leden, wat dan zeer gering klinkt : twaalf b.v., als herinnering aan de twaalf
apostelen ; later wordt het aantal verhoogd : vijftien, vier en twintig, zes
en dertig. Maar wat waren dat voor leden ? Want een rederijkerskamer
bestond gewis uit meer dan twaalf leden : zien wij niet sommige kamers ten
landjuweele komen met meer dan driehonderd man ? Moet soms een
onderscheid gemaakt worden tusschen vaste leden : de vaste-mannen,
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wier regiment de opperbestuursraad was, en de broeders liefhebbers ?
Elke kamer had een„ factor" : die de letterkundige bedrijvigheid der leden
leidde, de tooneelstukken vervaardigde, de feestelijkheden inrichtte of
regelde, enz.. Hem viel het zwaarste werk ten deel ; hij werd dikwijls door
de kamer in haar dienst genomen tegen een weinig loonende vergoeding.
Het gebeurde dan ook, dat bekende factors aanzoeken van elders ontvingen
en de stad, om een factor te behouden, hem een jaarrente moest verzekeren.
Nog andere bedieningen werden waargenomen : door den „fiscaal" of
penningmeester, door den „vaandrig" of blazoendrager, door den „knaap"
die als bode of heraut der kamer optrad en de uitnoodigingen verrichtte.
Een gewoon personage was ook de nar of zot. Vanwaar komt hij ? Hebben
de gilden, in navolging van de hoven, waar de hofnar in die tijden graag
gezien werd en soms een wereldreputatie verwierf, hun gildenar willen
bezitten ? Bestonden er toen gezelschappen van narren, wat men zou
kunnen noemen narrengilden ? De zot speelt in elk geval een voorname rol
in de kunst der latere Middeleeuwen zoowel als in het leven. Al vroeg, in
de XIVe eeuw, verschijnt hij in de miniatuur met een zotskolf op den
linkerschouder en in de linkerhand den symbolischen kei, die achter het
oor groeit en het verstand belet ; wat later, in een harlekijnspak met een
trommel, en met allerlei symbolische benoodigdheden. Hij treedt op in
wagens, schepen, blauwe schuiten en doodendansen. Hij speelt zijn rol,
wel eens de hoofdrol, in de spelen der rederijkers. Het wordt als een mode
om door den zot of de Zotheid de waarheid te preeken of zich tegen den
ernst van het leven te verschansen. Het Narrenschiff van Sebastiaan
Brandt (1494) en het Encomium Morie van Erasmus (1511) staan te
midden van een rijke literatuur, van didactiek niet alleen, maar van liederen,
refreinen, spelen; te midden ook van beeldhouw- en schilderkunst, die het
narrenmotief gretig aanwendt. De Blauwe Schuiten, de Schepen van StReynuut, de lange wagens trekken door de straten met hun narrenvolkje.
Groote zottenfeesten worden ingericht, die wel eens acht dagen duren, zooals in 1551 te Brussel, en waaraan zotten, narren, uit alle gewesten der
Nederlanden deelnamen. Intusschen blijkt Loch nergens, dat te onzent
eigenlijke narrengilden hebben bestaan ; misschien wel lustige gezelschappen die vooral voor pret en vermaak zorgden ; doch geen narrengilden in
den vollen zin van het woord : narrengilden blijven denkbeeldige gilden.
Aanvankelijk werden de leden voornamelijk in den burgerstand aangeworven. Naarmate het aanzien der kamers steeg, traden ook de hoogere
standen, zelfs de edelen, toe ; vaak met de bijbedoeling er hun invloed te
doen gelden en de kamers in bedwang te houden. Trouwens, niet allen
kwamen er om de dichtkunst te beoefenen, maar ook om deel te nemen aan
de spelen, de optochten, de feestelijkheden, of eenvoudig om met de ontwikkelde burgers te vergaderen, om er de gebeurtenissen van den dag te
bespreken. Het woord rhetorica had een ruimen omvang ; zoodat in de
218

kamers samenkwamen al degenen die in een stad of plaats wilden meedoen
aan wat wij nu het intellectueele leven zouden noemen. Vandaar dat ook
niet zelden geleerden er uit optraden. Doch dit was eerst later het geval,
nadat de Renaissance in de kamers begonnen was door te dringen.
Het gemeenschappelijk karakter der kamers stond steeds op den voorgrond.
Zij traden op als genootschap ; de tooneelstukken en gedichten gingen uit
van de kamers zelf als zoodanig, en werden gewoonlijk onderteekend met
de kenspreuk der kamer; eerst later dichtten de leden afzonderlijk met
eigen naam en kenspreuk. Hun kunst is in dien zin gemeenschapskunst ;
die zich ook richtte tot de gemeenschap, het yolk wat er een gelijkvormig,
weinig onderscheiden, karakter aan geeft.
Het godsdienstige ging daarmee hand in hand : nooit verloren de kamers
haar aanraking met de broederschappen waaruit zij geboren waren. De
leden wilden hun godsdienstige plichten voorbeeldig nakomen en ter
bevordering van den godsdienst het hunne bijdragen. In de kerk hadden
vele kamers ook een eigen altaar. Bij de vergaderingen werd voor de
zedelijkheid in woord en spel gezorgd ; op overtredingen stond boete. Hunne
feesten hadden de wijding van den godsdienst door het bijwonen van de
heilige Mis, wat een voornaam nummer op het programma was.
De kamers werden een maatschappelijke macht. De steden gebruikten ze
om het yolk te leiden, om voor goede ontspanning, voor stichtelijke en
verzedelijkende vermaken te zorgen, om „melancholije" te verdrijven, om
het yolk „ter goeder devotien" te stemmen ; om vooral de optochten,
ommegangen, ontvangsten, en andere feestelijkheden in te richten en de
stad eer aan te doen. De openbare, staatkundige of nationale gebeurtenissen
werden met tooneelspelen, met dikwijls zeer ingewikkelde figuurlijke,
allegorische of stomme vertooningen gevierd : een geboorte, een verloving, een
huwelijk in het vorstenhuis, een „blijde inkomst" van een vorst of voornaam
personage, een overwinning of een vrede, gaven aanleiding tot dergelijke
feestelijkheden, waarvan nog soms een uitvoerig relaas is gebleven. Soms
duurden die feesten gansche dagen. Het vernuft, de verbeelding, het geduld
ook en de werkkracht der factoren in 't bijzonder werden daarbij meermaals
op een harde proef gesteld.
De steden schonken dan ook aan de kamers voorrechten en steunden haar
werkzaamheden door geldelijke toelagen, of door huizen, hallen, lokalen
te hunner beschikking te stellen, en anderszins. Dit bracht natuurlijk ook
eenige afhankelijkheid mee, die de te groote vrijheid in netelige politieke
of godsdienstige zaken aan banden legde. Ook de vorsten hadden de macht
der kamers begrepen en poogden ze soms aan zich dienstbaar te maken.
De Fonteinisten van Gent mochten de kleuren van Karel den Stoute
dragen (BM. I, 421). Oudenaardsche rederijkers door Maximiliaan begunstigd kozen diens zijde in zijn strijd met Gent. Philips de Schoone
beproefde het in 1493 de Gentsche kamer „Jhesus metier balsembloeme"
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tot souvereine kamer aan te stellen onder de leiding van zijn kapelaan
Pieter Altuers, als prins souverein. Maar deze poging van den hertog om
de kamers te centraliseeren tot een bond met middenbestuur en afdeelingen
mislukte. De Fonteinisten, als oudste kamer, betwistten de nieuwe stichting
dit voorrecht voor Vlaanderen en lieten het hun door Karel den Stoute
verleende privilegie gelden. Elders stoorden de kamers zich weinig aan de
verordeningen der souvereine kamer ; zoodat de vorsten liefst niet langer
aandrongen en zich tevreden stelden met over de &trekking der kamers te
waken; wat zij deden door haar aan zich te verplichten met gunstbewijzen
en door zelf al eens prijsvragen voor te stellen en „juweelen" uit te loven.
Er waren ook „vrije" en „onvrije" kamers ; vrije : zulke die officieel erkend
waren en vrijheden en rechten genoten : „om te moghen hantieren die
edelder conste ; scolen van Rhetorijcken thouden ; representeren die
mysterien, spelen van sinne, battementen, fartsen, enz." onvrije, die nog
niet als zoodanig een officieel bestaan hadden, of nog niet „gedoopt" waren.
Elke kamer bestond onafhankelijk. Toch kregen enkele eenig aanzien boven
andere. Zij waren de „hoofdkamers" van een stad, van een gewest. Waarin
echter de voorrechten van zulke hoofdkamers bestonden, is niet steeds
duidelijk : in een soort van patronaat, dat misschien de erkenning van nieuw
opgerichte kamers insloot en voorwaarden stelde voor hare werkzaamheden.
Haar kwam het recht toe andere wettelijk erkende kamers te „doopen",
waardoor deze aan wedstrijden en landjuweelen mochten deelnemen ;
welke doop bij zulk een wedstrijd plaats had. Men heeft wel eens gemeend,
dat dit doopen van kamers eerst na de beroerten der XVI e eeuw zou zijn
opgekomen, omdat na Farnese geen kamers meer wettelijk erkend werden,
en dan die doop de wettelijke erkenning zou hebben vervangen. Er is
echter een doopbrief bewaard van de Tieltsche kamer „Ghebloyet int
wilde", door de hoofdkamer de Fonteine van Gent in 1518 (VM. V, 231).
Meermaals ook drong de gemeenschapszin en de behoefte om elkander te
steunen tot „verbonden" onder de kamers. Zoo hadden zich een vijftiental
Brabantsche kamers aaneengesloten, voornamelijk met het doel om regelmatig, om de zeven jaar, landjuweelen te houden.
In de laatste jaren der XVI e eeuw waren de meeste kamers door de
droevige tijdsomstandigheden reeds geheel in verval geraakt. Om haar
vrijzinnige houding in politieke en godsdienstige zaken werd het haar door
de regeering moeilijk gemaakt te vergaderen. Na den val van Antwerpen
(1585) moesten vele kunstenaars, geleerden en letterkundigen, die zich
bedreigd voelden of de Hervorming aankleefden, naar Noord-Nederland
uitwijken, waar zij machtig tot de kunstontwikkeling der XVII e eeuw
hebben bijgedragen. Onder Albert en Isabella bloeiden de kamers nog
even op, maar kwijnden daarna weer, al konden nog vele haar bestaan
rekken tot in de XVIII e, ja sommige nog tot in de XIX e eeuw en tot op
onze dagen toe. In de XVII e eeuw verloren zij in Zuid-Nederland nog niet
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geheel hare beteekenis. Zij verbonden er de Middeleeuwen met de moderne
fijden ; zij bleven nog den loon aangeven in de literatuur ; zij beletten de
overheersching der Renaissance, waarvan zij meestal slechts wat uiterlijkheden overnamen. Stonden zij daardoor de hoogere kunst in den weg, zij
hebben nog veel eigens en nationaals gered.
In Noord-Nederland ontwikkelde zich de kunst meer onder den invloed
van de Renaissance. De rederijkers stonden er ook in geen goeden geur
bij de Calvinistische leiders. De overheid verbood herhaaldelijk hunne
spelen. En de beschaafden en geleerden vonden ook bij hen hun gading niet.
Na de tweede helft der XVII e eeuw is hun invloed uit : rederijkers worden
er kannekijkers. Dan komen de dichtgenootschappen op.
WERKZAAMHEDEN
De kamers kregen gewoonlijk de opdracht om voor de inrichting der openbare feestelijkheden, der ommegangen en procession, te zorgen. Van het
begin der XIVe eeuw af, in i3o1 te Gent, bij de inhaling van Philips den
Schoone, maar voornamelijk in de laatste jaren dier eeuw en in de XVe,
werden allerlei feestelijkheden gehouden, waarbij langs de straten, op de
markt, stellages werden getimmerd, met levende beeldengroepen, die
meestal tafereelen uit de H. Schrift, ook wel heiligen voorstelden, later
allegorische, zelfs klassieke personages : stomme vertooningen, waarbij
een rol de beteekenis der groepen aangaf. Ook in de kerken hadden op
groote feestdagen dergelijke vertooningen plaats, of werd het gevierde
mysterie met handelende en bewegende figuren voorgesteld, waarbij dan
wel gesproken en nog meer gezongen werd. Van zulke vertooningen in de
kerken, ook „spel" genoemd, wordt tot in de late middeleeuwen herhaaldelijk
melding gemaakt. Zulke voorstellingen kwamen ook voor in de ommegangen,
waarbij zij dan in verschillende groepen een geheele geschiedenis konden
uitbeelden. Dan hielden ze stand om de beurt, om elk eenige verzen op te
zeggen, hun rol te spelen, zooals bij de „pageants" waarschijnlijk in Engeland, en zooals nog in de processie te Veurne. Niet zelden namen alle gilden
der stad er aan deel en moesten dan elk voor een groep zorgen.
Vooral sedert de kerkelijke instelling van de processie van het H. Sacrament, in 1316, brachten deze ommegangen steeds grooteren luister bij. Prachtige sleden of wagens gingen in den optocht, met zulke stomme vertooningen,
met geschriften, „moraele" gedichten, beweeglijke handelingen en allerlei
zoet geluid. Vele oude herinneringen werden opgehaald : de zwaardendansen, de rollende schepen en schuiten, draken, reuzen en reuzinnen,
helden uit ridderromans, uit de kruistochten, uit de vaderlandsche geschiedenis. Ook in de vrome procession ging het er soms vrij luidruchtig toe,
zoodat wel eens deelnemers moesten verzocht worden voortaan maar weg
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te blijven. Zulke procession vonden meermaals plaats : in sommige steden
werden er tot twintig en meer in het jaar gehouden. Na afloop der processie
of van den ommegang volgden in den namiddag tooneelvertooningen.
Waren die niet te lang, dan werden ze gehouden op een van de wagens :
„ghelijc men ghecostumeert es te spelene van strate te strate". Zulke
wagenspelen, ook bij andere gelegenheden, waren een gewone bezigheid
der kamers. 't Schijnt dat het daarbij soms nog al spannen kon.
Zij hielden ook „scole van rethorike", naar het voorbeeld der menestreelen.
Zij mochten „scole houden ende prysen uphanghen, vraghen uutgheven
van love ende anders". De prijswinnaar moest een nieuwen prijs „ophanghen" : soort van refreinenwedstrijd onder de verschillende kamers.
Ze speelden ook om prijs binnen de stad met een spel of „batement". Maar
dikwijls werden ze beroepen, of beriepen zij anderen, buiten de stad, om
prijs. Dan verscheen de bode, met zijn „chaerte", waarop, later berijmd,
de vragen stonden, die ze in de refreinen of spelen moesten oplossen.
De leden wedijverden niet alleen met elkander in de gewone vergaderingen,
die regelmatig, b.v. om de drie weken, aldus ten minste de Fonteinisten
te Gent, werden gehouden ; de verschillende kamers gingen al vroeg,
althans reeds van het begin der XV e eeuw, aanvankelijk bij de wedstrijden
der schuttersgilden, later onafhankelijk ervan, dichtwedstrijden aan. De
knaap of bode deed met zijn „ordonnance" of „chaerte" de uitnoodiging ;
de prijs was een of andere kostbaarheid, een zilveren kop, schaal, schenkkan, kroes, drinkhoorn, rijkelijk en sierlijk gedreven. De groote wedstrijden,
waartoe alle kamers uitgenoodigd waren heetten „landjuweelen", van het
Fransch joiel spel. Uit de XV e eeuw zijn er nog ongeveer 64 bekend ;
uit de XVI e, tot aan den opstand, bijna honderd. En zeker zijn er meer geweest. Dat daarbij in elke stad naar de mate, maar vaak boven de mate, van
haar vermogen, steeds naar meer schittering werd gestreefd, spreekt vanzelf.
Aanvankelijk bleven spel en dicht de hoofdzaak. De wedstrijden begonnen
met een luisterrijken optocht door al de deelnemende kamers, van buiten
de stadspoort, langs een soms grooten omweg, naar de markt. Gewoonlijk
had dan 's morgens van den volgenden dag een plechtige kerkgang plaats.
Daarna werden op het op de markt opgetimmerde tooneel de vertooningen
gehouden : meestal een „spel van sinne" waarvan de „sin", het onderwerp,
was opgegeven, ten einde de beoordeeling te vergemakkelijken, maar ook
de stichting te bevorderen. Daarna volgde het „esbatement" ; of ook de
wedstrijd in refreinen, soms ook in andere kunstmatige gedichten, zooals in
„knie-gedichten" die voor de vuist of op de knie werden vervaardigd.
Allengs werden nog andere prijzen uitgeloofd voor zaken die weinig of
nets met kunst gemeen hadden : voor het verst komen, of het schoonste
inkomen ; ook voor de blazoenen, wat later tot afzonderlijke feesten
aanleiding gaf, waaraan blazoenen met zinspreuken in rebus-teekens
deelnamen ; ook voor den „ghenouchlicsten sot" ; voor „'t scoonste formaet
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van registers waerin de twee principaelspelen ghescreven" werden, enz..
Zelfs de herbergiers, waar de kameristen logies hadden, kregen een prijs
voor „'t scoonste verluchten.."
Verwant met de landjuweelen waren de „haagspelen" : niet officibele,
buiten de orde gehouden, spelen ; „haag" heeft hier een beteekenis als in
hage-preek, hage-munt : niet wettig, officieel erkend. Refreinfeesten heetten
kleinere prijskampen, van de kamers eener stad onderling, van kamers die
elkander uitdaagden, waarbij vooral refreinen werden voorgedragen.
De beroemdste landjuweelen zijn : dat van 1496, te Antwerpen, waaraan
28 kamers deelnamen, tot uit Zeeland en Holland toe, en dat alle voorgaande
in luister overtrof ; het landjuweel en refreinenfeest van Gent, in 1539,
waarvan de refreinen en spelen ook gedrukt, zelfs herdrukt werden; eindelijk het landjuweel, dat op 3en Augustus 1561 te Antwerpen aanving. De
vijftien verbonden Brabantsche kamers namen er deel aan. Onder klaroengeschal en klokkengelui werden zij ingehaald ; bloemenfestoenen sierden
de huizen der straten, waarlangs de stoet, onder luid gejubel der van heinde
en verre toegestroomde volksmenigte, naar de markt trok : 1426 rederijkers,
alien te paard, in rijke, met goud opgesmukte kleedij ; 23 zegewagens met
„seer lustich ende plaisantelijck", opgeschikte zinnebeeldige personages en
nog 1 97 andere wagens, reden in den stoet. Het Maria-Cransken van
Brussel, dat den prijs haalde voor 't schoonste en ook voor „dmoralijcst
of eerbaerst incomen", had alleen zeven antieke speelwagens en 78 andere
praalwagens ; de 34o ruiters waren gekleed in roode „cramoiside casacken",
met zilveren „passement" geboord, met roode hoeden als antieke helmen,
met witte wambuizen en „leerskens", met gordel van gouden „tocque" van
vierderlei kleur : geel, rood, blauw en wit. En desgelijks voor de andere
kamers. Den volgenden dag woonden allen de H. Mis bij ; waarna het
bestuur der kamers en de edellieden door de magistraat werden ontvangen
op een „rijkelijk banquet met rhetorijck ende musijck". Daarna begon de
eigenlijke wedstrijd. Honderd onsen zilver werd besteed aan de prijzen ;
de gansche feestviering kostte honderd duizend gulden. De Engelsche
gezant, Richard Clough, die zoo iets nooit gezien had, besloot zijn verslag
er over met de woorden : zij die dit kunnen, kunnen meer. De „Roos"
van Leuven behaalde den eersten prijs voor het beste spel van sinne op de
vraag : „wat den mensche aldermeest tot conste verweckt", met haar
antwoord : „Lof, eere ende prijs". De „Vierige Doorn" van 's-Hertogenbosch voor het beste „esbatement". Na het landjuweel, dat drie weken
duurde, volgde een hagespel, waaraan de niet-verbonden kamers deelnamen.
Hiermee was het hoogtepunt dier wedstrijden bereikt. Wel volgden er nog
eenige, minder beduidende, en vooral minder schitterende ; maar de staatkundige en godsdienstige woelingen maakten alle verder prachtvertoon
onmogelijk. De wedstrijden waren allengs het voornaamste doel der kamers
geworden. Dat zij er veel toe bijgedragen hebben om de volkeren der Neder2 23

landen bijeen te brengen, om het nationaliteitsgevoel op te wekken en te
verlevendigen, lijdt geen twijfel. Zij bevorderden ook eenheid van denken
en maakten de rederijkers tot zulk een geduchte macht ter verspreiding
van staatkundige en godsdienstige denkbeelden.
De kunst der rederijkers is gemeenschapskunst : die uitgaat van de gemeenschap en zich richt tot de gemeenschap ; een gemeenschap van burgers, die
de kunst als een edel tijdverdrijf beoefenden en Naar opvatten als een
machtig middel tot stichting en onderrichting. Dit was dan ook hoofdzaak. En
toch een kunst met hooge pretenties, die zich toelegde op een zeer verzorgden vorm : deze moest ingewikkeld en rijk versierd zijn ; zoo leerden zij
het van de rhetoriqueurs aan het hof der Bourgondische hertogen. Ook,
in hun ernstige stukken in 't bijzonder, werd gestreefd naar een deftige taal :
waartoe later allerlei bastaardwoorden werden aangewend, zoodat vaak
alle taalgevoel verloren ging. Dit was mede invloed van het Bourgondische
hof : de vorsten kenden weinig de taal van hun yolk ; zij bedienden zich
gewoonlijk van het Fransch ; de edelen, steeds meer hofadel, of verbonden
met de centrale besturen, volgden hun voorbeeld ; het Fransch spreken
kwam in de mode. De hoogere burgerij deed het hen na, om hun in 't gevlij
te komen : spraken ze al geen Fransch, ze verfranschten bun taal.
Toch ligt er iets verhevens in die opvatting van de kunst, die aan het yolk
de edelste genietingen, in leering en vermaak, trachtte te verschaffen,
vooral door het tooneel. Ook zijn in die kamers dichterlijke persoonlijkheden
opgestaan, die, wellicht ondanks de heerschende kunstopvattingen, nog
heel wat voortreffelijks hebben voortgebracht. In de laatste jaren is de
waardeering van de kunst der rederijkers aanzienlijk gestegen en bestaat
het gevaar, dat ze wel eens overdreven wordt.
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HET TOONEEL DER
REDERIJKERS
HET GODSDIENSTIG-GESCHIEDKUNDIG
TOONEEL
I ET TOONEEL DER REDERIJKERS OM VAT VOOReerst ernstige spelen, die in twee groote groepen mogen ingedeeld
worden :
gedramatiseerde geschiedenis, of wat daarvoor wordt gehouden ;
gedramatiseerde leering : zinnespelen of moraliteiten.
Het godsdienstig-geschiedkundig spel, voortzetting van het kerkelijk spel,
komt nu te onzent zoowel als elders in de volkstaal op, zooals dit trouwens
bij dien opbloei van weelde en pracht te verwachten was. Is het wel ooit
gansch uitgestorven ? Of beginnen de berichten nu eerst opgeteekend te
worden ? Waarschijnlijk, dunkt ons, is het godsdienstig tooneel in de
volkstaal buiten de kerk zich eerst in de XIV e eeuw zoo sterk gaan ontwikkelen, om in de XV e en XVI e den hoogsten bloei te bereiken.
MYSTERIESPELEN
Hier komen vooreerst aan de beurt de zoogenaamde „Mysterie-spelen" :
dramatiseeringen van de geloofsgeheimenissen, of mysterien. Dit dunkt
ons dan ook de oorspronkelijke beteekenis van het woord te zijn, dat
trouwens vrij laat opkomt. Anderen leiden het af van „ministerium" :
dienst, functie ; zoo meent men te kunnen verklaren waarom het woord
bij om het even welke godsdienstige functie kon worden gebruikt ; maar
mysterie beet ook ieder godsdienstig feest. Niet zelden omvatten zulke
spelen zoo goed als het geheele verloop van het Verlossingswerk : van de
schepping, den val der engelen en der menschen af, tot het laatste oordeel,
waarin de spelen van de liturgische cyclussen zijn verbonden.
Zulk een spel is het Macietrichteche Paaechapel, dat echter, om zijn oostelijken,
nederduitschen tongval, nauwelijks tot onze literatuur mag gerekend worden.
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In ongeveer i5oo verzen geeft het weinig meer dan het gedramatiseerde,
zelfs vrij nuchtere verhaal van de H. Schrift : schepping, zondeval, besluit
der Menschwording in den hemel, met het pleit tusschen „Ontfermicheit en
Gerechticheit" ; profetenspel, met zelfs Vergilius, die aan Ecclesia de
Menschwording aankondigt ; boodschap ; leven van Jesus, in breede
tafereelen : o.a. Jesus disputeerende met Calphas in den tempel. Een enkel
tafereel wordt wat vrijer uitgewerkt : de bekeering van Magdalena, met
een terecht beroemde schildering van haar ijdel leven. Na het beraad der
Joden met Judas is er een leemte in het handschrift ; met den doodstrijd en
de slapende apostelen breekt het af.
Proza verbindt nog de deelen onderling en de Vulgaat-tekst staat vooraan,
In al zijn eenvoud moet het toch een grootschen en verheffenden indruk
hebben gemaakt. En welk een diep inzicht dit kon geven in het wereldgebeuren, als al de werken van God naar buiten om het eene mysterie der
Menschwording en Verlossing geschikt worden. Het spel, dat nog tot
de eerste helft der XIVe eeuw kan behooren, vertoont verwantschap
met andere Middelfrankische spelen uit diep tijd.
Andere cyclische spelen zijn bij ons onbekend. De spelen, die we nog
vermeld vinden, blijven beperkt bij een of ander geheimenis in 't bijzonder,
al staat het niet vast of daardoor loutere vertooningen of eigenlijke mysteriespelen, en van welken omvang, moeten worden verstaan.
Limburgsch nog is een iinticbrist-spel uit de XVe eeuw, waarvan onlangs
fragmenten werden ontdekt. De legende van den Antichrist, uit het Oosten
naar het Westen gebracht door den monnik Adso van Toul, ca. 954, werd
een eerste maal voor het tooneel bewerkt in het beroemde Latijnsche
Antichrist-spel van Tegernsee, uit het einde der XII e of het begin der XIIIe
eeuw. Van hier uit werd het in de moedertaal behandeld. Zoowel in
Frankrijk als in Duitschland schijnt het zeer verspreid te zijn geweest en
moet het, misschien om zijn haat tegen de Joden, bijzonder in den smaak
van het yolk zijn gevallen. Des te meer mag het ons bevreemden, dat het
te onzent zoo zelden voorkomt ; behalve een vermelding van „dat spil van
Antichrist toekomst" te Zwolle in 1445, hebben wij nu alleen deze Limburgsche fragmenten : blijkbaar vreemd goed en van Duitsche afkomst.
Zij hebben nog met het Latijnsche spel gemeen de scene tusschen Antichrist
en Elias en Henoch. Een nieuwigheid is de „duvelry" tusschen Lucifer en
zijn trawanten Berit, Raepallop en Lichtvoet.
Uit een in de wereldliteratuur alleenstaande reeks van zeven spelen
over de zeven Blijdschappen van Maria, waarvan een jaarlijks te Brussel
werd opgevoerd ter gelegenheid van de kermis en van de pro cessie van
0. L. Vrouw van den Zavel, zijn er nog twee tot ons gekomen.
De Eerete Bliecap van Maria werd waarschijnlijk voor het eerst vertoond
in 1448: in de voor de gelegenheid er aan toegevoegde negentien eerste
verzen roept de proloog Gods zegen neer „over onsen prince ende oec sijn
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vrouwe Ende Charloot onsen jongen heere Met sijnder vrouwen" (v. 8-1o).
Dit past bij Karel den Stoute en diens tweede gemalin Isabella, tusschen
1454 en 145 7 ; maar reeds uit Februari 144 7 (oude stijl) dateert een verordening „dat men alle jaren een spel spelen sal ten dage van der processien,
te beghinnende ter IJster uren naden noenen ende opte nedermerct te
Bruessele" nl. „van onser lieve vrouwen VIJ blijdschappen". Zoo zal het
trouwens niet origineele handschrift, ondanks De Vreese, die het op zijn
vroegst 1465 dateert, wel van ca. 1454 zijn ; het spel van144 7, of nog vroeger.
Ook dit spel sluit nauw bij het cyclische mysteriespel aan, in dien zin,
dat het nog het geheele verloop der Menschwording met al wat er aan
voorafgaat behandelt. Lucifer en Nijt beraadslagen, hoe ze zich op den
mensch kunnen wreken. 't Serpent zal helpen. Eva bezwijkt en brengt
Adam ten val. Zij worden uit het Paradijs verdreven en Adam neemt van
Eva de spade aan, om zich met bitteren arbeid aan het werk te zetten.
Nijt, die „waent spliten" en Lucifer die „scuddet", brengen den mensch
voor God en eischen rechtvaardige straf. God levert den mensch over aan
Lucifer's macht ; waarop „groet gerommel ende geruusch in de helle die
feeste maect". De oude Adam zendt zijn zoon Seth naar den Cherubin,
die het paradijs bewaakt en vraagt hem, hoe men „bluschen mochte dmesval". De engel geeft hem een rijs van den boom der kennis ; dit zal Seth
planten onder Adam's hoofd na diens dood ; daaruit zal verlossing geschieden : de oude legende van het Boec vanden Houte. Adam, de eerste mensch,
sterft. Dan komt een soort van profetenspel in 't voorgeborchte der hel,
met Isaias, die verkondigt, dat een Kind uit een Maagd zal geboren worden.
Nu verschijnt Bitter Ellende „op crucken ermelic gecleet" en zoekt vanwege de aartsvaders Innich Ghebet op, die belooft den hemel te gaan doorboren. Men ziet haar dan ook innig biddende een gat in den hemel maken.
En plots staat ze daar voor Ontfermicheit. Deze laat zich bewegen om
bij God voor Bitter Ellende ten beste te spreken. Nu vangt voor God het
geding aan tusschen Gherechticheit en Ontfermicheit; Waerheit besluit
het pleit : een die vrij bleef van Adam's zonde zou door zijn dood boete
doen. Nu zoeken zij zoo iemand onder de engelen ; tot driemaal toe worden
dezen plechtig uitgevorderd : of zij sterven willen uit liefde voor de menschen. Maar zij zwijgen alien. Dan keert Ontfermicheit tot God terug.
En daar biedt de Zoon zich aan om mensch te worden en te sterven.
Vrede pleit dat de Vader dit zou aanvaarden. Zoo wordt de Menschwording beslist ; Vrede en Gherechticheit kussen elkander en allen zingen Lof
Sone des Vaders. Na een nieuw „selete" volgen : Joachim in den tempel ;
Maria's Geboorte ; haar dienst in den tempel ; haar huwelijk met den H.
Joseph, uitgekozen onder de jongelingen van Davids geslacht, wiens
roede bloeit ; de Boodschap zelf, het eigenlijke onderwerp dezer eerste
blijdschap. Met een gebed tot 0. L. Vrouw, met nog eens de aankondiging
dat ieder jaar een der zeven blijdschappen zal gespeeld worden, eindigt
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dit spel van 2081 verzen. Een latere hand heeft bij het spel ingelascht :
„Dat tcorenbloemken tavont wat sots sal spelen". Het Korenbloemken
was de Brusselsche kamer die later deze blijdschappen opvoerde.
Hoe zeer nu ook zulk een spel, noodzakelijk, met andere dergelijke, zelfs
met het Maastrichtsche Paaschspel, moge overeenstemmen, de dichter
heeft er iets van gemaakt, dat de toehoorders machtig en diep heeft aangegrepen. Hij heeft daarbij gebruik gemaakt van voorstellingen en legenden,
uit de Meditationes Vita Christi van Pseudo-Bonaventura, uit het Ludolphiaansche Leven van Jesus, uit andere oude, ook apocriefe overleveringen
bevattende werken ; maar ook uit de theologie, en uit de leer van de noodzakelijkheid der Menschwording tot een overvloedige verlossing, zooals
die door den H. Bernardus dramatisch was voorgesteld. Wat heeft hij
innig en diep gevoeld de bittere ellende van het menschdom, door de zonde
overweldigd, gansch hulpeloos in de macht van den Satan, indien God in
zijn oneindige Liefde zich onzer niet had erbarmd. In de uitbeelding van
die ellende, van Adam, van de aartsvaders in de hel, met daartegenover
de alles overtreffende, reddende Barmhartigheid van den Vader en de
Liefde van den Zoon, heeft de dichter momenten, die ons nu nog kunnen
ontroeren.Welk een creatie, die Bitter Ellende, komende vanwege de Aartsvaders tot hare vriendinne Innich Ghebet, die zij op aarde had achtergelatenl Geen starre beelden, die abstracties, geen starre beelden, die pleiters
voor Gods Croon, zoekende onder de engelen, wie daar voor de menschen
boeten wilde, tot alleen Gods Zoon nog redding biedt. Maar welk een
vereering, welk een kinderlijke bewondering voor Haar, te Wier eere dit
spel werd gedicht : geen gelegenheid laat de dichter voorbijgaan om Maria's
lof te verkondigen ; alien moeten Haar hulde doen : de bisschop en de
priesters, Joachim en Anna, de verlangende jongelingen en Joseph. En hier
en daar brengt een tafereeltje uit het volksleven, b.v. van kibbelende
geburen om het gedrag van de priesters, wat afwisseling. Gewis, in al zijn
schijnbare losheid een machtig stuk, om die grootsche idee van de eenheid
van het Verlossingswerk ; een kunstwerk van menschelijke ellende en
goddelijk erbarmen, dat nog steeds met stijgenden bijval wordt opgevoerd.
Aileen de Sevenete Bliseap is verder uit die reeks bewaard. Ze hebben dus
wel alle zeven bestaan ; het slot trouwens deelt den korten inhoud der
andere „blischappen" mee. Hier was het natuurlijk niet meer noodig alle
voorspelen nog eens te behandelen en kon de dichter bij zijn eenig onderwerp,
Maria's Hemelvaart, blijven, wat meer eigen vinding en uitwerking vergde.
Hij heeft zich daartoe bediend van de apocriefe verhalen over Maria's
dood en Hemelvaart.
Na den proloog, met een Bede tot Maria om heil voor prins en stad, met
een herinnering aan de 't vorig jaar gespeelde zesde blijdschap, de nederdaling van den H. Geest, biedt S. Jan, als een goed rederijker, Maria een
gekunstelden groet aan en laat haar een „huusken" betrekken bij den berg
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Syon : zoo zal zij dagelijks de plaatsen kunnen bezoeken, waar haar Zoon
heeft geleden. De Joden ergeren zich aan dit bezoek. Hun „potestaet",
gesteund door „Douwere", vindt dit nog zoo erg niet, zelfs natuurlijk
vanwege een moeder ; alleen zal men na haar dood haar lijk verbranden,
opdat men er geen relikwieen van make 1 Nu hooren wij Maria klagende
in haar gebed op haar kamer, dat ze in drie dagen den engel niet meer
heeft gehoord, die haar dagelijks kwam opbeuren. Hier wordt de hemel
geopend, waar God troont ; Gabriel wordt uitgezonden met een palmrijs
uit het paradijs, om Maria aan te kondigen, dat zij te „zijnder vruecht
binnen derden daghe" zal komen. De hemel gaat toe. In kunstige strophen
brengt Gabriel Maria die tijding. S. Jan, die te Ephese preekt, wordt
schielijk door twee engelen in een wit Heed als in een wolk weggevoerd,
tot groote verbazing der toehoorders. Zoo komen eveneens de andere
apostelen aan : blijde wederzien 1 Zij kloppen aan bij Maria, die te bedde
wordt gelegd. Terwijl zij om haar heen in gebed liggen, roept Lucifer zijn
trawanten, om Maria's ziel te halen. Wel tegen hun zin moeten ze gehoorzamen. Maar Michael houdt hun een preek : onder zijn greep en bedreiging
trekken ze huilend af, den „leeden" duivel verwenschend, die hun „dat
bierken had gebrouwen". God, sprekend van „boven oft van onder soe
men wilt", zendt de engelen tot Maria. Deze hoort reeds de jubelzangen
der engelen ; God noodigt haar nit ; een laatste afscheid van de apostelen
Maria sterft. Drie maagden „bereeden" het lijk. In 't dal van Josafat zal
ze begraven worden. S. Jan moet het palmrijs dragen. Onder gezang der
apostelen, terwijl ook de engelen orgelen in den Croon, wordt de baar
uitgeleid. De Joden willen 't lijk verbranden; maar worden plotseling met
blindheid geslagen en „wroeten als een puit." Hier ontbreekt een katern
in het handschrift, ongeveer 35o verzen, waarin waarschijnlijk werd
vertoond, hoe Douwere, door het aanraken van de baar, zijn handen
verliest, doch door Petrus genezen wordt. Thomas komt nu uit Indie aan ;
onderweg had hij een visioen hij zag Maria met ziel en lichaam ten hemel
varen. Het graf wordt voor hem geopend : alleen Maria's kleederen zijn
achtergebleven en een lieflijke geur stijgt er uit op. Maria werd lichamelijk
ten hemel gevoerdl Een laatste loflied te harer eer, waarna de apostelen
weer scheiden. In den naproloog worden de zeven blijdschappen nog eens
samengevat, die uit „minnen ter eeren der stad" werden opgevoerd.
De dichter heeft last gehad om zijn stuk (1 733+350 vv.) tot de gewenschte
lengte uit te breiden. Zoo wordt hij breedsprakig, wijdloopig. Vele tafereelen hebben iets komisch : de twistende Joden, de verbaasde Ephesiers,
de weigerachtige duivelen, die door de geleerdheid van Michael worden
verslagen, of hun gewone grappen uithalen; de apostelen, als ze aan
Maria's deur aankloppen of twisten wie het rijs zal dragen; de met blindheid geslagen Joden, die kruipend en tierend hun weg zoeken. Maar daardoorheen klinkt onophoudelijk de lof van Maria, die nooit ten voile kan
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geprezen, wier Liefde voor haar Zoon en voor de menschen, wier Alzuiverheid hier zoo heerlijk beloond worden. Toch is dit stuk, naar mijn gevoel,
van geringer waarde dan het eerste : onder al die komische tafereelen,
onder die breedsprakigheid, gaat de aandoening eenigszins verloren ;
onder al dat meer uiterlijk gebeuren wordt de hoofdidee minder aangevoeld.
Ook laat zich de rederijker met zijn gekunsteldheid en zijn bastaardwoorden
meer gelden : al kwam ook in de eerste bliscap hier en daar in lyrisch
getinte passages de rederijker aan het woord, hier is dit nog veel meer het
geval : heeft zich in die zeven jaar de rederijkerskunst juist zoo ontwikkeld ?
Anderszins, met zijn realistische schilderingen, staat het dichter bij het
moderne tooneel ; waarom sommigen het verkiezen.
Over dichter of dichters is niets bekend. E. van Even meende Jan Amoers,
een Cistercienser uit de abdij van Vlierbeek bij Leuven, die om de jaren
144o dergelijke spelen zou gedicht hebben. Een betere gissing werd tot nog
toe niet gemaakt. Hoe zulk een mysteriespel tot een spel van sinnen werd,
kan men nagaan in het Spel van °neer Lyever Frouwen Hemelvaert door den
Zeeuwschen rederijker JOB GOMMERTZ.
Mysteriespelen zijn ook nog spelen, die bijbelsche onderwerpen behandelen :
gebeurtenissen uit het Oude Testament ; gebeurtenissen uit het Nieuwe ;
over helden uit de gewijde geschiedenis, over parabelen, enz. Zulke spelen
schijnen ook zeer talrijk te zijn geweest. Uitgegeven werd daarvan alleen
het Spel van de V vroede ende van de V dwaeze Afaegden. Het handschrift
werd toevallig gered uit een hoop papier, dat aan een winkelier te Oudenaarde door het klooster der Zwarte Zusters aldaar was verkocht. Die
parabel is zeer vroeg als „Sponsus" tot een schooldrama verwerkt en heeft
steeds in de Middeleeuwen overal veel bijval genoten.
Na, tusschen twee „pausen", een korten proloog, komen „sonder schuuven"
de vroede maagden op; Vrees, Hope, Caritate, Gheloove, Ootmoedicheit
zeggen hun liefde tot God en gaan dan „ievers in contemplatie". De
dwazen komen nu uit. Tijtverlies eerst ; dan Roeckeloose die haar komt
bezoeken ; zij gaan wafelkens eten en zullen ook Hoverdie uitnoodigen.
Roeckeloose gaat haar opkloppen : Hoverdie is aan haar toilet ; Roeckeloose moet haar herhaaldelijk reverencie doen en 't goud van haar „tuterluere" en van haar tuiten alom bewonderen. Maar IJdel Glorie moet ook
mee. En Zotte Collacie wil er eveneens bij zijn. Nu volgt een vermakelijk
tafereel van dit ijdel en wereldsch leventje bij Tijtverlies. Wat gaat het er
dwaas toe, in sappige, levendige taal, als ze daar onder elkander strijden
om den voorrang bij het handen wasschen, bij de plaats aan tafel, bij het
liedjes zingen, als Hoverdie niets anders kan dan „discant" en, nadat dan
een versken of twee gezongen zijn, uitroept : „Celt assees, cest assees l"
Ze hebben goede „cire" gedaan, Orsa sa 1 Nu gaan ze wat „verspachieren",
en hun „zinnekens recreeeren" , opdat de „spyse te bet mach syncken" ; ze
gaan waar men „musyke zal hantieren". Maar Hoverdie mogen ze niet te
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na komen, opdat haar „steert zijnen cours hebbe vrij". Pause. Daarna
volgt de wacht op den Bruidegom. Vreese, staande in haar huseken, noodigt
haar zusters uit de lampen te verzorgen. Allen komen. uit ; men schuift de
gordijnen toe, en ze gaan zitten voor haar huisje. De dwaze maagden brengen lampen met „cleene lichte" ; ze jammeren dat haar dingen niet deugen ;
ze gaan dan ook zitten slapen en haar lampen „faelgieren". Na een korte
pause weerklinkt een „varlijc gheluit" : een stem kondigt de komst aan van
den Bruidegom. De vroeden knielen voor hemelrijk en versieren haar
lampen met nog grooter licht. Ontzet zien de dwazen dat haar lampen uit
zijn ; zij wenden zich tot de vroeden, elk tot een van dezen ; maar de vroeden kunnen noch mogen van haar olie meedeelen, en verwijzen haar naar de
verkoopers. De hemel wordt opengeschoven ; men ziet den Bruidegom en
de Bruid in de glorie en men zingt „Sanctus". De vroeden groeten den
Bruidegom, die ieder afzonderlijk verwelkomt en ten hemel voert. Het
Benedictus wordt gezongen; engelen zwaaien wierookvaten ; de vroeden
zingen Suscipe nos Domine, en worden ieder gekroond. Het Te Deum
wordt aangeheven ; men speelt pause ; de hemel wordt toegeschoven en de
hel gaat open. Lucifer zendt Scerp Onderzouc en de zijnen om haar te vangen
die zijn achtergebleven. De hel gaat weer toe. De dwazen komen op en
vinden den hemel gesloten. Te vergeefs kloppen ze aan ; van daarbinnen
antwoordt de Bruidegom : „ken kenne hu niet" 1 Nu jammert ieder om de
beurt over haar verloren leven. Hier beginnen de duivels „hemlieden te
ghelatene" : zij grijpen de dwazen aan; nog anderen komen bij om de vangst :
Quaden Haet, Lucijfer, Pelsabuic ; de maagden huilen en jammeren ; te
laat 1 De duivels bespotten haar ieder om de beurt en houden haar telkens
een goed sermoen voor, weer zoo echt vermakelijk. Dan sleuren ze haar
weg ; zij gaan ze „beghecken, tsollen ende hutrecken" ; „het sal haer
jammerlijc sere vervelen 1" Pause. In de conclusie worden de toehoorders
vermaand exempel hieraan te nemen. Na dan nog een pause, gaan ze met
vreugde uit; en het stuk wordt besloten met een prachtigen stoet : „Onsen
Heere voren metten inghelen; ende Maria daer naer metten maeghden,
ende men draeght haren mantel."
Wij hebben den inhoud met de voornaamste tooneelaanwijzingen uitvoerig
meegedeeld, omdat wij er ons een levendige voorstelling uit kunnen vormen,
wat zulke spelen zijn geweest. Op het tooneel zijn dus aan den eenen
kant de „husekens" der dwazen, aan den anderen die der vroeden ; ze
staan waarschijnlijk open ; maar kunnen ook toegeschoven worden met
gordijnen. Een hemel wordt eveneens geopend en toegeschoven. Ook is er
een hel die open- en toegaat. Dikwijls wordt een pause vermeld, die gespeeld
wordt, dus muziek, die de tafereelen afscheidt. Ook worden liturgische
hymnen gezongen : er werd dus in zulke spelen niet alleen gesproken, maar
ook veel gezongen en vertoond. Dit was eveneens het geval met de Blijdschappen, waarvan het tooneel ongeveer dezelfde inrichting had.
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Men heeft uit dezen inhoud voldoende kunnen opmaken hoe zulk een parabel
tot een echt beeld van het leven kan worden verwerkt. Natuurlijk zijn de
dwaze maagden het best geteekend ; en de dichter heeft goeden smaak
genoeg gehad om de tafereelen met de vroede maagden niet te lang te maken.
Dezen zijn ook te veel louter deugden, weinig verschillend van elkander,
wat conventioneel, te preekerig en te lijdzaam. Maar alles samen is dit een
prachtige, pakkende uitbeelding van het leven in de beteekenis van den tijd
tegenover de eeuwigheid.
Het handschrift, dat opnieuw is zoekgeraakt, zou uit de XVI e eeuw
dateeren ; het spel dunkt me nog uit de XV e : het houdt nog nauw verband
met de liturgie.Van den dichter weet men niets : komt het uit een der kamers
van de stad : „Pax vobis" of het „Kersouwken"? En hoe kwam het handschrift
bij de zusters ? Werd het spel soms voor de juffrouwen der school gemaakt ?
Nog meer zulke mysteriespelen worden vermeld. Zoo zijn, tegen het einde
der XVe eeuw, ook de zeven Weeen van Maria, welke devotie in dien tijd
opkwam, eveneens „figurlec ende speylwys" vertoond te Brussel ; wel niet
in 1444, wat op een vergissing berust, maar Loch, naar het schijnt, in 1497,
nog wel in samenwerking door Jan Partchevael en Jan Smeken ; een vertooning te Mechelen in 1492 duurde vijf uren, zonder dat iemand het
„verdrietelyck ofte moeylyck" vond. Te 's-Hertogenbosch werd in 1511,
en om de zeven jaar Maria's hemelvaart vertoond : misschien ook wel de
Blijdschappen om de beurt. Elders vinden we vermelding van afzonderlijke
geheimen uit het leven van Maria, doch steeds meer in allegorische spelen.
Andere parabelen werden nog bewerkt, vaak allegorisch. Hoe jammer, dat
we niet meer kunnen weten, hoe b.v. de priesters van Dendermonde in
1420 op Palmzondag, op een stelling bij het kerkhof, het spel vertoonden
van den verloren zoon 1 Het thema althans werd behandeld in spelen van
sinne, als in een „Vastenavondspel van sinne, hue emenechen geed van tvleesch
die went en die duvet verleyt word, door den factor, een priester, van den
Olijftak van Antwerpen, en in een illeyepel van einnen van menecheltjcke
broosheit van Jacob AwijTs in 1551, door de kamer In Liefd Bloeyend te
Amsterdam opgevoerd. Het komt trouwens voor in vele verleidings- en
bekeeringsmoraliteiten. Doch voor de vele alleen vermelde, niet bewaarde
of nog niet uitgegeven stukken moeten wij, bier en elders, verwijzen naar
uitvoeriger werken, zooals naar de Geschiedenis van het drama te onzent
door J. A. Worp. Onder de moraliteiten worden nog vele stukken aangetroffen, die mysteriespelen konden heeten of bij de nu te bespreken mirakelen heiligen-spelen worden ondergebracht.
De geheele XVI e eeuw door zouden dergelijke spelen in de gunst staan van
rederijkers en publiek. Het Oude Testament voornamelijk bood een rijken
voorraad van dramatische helden en gebeurtenissen. Karel van Mander
is een vruchtbaar schrijver geweest van zulke Bijbelsche spelen, die nog,
gedeeltelijk althans, te Meulenbeke werden geschreven en opgevoerd ;
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maar deze dichter behoort tot de vroeg-Renaissance. Allengs verwereldlijken zich die spelen en gaan zij over naar een ander soort, de geschiedkundige drama's. In dit opzicht merkwaardig zijn de zeven Historiael spelen,
van het einde der XVI e eeuw, uit de Roode-Rooskamer van Hasselt, al
bieden ze nog Middeleeuwsch goed genoeg. Uit zulke spelen, zal, mede
onder den invloed van het klassieke schooldrama, het XVIIe-eeuwsche
treurspel ontstaan.
Andere godsdienstige spelen zijn gedramatiseerde wonderen : mirakelspelen ;
of gedramatiseerde heiligenlevens en legenden : heiligenspelen. Vele steden
hadden de gedramatiseerde legende van haar beschermheilige, die echter
ook elders kon opgevoerd worden. Zoo worden vermeld : spelen van S.
Aechte, te Tielt, in 140 9 ; van S. Gommaren, te Lier, een door HENRIC
BALLE (1432) en een door WOUTER VAN BATTEL (1446) ; van S. Godelieve,
van mijn heeren Sente Sebastiaen ; van Sente Rombaut ; Sinte Barbele ;
S. Oncommere ; S. Corijn ; S. Catharina ; S. Joris ; S. Emerentiana ; enz.
Gedramatiseerde exempelen komen oak voor. Zoo is wel, evenals elders,
ook te onzent de Theophilus-legende voor het tooneel bewerkt geworden.
Van de Beatrijs-legende echter is geen spoor te ontdekken.
Van de nog tot ons gekomen mirakelspelen is het oudste Tepel vanden
Sacramente pander Nyeuwervaert : de dramatiseering van een mirakel van een in
den grond bij het spitten door een landman, Jan Bautoen, ontdekte Hostie,
die begint te bloeden als hij ze aanraakt. De „parochiaen" brengt ze naar
de kerk. De bisschop van Luik laat het wonder onderzoeken door zijn
advokaat Macharius (Maskaroen ?), die zich oneerbiedig en ongeloovig
aanstelt, maar die ook zijn twijfel opgeeft, als de Hostie onder zijn „griffie"
eveneens uit vijf wonden bloedt. Daarna worden een paar door het H.
Sacrament bewerkte wonderen ingelascht : Heer Wouter van Kersbeke,
in strijd tegen de Saracenen in Pruisen, wordt met zijn gevolg gevangen
genomen, maar ontsnapt aan den dood door aanroeping van het H. Sacrament ; Jonker Jan, graaf van Nassouwen, krijgt verlof om het H. Sacrament
van Nieuwervaart, dat te midden van overstroomd land was komen te
liggen, naar Breda te brengen, waar het allerlei wonderen werkt.
Een spel van geloof tegen de machten der duisternis, hier de duivelen
„Sondich Becoren" en „Belet van Dueghden", die het vinden der hostie
trachten te verhinderen, die bij 't yolk, bij den bisschop, bij Macharius
twijfel wekken, die zich over de wonderen ergeren en ze willen beletten ;
maar de strijd wordt trots allen weerstand door het H. Sacrament gewonnen. Een handig, geen groot dichter is hier aan 't woord. Hij mist den
noodigen ernst en treft de vereischte stemming niet, waarin zulk een spel
diende geplaatst te worden. De strijd zelf, die ons hier voornamelijk
had kunnen boeien door dramatische spanning en menschelijkheid, blijft
te zeer bij 't oppervlakkige gebeuren van wonderbare dingen en wordt
voortdurend onderbroken door het potsierlijk optreden dier duivelen, met
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hun schelden en tieren, zonder veel kunst ; ze zijn er te zeer „om alle
swaerheit te belettene", zooals de proloog, v. 55 zegt ; ook om handig de
deelen onder elkander te verbinden; doch niet genoeg als uitbeelding van de
bovennatuurlijke werkelijkheid van hun ingrijpen in het menschelijk leven.
De dichter noemt zich JAN SMEKEN, zoowel aan het einde van 't stuk als
van den Yersten Prologhe. Er is nu een Jan Smeken of Jan de Baertmaker
Smeken bekend, die, misschien een ingewekene uit 's-Hertogenbosch,
in 1485 Colin Caillieu als stadsdichter te Brussel opvolgde en factor werd
van de invloedrijke kamer der Leliebroeders. Met Jan Partchevaele
bewerkte hij later de zeven weeen van 0. L. Vrouw. Ik zie niet in, waarom
deze niet ook inderdaad de dichter zou zijn : het spel zal wel kort na 1463,
het jaar van de oprichting der Breda'sche broederschap van het H. Sacrament, zijn geschreven; Smeken kan het gedicht hebben in zijn jeugd en
er de noodige vermaardheid door hebben verworven, om te Brussel, op
ongeveer vijftigjarigen leeftijd, als stadsdichter te worden aangesteld. De
aanwezigheid in het handschrift, samen met het spel, van een gedicht bij
diverse paneelen over het mirakel, dat een acrostichon heeft „Rover" en
van den Lof van het H. Sacrament met het acrostichon Antonis de Rovere
bevvijst alleen, dat in dit handschrift nog andere gedichten ter eere van het
H. Sacrament werden opgenomen, niet dat Antonis de Rovere de dichter
van ons spel zou zijn. Dan zou hij zijn acrostichon ook wel in de prologen
of in het spel zelf hebben aangebracht.
Mirakel-spel, gedramatiseerde Maria-legende, maar nog heel wat meer
is het spel van Mariken van Nieumeghen. Heer Ghijsbrecht, priester te
Venlo (v. 653) in de buurt van Nijmegen, meent de dichter, die niet uit de
streek blijkt te zijn, zendt zijn nichtje Mariken naar de stad, om kaarsen,
olie, azijn, zout, ajuin, solferpriemen en wat er meer voor het huishouden
noodig is. Een angstig voorgevoel bevangt den vromen man, dat haar
onheil zal overkomen : de dramatische spanning wordt voorbereid. 't Wordt
laat, eer Mariken met haar boodschappen klaar is ; ze zal dan naar haar
moei gaan om een bed voor den nacht. Deze is juist in een kwade luim :
dien dag had ze nog met buurvrouwen getwist over politiek — de politieke
hartstochten die in 't volksleven ingrijpen 1 — naar aanleiding van de
aanhouding van Arent van Gelre door zijn zoon Adolph. Zij drijft den spot
met Mariken's bezorgdheid om haar deugd. Een feeks is die moei wel. In
haar vertwijfeling zinkt Mariken neer bij een heg buiten de stad en geeft
zich over aan haar wanhoop : God of de duivel, 't is haar al om 't even, moge
haar helpenl Daar komt de Booze, de Viant, als een jongeling met een oog.
Wel schrikt zij bij die nadering van de zonde ; wel vreest zij, dat het de
„Viant vander hellen" is ; maar de jongeling, die zich Moenen noemt, weet
haar te bepraten : als zij met hem gaat, zal ze zoovele steden zien, zooveel
heerlijks genieten; zij zal de zeven kunsten leeren; alleen niet de „nigremansie", want dan zou ze hem te machtig worden. Maar dien naam
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Mariken moet ze afleggen. Met veel tegenzin stemt ze er in toe ; zij wil
echter de eerste letter behouden en voortaan Emmeken heeten. Nog heeft
zij op die wijze den band met Maria niet verbroken. En nu begint het
„rijkelijc" leven te 's-Hertogenbosch. Intusschen komt beer Ghijsbrecht
naar Nijmegen, waar de moei beweert, dat Mariken wel bij haar was
gekomen, nadat ze den heelen dag in de herberg had gezeten, maar dat zij
verder niets van haar weet. De oude hertog is uit de gevangenis verlost en
de moei wordt zoo boos, dat ze zich op aanstoken van den duivel een dolk
in de keel steekt. En de dichter philosopheert door den mond van den duivel :
„Wat dwase menschen dat si om princen of heeren Oft uut partiscap hem
selven verdoen I" Nu zijn we met Mariken en Moenen te Antwerpen in
den Gulden Boom, waar zich het leven der drinkebroers en twistzoekers
van dien tijd afspeelt. Er komt jaloezie om 't mooie meisje, dat, na eerst
het verzoek te hebben afgewezen, omdat de „rethorijcke" een gave is van
den H. Geest, een aardige proeve van haar kunst Levert; en het eindigt met
een moord. Moenen heeft lust in 't kwaad dat daar geschiedt. Zes of zeven
jaar gaan in dit losbandig leven voorbij, waar dagelijks om haar wordt
gevochten en gemoord.Maar nu komt de wroeging op, de strijd tusschen het
goede en het booze ; heimwee naar huis grijpt haar aan ; doch Moenen weet
haar telkens te paaien, uit te stellen ; en zij zelf vreest, dat haar zonden
haar nooit kunnen worden vergeven. Maar de wroeging groeit en de drang
wordt te sterk. Moenen moet zwichten, en hij brengt haar naar Nijmegen.
Hier komen zij aan op een ommegangsdag, waarbij op een wagen het spel
van Masscharoene wordt vertoond : een spel in een spel. 't Is het bekende
Satanproces voor God, waarin Maria voor 't zondige menschdom ten beste
spreekt. En terwijl zij er naar luistert, gaat voor Mariken in haar ellende
de hoop op redding op. Moenen wil haar wegsleuren ; zij blijft luisteren ;
de boeien zijn gebroken, de liefde is uit. In zijn duivelsche woede grijpt
Moenen haar op in de lucht en wil haar te plater laten neerstorten. Maar
door de bescherming van Maria wordt zij gered. Heer Ghijsbrecht, die ook
naar den Ommegang gekomen was, komt met het yolk toegeloopen en herkent
zijn nicht. Hoe heerlijk openbaart zich nu zijn priesterhart, als hij uit haar
mond haar zondig leven hoort, haar niet verstoot, haar tegen Moenen met
een gebed uit zijn brevier verdedigt, en haar vol medelijden zijn hulp belooft
om absolutie voor haar te verkrijgen I En hij trekt met haar naar Keulen,
naar den bisschop, terwijl Moenen nog het plan tracht te verijdelen. Maar
de zonden zijn te groot. En Ghijsbrecht aanvaardt met zijn nicht de verre
reis naar Rome, bij den paus. Deze legt haar drie ringen op, eenen om den
hall, twee om de armen : wanneer die zullen afvallen is haar zonde vergeven. Mariken leidt nu een leven van boetvaardigheid in een klooster te
Maastricht, tot twee duiven uit den hemel in haar slaap de ringen met hun
vlerken stukslaan. De boeien van het kwade zijn nu voor goed gebroken.
Zoo is dit mirakelspel het spel geworden van het volle leven : een spel met
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menschen uit vleesch en bloed ; zelfs de duivel wordt hier de verleider in
jongelingsgedaante. Een spel van den eeuwigen strijd in het menschelijke
hart tusschen het kwade en het goede, het duivelsche en het goddelijke.
Een spel van de verwoesting der zonde in een argelooze meisjesziel, die
ons steeds lief blijft, ook in haar val. Een spel van de werking der genade,
die zich bij het menschelijke aanpast, die hier niet werkt door een direct
goddelijk ingrijpen, en toch het beste naar boven keert, langzaam maar
zeker de betoovering wegdrijft, de boeien breekt, de verlossing brengt.
Een spel van goedheid mede tegenover zooveel boosheid, van liefde in dien
goeden oom, met daarboven de wakende Liefde van de Moeder en de
nooit te vergeefs aangeroepen Barmhartigheid van haar Zoon. Een spel
ten slotte van de voile christelijke levensopvatting, waarin het natuurlijke
met het bovennatuurlijke samengaat in de eene werkelijkheid. En treffend
is het, Moenen herhaaldelijk te hooren getuigen, dat al zijn macht nets
vermag, indien de Opperste er zich tegen zou verzetten.
En reeds zoo modern is dit stuk : zoo voorbereid wordt de spanning, zoo
samenhangend is de bouw, zoo geleidelijk de dramatische gang, zoo natuurlijk de verwikkeling en ontknooping uit de karakters zelf der hoofdpersonen ; zoo staande mede in het voile volksleven, waarin het zich beweegt
en waaruit het karakters schept, zooals de moei, zooals zelfs de drinkebroers, die met enkele trekken in levenden lijve voor de verbeelding rijzen.
Zelfs in de dramatische techniek beteekent het een heelen vooruitgang :
wat niet kon of diende vertoond te warden wordt door de personen zelf
geschikt verhaald ; en zelfs de verschijning van Ghijsbrecht bij het neergestorte Mariken van Nijmegen wordt gansch natuurlijk gemotiveerd.
Gewis een onzer beste kunstenaars, misschien onze eerste groote dramaturg,
die rederijker I Heel wat pleit er voor dat hij uit Antwerpen was ; maar
ook heel wat in taal en rijmen laat een geboren Westvlaming vermoeden.
Het stuk moet ontstaan zijn kart na 1471, het jaar Coen Arent van Gelre
uit den kerker verlost werd ; moeilijk toch voor 1480. Het is alleen bewaard
in oude drukken, waarvan de oudst bekende die van 1518 bij Willem
Vorsterman te Antwerpen is. Proza verbindt de tooneelen onder elkander,
wat meer gebeurde in de bewerking van oudere romans of gedichten tot
volksboeken. Maar dit heeft tot allerlei gissingen omtrent den oorspronkelijken aard van het stuk geleid. Sommige dezer proza-aanwijzingen zijn
geheel overbodig en vallen bovendien nog tusschen twee rijmen. Doch andere
zijn er noodig om het verhaal te begrijpen ; hierin kunnen monologen of
korte tafereelen zijn samengevat. Er bestaat ook een verkorte Engelsche
vertaling van in proza.
Ook alleen als volksboek bewaard is het gedramatiseerd Maria-mirakel
Jan van Beverley. Hij, de zoon van een graaf, heeft de wereld vaarwel
gezegd en is kluizenaar geworden. Geen verleidingen van zijn wereldsche
zuster kunnen hem nog van zijn voornemen afbrengen. Maar de ijdelheid,
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de hoogmoed over zijn heilig leven sluipt in zijn ziel en brengt hem ten slotte
tot jammerlijken, zwaren val en tot den moord op zijn eigen zuster. Geen
vergiffenis kan hij verkrijgen voor zijn zonde. Wanhopig wendt hij zich tot
Maria. Hij zal als een dier in de wildernis leven en kruipen op handen en
voeten, tot een pasgeboren kind hem vanwege den hemel zal aankondigen,
dat zijn zonde werd uitgeboet. Aldus wordt hij door een bloedverwant op
jacht aangetroffen en als dier meegevoerd. Daar wordt in den nacht een
kind geboren, dat tot aller verbazing begint te spreken en vergiffenis
aankondigt. De zondaar spreekt zijn biecht. Kon hij nu ook zijn zuster nog
redden ? Hij spoedt naar haar graf, breekt het open... daar staat ze levend
op. God wil haar de gelegenheid geven een oprechte biecht te spreken ;
wat zij doet bij den bisschop van Cantorbury.
Welk een verschil met Mariken van Nieumeghen 1 Hoe vallen we hier
buiten alle werkelijkheid I De dichter heeft gemeend te kunnen boeien
door het ongewone, het verbijsterende ; maar dat laat ons koud. Dat het
onderwerp van Oosterschen oorsprong zou zijn, konden we reeds vermoeden.
Inderdaad is het thema van den bedrogen monnik daar zeer oud.
Een mirakelspel dat veel bijval schijnt te hebben gehad, dat echter verloren
is, was De Miracle van Cambroen, dat reeds in 142 7 te Oudenaerde wordt
vermeld ; een Mariawonder, dat in 1316 in het klooster Cambroen, in
Henegouwen, zou hebben plaats gehad : hoe een oude smid door den bijstand
van Maria in een godsgericht een jongen, sterken Jood overwon en aldus
van smaad jegens een Mariabeeld overtuigde ; een onderwerp dat wel den
ijver voor Maria's eer kon opwekken, maar weinig uitbeelding van menschelijkheid zal hebben geboden.
Van de vele heiligenspelen zijn er ook slechts een paar tot ons gekomen.
Vooreerst een vrij kort (2 96 vv.) : Een schoon spel van Sainct Joorio, waarin
de legende van dien heilige wordt vertoond : hoe de draak het land teistert,
dagelijks een menschenoffer vergt en nu de dochter van den koning en de
koningin van Libye, door het lot aangewezen, zal verslinden ; hoe S. Joris
verschijnt, aan de maagd Christus preekt, en nadat zij Christus en Maria
heeft vereerd, het monster doorsteekt. Misschien een wagenspel ; op het
einde heet het : wij willen „vertrecken voort". Al is het handschrift uit de
XVI e eeuw, het stuk zelf zou veel ouder en van een Vlaming kunnen zijn.
Topel van Sint Trudo is veel uitvoeriger ; het bestaat zelfs uit twee deelen,
die om de twee jaar werden opgevoerd. Het wil uitbeelden : het streven
van S. Trudo naar heiligheid, door sterkte in den strijd tegen de duivelen,
door onthechting van alle aardsche grootheid, door zelfoverwinning in
goddelijke wijsheid. Zoo wordt dan het geheele leven van dien Haspengouwschen edelman, zoon van Wilboldus, in losse tafereelen voorgesteld,
van zijn geboorte of en zijn doopsel tot aan zijn priesterwijding in het eerste,
van zijn priesterwijding en zijn apostolaat tot zijn dood in het tweede deel
(3562 vv.). Een vreemd stuk : zeer uitvoerig, tot langdradigheid toe,
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worden de verschillende tafereelen uitgewerkt. Hoe de Booze om den
mensch waart en zijn groei in 't goede wil beletten; maar tevens hoe God
en zijn engelen over den rechtvaardige waken, is wel een grondthema van
dit spel. Baalberith, duivel der gramschap, en Leviathan, duivel der
hoovaardij, zijn door Lucifer belast met de taak den mensch ten val te
brengen. Nu zien wij, hoe beiden voortdurend inwerken in het leven van den
heilige, om hem in zijn voornemens en ondernemingen te dwarsboomen, om
anderen tegen hem op te ruien, enz.. Maar telkens opnieuw moeten zij hun
onmacht belijden ; dan vallen ze tegen elkander uit, in ruwe, platte, maar
levendige en aan scheldwoorden rijke volkstaal. Zoo is 't leven van den
christen, van den heilige : een voortdurende strijd tegen de machten der
duisternis, die een pare werkelijkheid zijn. Veel gaf dit spel ook te zien :
rijke stoeten van edellieden en edelvrouwen ; grootsche kerkelijke plechtigheden, van doopsel, van priesterwijding, met bisschoppen in voile wijornaat,
met priesters, met paltsgraven, die hun schitterende gewaden afleggen ;
met springende fonteinen ; met religieuzen, die knielen om het sterfbed
met boeken en paternosters ; Trudo's ziel als een kindje door engelen in
den geopenden hemel opgevoerd. Vaak worden gordijnen geschoven ter
afscheiding van tafereelen of voor „toghen". Een echte cinema-vertooning,
waaraan trouwens vele dezer spelen met los samenhangende tafereelen
doen denken.
Het stuk is uit den vollen rederijkerstijd, dus zeker uit de XVI e eeuw.
Het werd geschreven op verzoek van abt Sarens van St-Truiden : tusschen
1533 en 1558 ; door een zekeren Jr. (= Fr. ?) Christiaan FASTRAETS, die
„preecheer" van Leuven wordt genoemd.VOOr 1565 werd het in 't Latijn
vertaald in een dubbele redactie, met of zonder duvelryen, door F. PETRUS
CRULLUS a Ghinghelim, een monnik van St-Truiden, die er een klassieken
vorm aan gaf door ieder deel te bewerken tot een Comedia in vijf bedrijven.
Een handschrift behoorde tot een rederijkerskamer d'Okeleyken, die S.
Odilia als patrones had.
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HET DIDACTISCH TOONEEL
E TOT NOG TOE BEHANDELDE SPELEN ZIJN GEdramatiseerde gebeurtenissen. Tegen het midden der XVe eeuw
zijn de rederijkers begonnen ook de didactische poezie ten
tooneele te voeren, en met den bloei der kamers gaan dergelijke
spelen in de XVI e eeuw overheerschen ; zoodat hierin soms het eigenlijke
tooneel der rederijkers wordt gezien. Zulke spelen heeten doorgaans
„spelen van sinne", aldus voor het eerst te Deinze in 1448. Het woord
had wellicht oorspronkelijk een algemeene beteekenis : spel met een leering,
zoodat het zoo wat voor alle spelen kon worden gebruikt, omdat men in
alle naar leering streefde : zelfs wereldlijke, klassieke en romantische
spelen worden daarom spelen van sinne genoemd; het stond dan wellicht
tegenover „spel van ghenouchten", dat 'outer vermaak bedoelde. In een
engeren zin echter zijn spelen van sinne : spelen op een „sin", een gedachte,
een spreuk, een leerstuk ; bij de toenemende wedstrijden onder de kamers
werd als onderwerp voor de spelen een gedachte, een spreuk, aangegeven,
die in de mededingende stukken moest uitgewerkt worden : „welc den
mensch stervende meesten troost es", b.v. bij het landjuweel van Gent in
1539, of „wat den mensch aldermeest tot consten verwect", bij het landjuweel van Antwerpen in 1561. Wij noemen nu zulke spelen ook „moraliteiten" : welke benaming in de Middeleeuwen eerst voorkomt in 1450 voor
een spel op de verrijzenis. Geheel deze terminologie stond nog weinig vast.
Bekende rederijkers, zooals C. Everaert, spreken alleen van spel of
esbatement.
Gewoonlijk treden meestal allegorische personages in zulke spelen op,
wat vooral sedert het midden der XV e eeuw mode werd. Ze zijn ook
doorgaans vrij kort ; vaak werd het aantal verzen voorgeschreven dat niet
mocht overschreden worden : 600, 7 00. Allerlei onderwerpen kwamen er
bij te pas, zoodat ook mysterie-, heiligen- of mirakelspelen den vorm van
het spel van sinne konden aannemen : op een leering, met allegorische
personages in beperkt aantal.
Ook de drang naar didactiek, naar kennis en wetenschap, die zich bij die
burgerij, waar de kunst Loch wel als ernstig, zij het ook als edel tijdverdrijf
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werd opgevat, krachtig ontwikkelen moest, heeft de vermenigvuldiging van
dergelijke spelen sterk bevorderd. Daarin vooral zegden de burgers hun
meening over de vragen van den dag, zoowel uit het gewone en het maatschappelijke of staatkundige, als uit het godsdienstige leven. Zoo werden
die spelen voor het yolk van die dagen wat nu boeken en dagbladen zijn.
Uit zulke literatuur, uit de titels van sommige spelen, uit benamingen als
een „bewijs", wat niet meer dan vertooning beteekent, leide men toch nog
niet af, dat de toenemende geestelijke zelfstandigheid niet meer tevreden
was met de loutere voorstellingen van de mysterien, maar de waarheden
van het geloof wilde onderzoeken, betoogen, bewijzen, kortom, dat het
persoonlijk onderzoek op weg was. Die zinnespelen zijn de geleidelijke
ontwikkeling van de didactische poezie uit de school van Van Maerlant,
al hebben ze er machtig toe bijgedragen om onze rederijkers te werpen te
midden van de staatkundige en godsdienstige twisten, die, zooals we uit
Mariken van Nieumeghen weten, zoo diep in het volksleven konden ingrijpen. En naast de zinnespelen zijn de andere geestelijke spelen steeds
blijven voortbestaan.
Nog betrekkelijk veel spelen van sinne zijn bewaard, al is oneindig veel
meer verloren gegaan. Enkele werden reeds vroeg, nog in de XV e eeuw,
maar later steeds meer, door den druk verspreid. Uit het archief van
sommige kamers, uit verschillende handschriften, duiken voortdurend
nieuwe spelen op, die opnieuw worden uitgegeven, niet steeds tot verrijking
van onzen kunstschat. Het is wel overbodig ze hier alle uitvoerig te behandelen. Ze kunnen nog eenige schoonheid hebben gehad zoolang ze verhalen,
exempelen, parabelen, of bijbelsche gebeurtenissen, enz., zij het ook met
abstracties, waaronder toch nog individueele personen, voorstelden,
zooals b.v. „vanden Coninc van Aragon ende zijnder dochter" ; „vanden
ouden man, had een dochterken", enz.. Maar vele waren niet meer dan
gedramatiseerde discussies, waarin allegorische personages het voor en het
tegen van een betwiste zaak in vaak gerekte gesprekken ontwikkelden :
gedramatiseerde tractaatjes, geestelijke, godsdienstige, maatschappelijke,
niet zelden zonder eenigen smaak ; zooals Van der eiecten der broomcer naturen,
waarin Jezus tot een kwakzalver wordt die purgacies voorschrijft en pillen
draait. Andere hebben beteekenis voor de staatkundige en godsdienstige
verhoudingen dier tijden.
Het meesterstuk is Den Spieghel der ealicheit van Elckerlijc, kortweg bekend
als Elckerlijc = Eenieder, waarin de groote opvatting van het menschelijk
leven dat in de parabel der talenfen ligt, wordt uitgebeeld : „hoe dat
elckerlijc mensche werd ghedaecht Gode rekeninghe te doen". Plechtig
vangt het aan : „God spreect" en klaagt over de verdorvenheid der menschen. In zijn verbolgenheid roept Hij Dood tot zich en zendt hem tot
Elckerlijc, om hem op te vorderen tot de pelgrimagie, die niemand ter wereld
voorbij kan en om rekenschap af te leggen. Daar komt Elckerlijc : fraai
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uitgedost, in den bloei der jaren, Tangs de straten van het leven. Te midden
van zijn weg treedt hem Dood te gemoet : hij komt van God en daagt hem
ter rekenschap. Van God ? Rekenschap ? daarover heeft Elckerlijc nooit
nagedacht. „Wie bistu, bode ?" vraagt hij. „Ic ben die Doot", luidt het
antwoord. Elckerlijc, verschrikt, klaagt dat hij zijn rekening steeds verwaarloosd heeft, wil Dood omkoopen ; te vergeefs : Dood ontziet „goet,
schat noch have, Paus, hertoghe, coninc noch grave". Ten slotte verkrijgt
Elckerlijc eenige uren uitstel om zich te „bespreken" en om iemand te
zoeken, die hem bij die pelgrimagie wil begeleiden. Nu wendt zich Elckerlijc
beurtelings tot Gheselscap, tot Maghe en Neve ; doch moet ervaren, dat
vrienden en verwanten bedriegelijk zijn en hem bij de groote reis in den
steek laten. Hij gaat dan tot zijn Goet, dat daar nutteloos opgetast ligt.
Goet verwijt hem het slecht gebruik, dat hij er van gemaakt heeft ; het zou
hem veeleer schaden dan helpen bij de reis : Goet is maar geleend van God,
geen onafhankelijk eigendom. Ten einde raad denkt Elckerlijc nu aan zijn
Duecht : zij ligt zoo zwak, zoo ziek, te bed. Zij kan alleen niet op. Zij
zendt hem naar haar zuster Kennisse : zoo komt Elckerlijc tot inkeer.
Kennisse voert hem tot Biechte in 't huis der Zaligheden. Biechte geeft
hem penitencie : koorden, geeselen, waarbij Kennisse moet toezien of de
penitencie goed volbracht wordt. Elckerlijc roept Gods Barmhartigheid
aan en Maria's bijstand ; hij doet penitencie ; Duecht begint nu op te rijzen
en gansch gezond te worden. Kennisse, die den bekeerling moet anderrichten, hult hem in 't kleed der berouwenisse. Zoo voorbereid zal hij tot
den priester gaan om het H. Sacrament en het H. Oliesel te ontvangen.
Daartoe zetten hem de Vijf Sinnen aan; en terwill Elckerlijc zich verwijdert, verkondigen zij den lof van den priester, wien de sacramenten zijn
toevertrouwd en die zulk een macht van God heeft ontvangen. Die lof
past wel in den mond van Vijf Sinnen : de sacramenten immers zijn uitwendige teekenen, en de zinnen moeten door het H. Oliesel gezuiverd
worden. Kennisse vermaant de slechte priesters ; Vijf Sinnen hoopt dat er
zulke niet zijn. Elckerlijc keert blij terug : hij is nu reisvaardig. Maar zijn
laatste vrienden, zijn eigen Schoenheit, Cracht, Vroescap, vallen hem nu
ook af; eindelijk zelfs Vijf Sinnen : alles waarop Elckerlijc zich het meest
had verlaten is hem ontvlucht. Kennisse blijft hem bij tot aan den dood ;
Duecht alleen vergezelt hem vOOr God.
Wat krijgt het Vanitas Vanitatum hier een aangrijpende beteekenis 1
Onmeedoogend wordt de mensch teruggeroepen tot de eenige werkelijkheid,
die alles beheerscht : de Dood, die zijn ontzettend licht spreidt over alles
waarin de mensch belang had gesteld, en die de eenige absolute waarde
aangeeft van de dingen tegenover de eeuwigheid. Onmiddellijk, op den
man af, wordt die werkelijkheid van het leven ons voorgesteld in al haar
volheid en ontzaglijkheid, zonder dat de ernstige stemming en de heilige
wijding ergens worden gebroken : de meest ontzettende preek over den
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dood, maar omstraald met het licht van de vreugde in de vertroostingen,
die de Kerk den stervenden mensch bieden mag. Men heeft voor dit spel
naar allerlei bronnen gezocht en er ook overal ontdekt. 't Spreekt vanzelf
dat allegorieen over den dood noodzakelijk in vele, vooral algemeene
trekken zullen overeenstemmen. Maar geheel de inrichting van het stuk
laat zich eenvoudig verklaren uit die eene gedachte : dat alles waarin de
mensch belang stelt of waarop hij zich verlaat, buiten hem of in hem, bij
den dood van hem afvalt, omdat zij hem niets kunnen baten voor de eeuwigheid, behalve deugd : opera enim illorum sequuntur Mos. Nadat de mensch,
door berouw en biecht, zich weer met God heeft verzoend, kunnen ook zijn
innerlijke eigenschappen, nu door de genade bovennatuurlijk versierd, hem
verdienstelijk bijstaan. Dat ook Vroescap en zelfs Kennisse ten slotte
moeten wijken, is ook theologisch zeer juist : Vroescap is de natuurlijke
rede ; Kennisse is de voorlichting uit het geloof, die tot inkeer brengt en
den bekeerden christen leidt. Bij den dood houdt de taak van Rede en van
Kennisse op ; al ons menschelijk weten en gelooven gaat over in Schouwing.
Zoo is dit spel ongetwijfeld het werk van een priester, en wel van een
geschoold theoloog ; zelfs van een humanist : het is een klassiek spel, in
den besten zin van het woord, om de directheid, de soberheid en tevens de
volheid van uitbeelding, met afwijzing van alle nuttelooze uitweidingen of
bijkomstige versierselen. Ook vond het bijval bij de humanisten. Bewaard
in een enkel exemplaar van een incunabeldruk van Delft, van ca. 1495,
waarschijnlijk niet de eerste, herdrukt in 15o1 en 1525 bij W. Vorsterman
te Antwerpen, werd het in 1536 in het Latijn vertaald en uitgegeven door
IscHmius, een Maastrichtschen schoolmeester, Christiaen Sterck (?),
onder den titel Homuluo Petri Diedthemii, die getuigt dat het spel te Antwerpen „in publico civitatum Brabanticarum conventu", op een landjuweel,
„vulgariter acta palmamque adepta" bekroond werd. GEORGE MACROPEDIUS,
Van Langveldt, gaf er in 1538 een zeer vrije bewerking van, eveneens
in het Latijn, onder den titel Hecadtud. Uit beide Latijnsche stukken
werd, met gebruikmaking van nog andere spelen, een Duitsch stuk vervaardigd door Jaspar van Gennep als „Comedia Homuli", Keulen, 1540 ;
welk laatste opnieuw werd verdietscht als Van Homulue een echoene comedie,
te Nijmegen in 1556. Een tweede verdietsching in protestantschen zin, te
Utrecht zonder jaartal verschenen, is lang populair gebleven. In deze latere
spelen werd het sobere Elckerlijc door allerlei geleerde bijkomstigheden
overwoekerd, die blijkbaar de hoofdzaak werden, in welker uitbeelding men
vooral schoonheid zocht. De uitwenclige pracht van deze Renaissance-kunst
gaat het winnen van de inwendige werkelijkheid van den ziels- en levensinhoud : deze wordt bijzaak, geen doel.
Wie is nu die Petrus Diesthemius, aan wien Ischyrius ons spel toeschrijft ?
Er leefde op het einde der XV e eeuw een beroemd godgeleerde, PETRUS
DORLANDUS, Doorlant, van Diest (1454-1507), vicarius der Karthuizers
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te Zeelhem. Toen Prof. Logeman in 18 9 2 den pas ontdekten Delftschen
incunabeldruk opnieuw uitgaf, meende hij dien Petrus Diesthemius te
mogen vereenzelvigen met Petrus Doorlant. In de eerste uitgave van mijn
Geschiedenis maakte ik eenig voorbehoud en wees op den wankelen
grondslag waarop die toewijzing berustte. L. Willems heeft het probleem
aan een ernstig onderzoek onderworpen. Hij deelt o.a. een lange lijst van
Dorlandus' werken mee, ca. 58 nummers, doch vindt daarin nets wat de
gissing eenigen steun kan geven. En toch meen ik nu wel, dat Petrus
Dorlandus inderdaad de dichter van Elckerlijc is. Ik ben tot die overtuiging
gekomen door een dieper, bewuster inzicht in het spel. Is dit van een
priester, een theoloog, een humanist, dan volgt Petrus Dorlandus als dichter
vanzelf. Petrus Doorlant was geboortig van Diest ; hij kon omstreeks
dertig a veertig jaar oud zijn, then ons spel werd geschreven. Hij was in zijn
tijd een beroemd ascetisch auteur, die zelfs in vele zijner verhandelingen
nauwe geestverwantschap met Elckerlijc vertoont en motieven aanraakt,
waarop ook het spel is gebouwd ; hij was in 't bijzonder goed bekend in
humanistische kringen ; zoodat men hem daar dadelijk als Petrus Diesthemius
zal hebben herkend. En dat hij ook in het Dietsch geschreven heeft wordt
uitdrukkelijk van hem vermeld, al deelt men alleen zijn Latijnsche werken
mee. Wij behoeven dus niet eens het getuigenis, dat een door Prof. Roersch
bekend gemaakt Elogium van hem geeft
Dramata qui facili valuit conscribere vena,
Calluit et pulchram cum Cicerone prosam.
hij schreef vloeiend dramata en was het mooie Ciceroniaansche proza
machtig. Dit getuigenis zou het pleit beslissen, indien Willems niet had
doen gelden, dat drama misschien niet meer dan dialoog bedoelt ; welke
beteekenis, hoe onwaarschijnlijk ook, toch mogelijk blijft. Maar ook
zonder dit getuigenis hebben wij Been ernstige reden meer, dunkt ons, om
aan het auteurschap van Pieter Doorlant te twijfelen.
Mogen wij dit meesterstuk aller moraliteiten ook als oorspronkelijk werk
voor onze literatuur opeischen ? Men heeft er aan getwijfeld, omdat hetzelfde spel in het Engelsch voorkomt : Everyman, waarvan de oudste druk
bekend is uit 152 9, bij John Skot, dat echter reeds veel vroeger zou hebben
bestaan. Met dezen twijfel zou het nu toch mogen uit zijn : het Engelsch
is klaarblijkelijk genoeg een vertaling, zelfs een slechte, van het Dietsch.
Terwijl ons gedicht nergens ook maar een spoor van overzetting vertoont,
zoo natuurlijk zijn taal en versbouw, heeft het Engelsch meermaals wat
vage algemeenheden voor de concrete en uit de schilderachtige yolkstaal puttende, aan spreekwoordelijke gezegden rijke uitdrukking van
Elckerlijc. Er werd Coen trouwens meer uit het Dietsch in het Engelsch
vertaald, b.v. Mariken van Nieumeghen, zekere voorbeelden van het
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omgekeerde zijn er niet. Een passage, als Ev. 3 94-398 en Elck. 36o-363
zou al dadelijk zekerheid moeten geven. Het Goet spreekt :
I lye here in corners, trussed and pyled so hye,
And in chestes I am locked full fast;
Also sacked in bagges : you mayste se with thine eye,
I cannot stere, in packes low I lye.
What wolde ye have ? lightly me saye.
te vergelijken met :
Ick legghe hier in muten
Versockelt, vermost, als ghi mi siet ;
Vertast, vervult ; ic en can mi niet
Verporren, also ic ben tsamen gesmoert ;
Wat wildi mi hebben ?
De eenige theologisch juiste gedachte waarop het hier aankomt — en dit
verraadt nogmaals den priester — dat namelijk niet zoozeer de hoeveelheid,
dan wel het slecht gebruik van het aardsche goed een beletsel is ter zaligheid, waarop dan ook het Dietsch den nadruk legt : versockelt, vermost
(beschimmeld) vervult (vervuild) : alle uitdrukkingen die op het ongebruiktlaten der rijkdommen wijzen, heeft het Engelsch niet begrepen, dat dan ook
alleen de hoeveelheid doet uitkomen en er alles bij haalt waarin men zijn
rijkdommen kan opstapelen : pyled up, chestes, bagger, packes. Daaraan
herkent men toch onmiddellijk den navolger en vertaler. En zoo zijn er
talrijke andere plaatsen. Elckerlijc is dan ook wel oorspronkelijk Dietsch.
Ook Engelsche geleerden beginnen dit in te zien. Het is een der kostbaarste
juweelen uit onzen kunstschat der Middeleeuwen.
Niet alle moraliteiten, verre van daar, brengen aldus onder al die abstracties
nog levende personen ten tooneele. Zij moesten ook voor alles dienst doen :
voor stichting en onderrichting in geestelijk-godsdienstige zaken of zeden,
of zelfs in kunstzaken ter verheerlijking van b.v. Rhetorijcke of Musijcke ;
voor feestelijkheden, bij blijde inkomsten, overwinningen of gesloten vrede ;
bij een Nederlandschen paus ; bij allerlei openbare gebeurtenissen, waarbij
niet alleen stomme vertooningen en ommegangen werden gehouden ; maar
ook spelen opgevoerd ; niet meer zoozeer met bijbelsche onderwerpen als
vroeger, maar in de XVI e eeuw steeds meer met allegorische spelen van
sinne, die immers best gelegenheid boden tot vreugdebetoon en vleierij,
zoowel als tot hekeling van maatschappelijke en godsdienstige toestanden.
Hoe jammer, dat het Spel vanden Somer ende vanden Winter slechts fragmentarisch (18o nog gehavende verzen) is bewaard I Zoo geheel anders dan het
abel spel van gelijken naam. Een fel hekelspel over de ellende der armen
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in den winter en de hardvochtigheid der rijken. Met naast reeele personages :
de baliu, de scamel man, de rike vrecke, allegorische : Ontfarmicheit,
Waerheit, Gherechticheit, Vast houden, Ghiericheit. En reeds de sot I
Want het spel dateert nog uit de eerste helft der XVe eeuw en werd
afgeschreven door Geeraert van Woelbosch, die als „boucscrivere" te
Gent om het midden dier eeuw bekend is. Dat hij er ook de dichter van
was, blijkt niet.
Onder de zinnespelen, die hekeling van maatschappelijke zeden bedoelden,
is een der merkwaardigste Van Nyeuvont, Loosheit ende Practike hoe sij Vrou
Lortee verbeffen (61 o vv.), welk stuk ca. i5oo bij Roland van den Dorpe,
te Antwerpen, in druk verscheen. Vrou Nyeuvont zoekt naar wat nieuws
om weer gunst en aanzien te verwerven. Haar advocaten, Loosheit en
Practike, willen haar helpen bij haar plan om een nieuwe santinne, Sinte
Lortse (Bedrog) te doen verheffen. De tijden zijn nu gunstig. Het beeld
der nieuwe heilige zal in een kastje door den cassenaer (iemand die met
relikwieenkistjes bedelend het land afloopt), Hardt van Waer Segghen,
van lande te lande worden omgedragen. Deze sticht met zijn knecht Clein
Vreese een nieuwe broederschap. De sot Schoontooch met zijn marot
Quaet ende Waer Segghen meldt zich aan om in het gild te worden opgenomen. Meest Elc wil zich ook laten inschrijven; maar moet eerst haar
biecht afleggen ; en zij biecht dan de door haar en haar kinderen Die Sulcke,
Veel Voles en Tcommuyn gepleegde zwendelarijen, onder den hekelenden
commentaar van de marot, die telkens door den sot kwansuis wordt
bestraft. Nu gaat ook de marot, telkens weer kwansuis bestraft door den
sot, het yolk oproepen, waarbij allerlei bedriegerijen, in kleeding, opsmuk
en levenswijze, aan den dag komen. De cassenaer noodigt dan vele„staten
van menschen", uit en houdt een lofrede op de heilige, met een oproep tot
de jeugd om Sinte Lortse te eeren. Hij zal haar legende te boek stellen en
verspreiden. Loosheit en Practike zullen 't yolk onderrichten. Zij keeren
bij Vrou Nyeuvont terug om verslag uit te brengen van het welslagen der
onderneming. Meest Elck huldigt Sinte Lortse ; en wij krijgen ten slotte
nog een schildering van de bedrieglijke praktijken van kooplieden, rentmeesters, enz., die met andermans geld gaan strijken.
Een maatschappelijke satire is dit : van bedrog in het leven, onder alle
standen, zoowel in het dagelijksch verkeer, in modes en opsmuk, in zeden,
als in den handel. Wie er op de eerste plaats een godsdienstige satire in
ziet, miskent er den geheelen aanleg van : de vorm der vereering van de
heilige er is slechts om de gedachte, dat Bedrog nu overal vereerders heeft,
en is verwant met zoo vele andere allegorieen, zooals van de Blauwe
schuit en van het convent van lichtmissen, en met zoo vele hekelsermoenen,
over Sint Luyaert, Sint Reynout, Sint Noywerc, enz. Ook van spot met de
vereering van heiligen is nergens spraak ; ten hoogste met het bedrijf van
sommige cassenaers, wat ook vele goedgeloovigen zal geergerd hebben.
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Men zou zelfs meenen, dat de dichter deze cassenaers van Sinte Lortse
wil onderscheiden van andere cassenaers, wanneer hij b.v. de marot
Meest Elck laat waarschuwen niet te biechten bij Hardt van Waer
Segghen, omdat hij „geen paap" is en „vol bedriechten" steekt (212). Het
stuk is vooral een felle zedenhekeling in een nieuwen, pakkenden vorm.
Of het ooit gespeeld is ? De marot, zotskolf, die hier wellicht voor het
eerst voorkomt, wordt later veel gebruikt; een sot met zijn marot wordt
zelfs een gewoon personage. In ons spel is de marot de spreekbuis van den
dichter, die zijn verontwaardiging lucht bij al dit bedrog in de wereld.
In de XVIe eeuw neemt deze hekeling nog toe : het zinnespel wordt niet
zelden hekelspel, wat meermaals, vooral in den strijd om de Hervorming,
op godsdienstige praktijken en geestelijke instellingen overslaat. Wij vermelden er hier nog enkele, die nog buiten dien strijd staan. Zoo het drietal zinnespelen, die uit het repertorium van de kamer „de Roode Roos"
van Hasselt werden uitgegeven. Daarvan is Bruer Prilleken (609 vv.) —
een gewone benaming in dien tijd voor een eigenwillig man of vrome —
wel het voornaamste. Voor het eerst gespeeld in 1561, verhaalt het van
een monnik die zijn orde wil verlaten, maar die bij 't hooren van al de
boosheid in de wereld, liefst naar zijn klooster terugkeert en laat „die
werelt sijn in haer verdoeltheyt". In een ander stuk, van later, wordt de
parabel van den ontrouwen rentmeeeter verwerkt, nu met sinnekens en vele
allegorische personages, tot 's Heeren trompet toe. Het derde, Die Trauwe,
is reeds van het einde der eeuw.
In een Spel van Sinne van de bet van 't brouweregilde (615 vv.) uit het archief
der kamer „Trou moet blycken", van Haarlem, treden uitsluitend duivels
op en Lucifer draagt er een lange zondenlijst voor van alle standen
der maatschappij ; het geheele stuk is feitelijk weinig meer. Een ander
Spel van de Groote Hel (1254 vv.) heeft meer den vorm van een zinnespel,
al begint het ook nog met een 3 94-verzen lange dagvaarding van alle zondaren door Cnaghende Consciencie. Zulke spelen zijn, naar mijn aanvoelen,
weinig Nederlandsch, maar Duitsch van geest. Ook komen ze niet uit het
Zuiden. Ze zullen wel te Haarlem zelf ontstaan zijn.
Hekeling van sociale, economische toestanden, is zeldzamer. Ze werd ook
spoediger onderdrukt. C. Everaert moest het ervaren. Het spel van sinnen
beroerende bet Caren (11 79 vv.) van LAURIS JANSZ., factor van „Wijngaertrancken" van Haerlem, uit het jaar 1565, is gericht tegen de opkoopers van
het koren. Echter komen toespelingen op maatschappelijke, economische,
misstanden in vele stukken voor.
Bij deze sociale spelen komen nog, wat men noemen mag de politieke, in
't bijzonder spelen, die bij een of andere politieke gelegenheid werden
opgevoerd : bij een besloten vrede, bij een roemrijke zegepraal, bij een
blijden intocht, bij een geboorte in het vorstenhuis, enz... : „gelegenheidspelen", die, wanneer daarbij geschenken werden aangeboden, „present248

spelen" mogen heeten. De allegorie, die ook in de gewoonlijk daarbij
gehouden optochten zoo menigvuldig werd toegepast, leende er zich uitstekend toe, om in wazigen, eerbiedigen vorm, de gevoelens van het yolk
te luchten, zijn wenschen en verzuchtingen voor te dragen. Een „factie"
is een soort van ommegangsspel, waarbij de verschillende groepen, die er
aan deel namen, hun afzonderlijke rollen hadden : b.v. in de factie van
PEETER DE HERPENER, die in Februari 1556 te Antwerpen werd gehouden
ter eere van Philips II om het den 5n Februari te Vaucelles gesloten
bestand tusschen Spanje en Frankrijk.
Zulke spelen komen steeds meer in zwang sedert de tweede helft van de
XVe eeuw. Ze worden meermaals vermeld. Wij treffen er nog aan bij
Antonis de Rovere, Cornelis Everaert, Colijn Caillieu, van wie het
oudst bewaarde presentspel is. Wij vermelden ze verder bij de onderscheiden
dichters.
DICHTERS VAN ZINNESPELEN
Met de nog buiten den godsdienstigen en staatkundigen strijd staande
dramatische kunst van bekende rederijkers willen wij voorgaande schets
aanvullen en voltooien.
De meest gevierde rederijker van zijn tijd, tevens een der oudst bekende,
is ANTONIS DE ROVERE : een Bruggeling, waarschijnlijk zoon van Jan de
Rovere, een der medestichters van de H. Geestkamer in 1428. Hij was
misschien niet geboren voor 1430. Op zeventienjarigen leeftijd verwierf
hij reeds een eersten prijs met zijn refrein Oft moederlijck herte lieghen mach.
Vooral om zijn gedicht Tot Lof van den H. Sacramente werd hij als Prince
der Rhetorijcke begroet. Hoewel „metselaer", dat is waarschijnlijk
bouwmeester, bleef hij steeds de Muzen getrouw. Door verschillende steden
aangezocht, werd hij in 1465 door de stad Brugge met een jaargeld van
zes pond groot vereerd, omdat hij de stad „langhe jaren ten diverschen
stonden veel ende hoofschelecke ghedient hadde ende menighe ghenoughte
van spelen van goeden moralitheden ende van anderen eerbaren esbatementen ghedaen ende ghespeelt hadde", ten einde hem voor goed aan den
dienst van de stad te binden (BM. X, 45). Hij overleed den 16n Mei
1482 ; naar het schijnt nog in den bloei der jaren. Tachtig jaar na zijn dood,
in 1562, werden zijn werken uitgegeven te Antwerpen door een anderen
rederijker, Eduard De Dene, onder den titel „Rhetoricale wercken van
Anthonis de Roovere, vlaemsch doctoor ende gheestich poete", waarin
echter heel wat schijnt opgenomen te zijn wat niet van De Rovere is, tervvijl
elders nog meer van hem verscholen zit.
De Rovere schijnt dus een heele reeks moraliteiten en esbatementen op
zijn actief te hebben, ook voor andere steden. Zoo dichtte hij in 1466
drie spelen „in de innecomste" voor het landjuweel der boogschutters te
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Lier (BM. VIII, 2 94). Toch is van zijn dramatisch werk weinig gespaard
gebleven.
Van hem is het spel Quicunque vat salvus ease, naar de eerste woorden van
het symbolum Athanasianum. Een twistgesprek tusschen Jeude, Heidene
(afstammeling van Abraham en Agar) en Kerstene : het heidendom is de
winter, het jodendom de lente, het christendom de rijpe zomer. Half Zot
Half Vroet mengt zich ook in 't gesprek en zegt dwaas de waarheid in
leugentaal. Gheloove en Wet van Gracien zetten eerst het symbolum
uiteen, daarna de twaalf geloofsartikelen, die elk aan een van de apostelen
worden toegeschreven en die elk aanleiding geven tot felle zedenhekeling.
Deze is dan ook het belangrijkste deel van het stuk. In zulke zedenschilderingen is de dichter op zijn best. Alle standen moeten het zoowat ontgelden :
pausen en vorsten, priesters en monniken, woekeraars, kooplieden, „broodbidders", tuischers ; het geheele stadsleven dier dagen in zijn zedelijk verval
wordt hier vrij scherp soms aan de kaak gesteld. Ook bij de hekeling van
sommige godsdienstige praktijken hooren wij reeds als een voorspel van
Vrou Lortse. Maar Gheloove treedt verdedigend op. Zooals men ziet : een
sermoen met personages. Half Zot Half Vroet is de clown, de voorlooper
der „zinnekens" en „neefkens", waarnaar men wel eens heeft gemeend, dat
de zinnespelen werden genoemd, voorlooper ook van den zot met zijn marot.
't Spel werd door C. Everaert bewaard en door hem met wijzigingen opgenomen in het handschrift van zijn eigen werken.
De tweespraak Van Pays ende Orlogbe zou een gelegenheidsstukje kunnen
zijn ; het wordt voorafgegaan door een langen proloog, waarin de dichter
zegt, hoe hij eens in een droom — de oude vorm der allegorie Orloghe en
Pays met elkander hoorde twisten ; welk strijdgeding dan volgt en beslist
wordt door de neerlaag van Oorloghe, die bekent „Pays es best, tvolck
segghe dat wille". 't Volk zelf zal natuurlijk nooit anders hebben gezegd.
Dat het spel van den Sacramente vander Nieywervaert van hem zou zijn,
wil ik betwijfelen.
CORNELIS EVERAERT is de Rovere's jongere stadsgenoot. Van zich zelven
getuigt hij : „Cornelis zuene, varwer ende vulder ende in zijne tijden clerc
vanden Aerdchiers (boogschutters) van Brugge". Hij oefende dus een der
voornaamste Brugsche ambachten uit en had daarbij nog een paar bijbetrekkingen. Eduard de Dene gedenkt hem in zijn „Testament Rhetoricael"
met een epitaphium, volgens hetwelk hij stierf den 14n November 1556,
„na menich aerdich artiste te hebben upghequeect" en „in morale spelen"
en „goede floratien den inghesturten gheest" niet te hebben uitgedoofd.
Everaert arbeidde voor de beide Brugsche kamers, H. Geest en Drie Santinnen, doch niet als facteur, welk woord bij hem, zooals meermaals elders,
alleen maker, schrijver, schijnt te beteekenen. Zijn eerste gedagteekende
spel is van 1509. In 152 7 begon hij zijn spelen te verzamelen in een handschrift, dat hij voortzette tot 1538. Tusschen 1513 en '23 zijn er geen spelen
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van hem in opgenomen ; ook geen meer na 1538 tot aan zijn dood. Everaert
arbeidde voornamelijk voor het tooneel. Uit zijn eigen handschrift kennen
wij zijn werk. Dat omvat :
Zeven stichtelijk-godsdienstige spelen. repel van Maria Hoedeken is zijn
eersteling. Goet Gheselscip, een clerc, plukt dagelijks bloemen en maakt
er een hoedeken mee ter eere van Maria. Cleen Achterdyncken, een
taverner, klaagt, dat de ghilde zoo slecht gaat. Sober Regiment en Quaet
Beleedt, al is 't vasten, gaan de Laverne binnen. Goet Gheselscip, uitgenoodigd, wil eerst zijn hoedeken aan Maria aanbieden ; dan keert hij terug
en laat zich verleiden. Inwendighe Wroughynghe vermaant hem voortdurend, terwijl Gheduerighe Verarthede hem tot steeds dieperen val brengt.
Maar Wroughynghe leidt hem tot Duechdelic Onderwijsen, op wiens
raad hij in 't klooster treedt. Als hij nu nog eens in den winter een krans
wil gaan plukken, is alles met sneeuw bedekt. Duechdelic Onderwijsen
leert hem nu, dat hij, door vijftig Ave Maria's te bidden en tusschen elke
Lien een Onze Vader, telkens Maria den schoonsten hoed kan waken.
Cleen Achterdyncken, Sober Regiment en Quaet Beleedt stellen het
intusschen slecht; zij gaan uit rooven. Als Goet Gheselscip zijn hoedeken
heeft gelezen, heeft hij op Maria's beeld een krans gezien van witte rozen
met een roode tusschen elke Lien. Regiment en Beleedt rooven in 't bosch
sWeerels Onsekerheyt. Daar komt Goet Gheselscip, die in 't onveilige
bosch zijn rozenkrans bidt. De roovers zien hem rozen plukken en Maria
uit den hemel dalen, om door hem met den rozenkrans versierd te worden.
Nu komen ook zij tot inkeer. Zooals men ziet : een aanbeveling van het
rozenkransgebed, in den vorm van het Verloren-Zoon-motief.
Verder nog : vier symbolisch-typologische vergelijkingen van Maria en een
dergelijke van S. Petrus : geen mysteriespelen ; meer samenspraken dan
spel, waarbij vertooningen voorkwamen, die werden uitgelegd. Een zuiver
bijbelsche vergelijking is repel van den Wyngaert.
Dertien maatschappelijk-staatkundige spelen, vol uitingen van de vox
populi over den toenmaligen ellendigen toestand ; jammerklachten, afgewisseld door schaarsche juichkreten, over een verwachten of besloten vrede ;
maar telkens treffend, soms boeiend, door zedenschildering en zedenhekeling. 't Beste is misschien repel vanden Crych --=-- krijgen, hebzucht,
waarin de kapitein Beroerlicke Weereldt door zijn trommelaar Tyts
Benaute tot den krijg uitnoodigt Menich Leek, en Dyveersche Gheleerde ;
de pape en anderen gaan mee. Trouwe, de prelaat, en Liefde, de geestelijke
vrouw, klagen dat de wereld en in 't bijzonder Dyveersche Gheleerde hen
verlaat. Maar hun vermaningen mogen niet baten. Daar komt de Dood die
alien oproept. Dood weigert uitstel, schuift de gordijn weg en toont God
aan 't kruis, met Maria als Liefde en S. Jan als Trouw. Met een vermaning
tot Leeck ende Gheleert om voor den dood de „quade costume" te laten,
eindigt het spel, dat sterk aan Elckerlijc herinnert. Om den fellen Loon, of
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„om dat jc te veil de waerheyt jn noopte” werd het verboden. Zoo ook
DOngelijcke 3lunte over de waardevermindering van het geld. repel van den
boecbeten Irynt ende den zoeten Reyn (regen), werd op Zondag, 12 Maart,

1525 opgevoerd ter eere van Keizer Karel V, na de overwinning bij Pavia
op Frans I, waarin deze met den Wind, gene met den zoeten Regen,
worden vergeleken. In een Sandea Welvaren, 1511, wordt Meest Elc van
zijn zelfzucht door den godsdienst afgeleid om het algemeene welzijn in plaats
van Eyghen Wasdom te volgen. Het Eibatement van Scamel Ghemeente ende
Trybulacie met het motief van den man die in zijn ellende den dood aanroept,
doch zich onderwerpt zoodra deze verschijnt ; het Esbatement van ilerm jnde
Buerde (152 9), dat ook bepaald aan Elckerlijc herinnert, evenals repel van
Ghemeene Neerynghe, zijn felle aanklachten tegen sociale misstanden. Topel
van Tilleghem is merkwaardig om de schildering van het plattelandsleven,
den kleinhandel en het kermisvolk ; vol schuine en schouwe grappen :
Vyleynighe Ghewuente en Onreyn Besouck, een „driakelprouver", kwakzalver, worden door Eerlycke Edelheit, den heer van Tilleghem, verdreven
en Eerbaer Costume, de meersman, en Vreedsaem Ghenuechte, de landsman,
verwelkomd.
Acht tafelspelen : meest korte gelegenheidsstukjes aan tafel, bij een feest,
gilde-, konings- priesterwijdingsfeest, zonder bijzondere waarde ; sommige
vrij ernstig, alle op stichtelijken Loon, ten minste aan 't slot. Het abatement
van den zeven Bloeteturtyngben b.v. werd gespeeld ter eere van den koning
van een gild : Blijde Wille en Jonsteghe Daet bieden hem een plateel aan
met „vaenkens" op den rand, verdeeld in zeven „vaetkens", waarin
zeven „scherpe specerijen" en zeven zoete „confituren, tregien", en waarop
een „beildeken" van Christus staat : de zeven tregien zijn de zeven zoetheden van den Naam Jesus, de zeven specerijen de zeven bloedstortingen,
die in verband worden gebracht met de zeven hoofdzonden. In 1524 werd
te Oudenaerde een mysteriespel vertoond met gelijken titel, dat twee
dagen duurde : wel niet hetzelfde. Tepel van der Beke is een verheerlijking
van het Crucifix met de vijf wonden. Trel van Jonckeyt ende Redene, bij een
koningsfeest of op Driekoningen, behandelt het thema van den verloren
Zoon : Jonckeyt, de verloren zoon, door Zinnelicke Ghenouchte met 's Weerels Vruecht verleid, verdant Kennesse en Tydelicke Haeve ; moegedanst,
gaat hij door Redene bekeerd, vol beroeuw tot zijn vader terug. Koning
en koningin van het feest zouden broeder en zuster zijn geweest van den,
werkelijk, verloren zoon ; zij moesten bij den vader ten beste spreken, wien
vier schilderijen als „presenten" werden gegeven.
Over Everaert's zeven kluchten handelen wij verder.
Cornelis Everaert is een goed type van den Vlaamschen rederijker, met
zeker natuurlijk talent begaafd en eenige letterkundige ontwikkeling
deelachtig geworden. Zijn ernstige spelen zijn echter weinig meer dan
allegorische, gedialogeerde tractaten, al kunnen ze ons vaak nog roeren
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door het trouwhartig gevoel en de kinderlijke vroomheid, die er uit opklinken. En hij blijft ons sympathiek, om zijn diep meevoelen van de ellenden
van zijn yolk. Zijn taal is niet beter of niet slechter dan die van de andere
rederijkers : vaak onbeholpen, gekunsteld en stromperig berijmd. Uit
historisch oogpunt zijn de stukken belangrijk. Een groot dichter was onze
man niet, al gloeide in hem misschien wel een vonk van het dichterschap in
zijn eerbied voor de edele „const van Rhetorica". In zijn zedenschilderingen
en in zijn kluchten heeft hij het beste geleverd.
Heeft hij na 1538 gezwegen ? Bij 't Gentsche landjuweel in 153 9 voerden de
Brugsche kamers een spel op, dat wellicht het meest van alle Reformatorisch
kan geduid worden. Men heeft gemeend, dat het van C. Everaert zou zijn.
Bewijzen zijn er niet. In die stad, waar de humanist Cassander met veel
bijval leeraarde, ging het er soms zeer vrijzinnig toe, met zelfs partijgangers
van Luther, Martinisten geheeten, die, hoe stout ook in hun leering, toch
alien trouw aan de Kerk wilden blijven : in hun midden kan dit spel zijn
ontstaan. Heeft Everaert, steeds overtuigd katholiek, in de woeling der
gedachten, verkozen te zwijgen ? In alle geval, van werk na 1538 hooren
we niet meer met zekerheid.
Nog andere rederijkers zijn bekend, die dramatisch werk hebben geleverd,
dat echter verloren is gegaan. JAN AMOERS, een Cisterciensermonnik uit de
abdij van Vlierbeek, bij Leuven, kreeg in 1443 opdracht van de overheid
dier stad om de spelen van 0. L. Vrouwen miraculen en Mande Brie Ierarchien
samen te stellen. HENDRIK BALLE speelde met zijn gezellen, van 1432 tot
147 5, herhaaldelijk te Lier S. Gununarea Opel (1432) en repel van 0. L.
Vrouwen (1443) (BM. VIII, 2 9 1). Meester WOUTER VAN BATTEL, van
Mechelen, kwam ook te Lier spelen o.a. een S. Gonunaree Opel door hem
gedicht (1446, ib.). De priester HENDRIK MAES was de dichter van de VII
Weeen van 0. L. Vrouw: een stuk dat vijf uren duurde ; in 14 9 2 te Antwerpen opgevoerd, werd het meermaals te Mechelen vertoond voor het hof.
De Brugsche Dominikaan JAN BOUTS, of Bonds, is bekend als dichter van
geestelijke spelen in 145 7 (TNTL. De Wolf, 18 9 5, 3o3). MATTHYS VAN
RODE vervaardigde in 1485 een gelegenheidsspel : Spel anclevende den bancquette, bij Maximiliaan's kroning als Roomsch Keizer : was dit het Zevenjarig beleg der stad Gent (BM. X, 386) ? Zoo dichtte ook Meester JAN VAN
ASSELT in 152 7, bij de geboorte van Philips van Spanje, een spel van sinne
voor de gezellen van de „Bloeyende Jeugd" en Heer JAN VAN DEN VIVERE
een ander voor de „schole van de Kersouwe" te Oudenaarde (BM. VII,
31). Meester VINCENT STUERBOUT, factor der Fonteinisten te Gent, wordt
van 1497 of vermeld voor vijf spelen van sinne bij den wedstrijd der schuttersgilden te Gent (BM. X, 3 9 2). Meester JAN VAN DEN BERGHE, alias van
Diest,was de dichter van den Wellustighen Mensch, dat in 1551 te Antwerpen
werd opgevoerd. Wij komen op sommigen dezer verder terug.
253

AANTEEKENINGEN
DIDACTISCHE SPELEN. Spelen van Sinne: VM. V, 11 ; opel van gbenouchten:
J. W. MULLER en L. SCHARPE, in de inl. van hun uitg. van C. Everaert,
VIII ; Moraliteit: v. d. STRAETEN, Theatre villageois, o. c. I, 32 : een moraliteit
van der Verrisenisse ons Liefs Heeren. Vander siecten der broosocer naturen: gedrukt te
Brussel voor 1505, by mi Thomas van der Noot. Elckerlyc: uitg. van H. LOGEMAN, Gent, 1892, voor, K. H. DE RAAF, Groningen, 18 9 7, tegen de oorspronkelijkheid ; H. ENDEPOLS, Groningen, 3 e uitg. 1 9 32 ; meer andere uitg. voor het groote
publiek; Homuluo: uitg. A. ROERSCH, 1 9 03 ; van Honzuluo een ochoene Comedie, van
C. P. SERRURE, VI. Biblioph. 185 7 ; literatuur zoo goed als volledig bij L. WILLEMS, Elckerlyc-studien, 's-Gravenhage 1934 ; daar ook uitg. van een hs. in 't bezit
van Kan. Fl. Prims ; over de prioriteit, z. WILLEMS o. c. die uitvoerig de prioriteit
betoogt; MANLY en WOOD, Elckerlyc-Every Man, in Modern Philology, 1910,
21 9 -2 77 , 2 79 -302, voor de prioriteit; en nu ook E. R. TRIGG, Is Elckerlyc prior
to Everyman ? in Journal of Engl. a. Germ. philology, October 1 93 9 , 568-56 9 die
de prioriteit van Elckerlyc verdedigt op grond vooral van de rijmen. Over den dichter :
L. WILLEMS o. c. Willems' werk biedt ook veel tekstcritiek; hij bekent echter zelf,
dat zijn emendaties gewoonlijk geen steun vinden in het nieuwe hs.; men moot ook
zeer voorzichtig zijn met zulke tekstcritiek. Waar Willems b.v. bij v. 331 vlg., waar
Neve zegt : „Dus blive ic hier" opmerkt, dat dit moot zijn : „Dus blive ic niet hier",
omdat Neve het tooneel verlaat, dan vergist hij zich ongetwijfeld; Neve wil zeggen
ik blijf hier, ik ga niet met u op uw pelgrimagie mee. Vgl. nu mijn studie in VMA. 1940.
Over het Elckerlyc-thema zelf : L. SCHARPE, VMA. 1 9 24, 865 ; V. D. HEYDEN,
Het thema en de uitbeelding v. d. dood, Gent, z. j. ; verder de Elckerlyc-studien van J. W.
MULLER, VMA., 1 9 35, 283-345 ; L. C. MICHELS, in Handel. van het 14 e Philologen-congres, 47 ; G. KAZEMIER in Nieuwe Taalgids, 1 9 40, 85. Over het Royken:
TTL. 1 9 26, 2 7 . Vanden Somer ende vanden Winter: uitg. P. LEENDERTZ J r o. c.
436; cf. W. DE VREESE, Ts. voor Boek- en Bibliotheekwezen, 1 9 03, 2 2 3 vlg.
Vrou Lortse: Fac-simile druk met inl. door EL. NEURDENBURG, Utrecht, 1910;
daar ook literatuur bij de verschillende vragen omtrent dit stuk. — Bruer Willeken
enz. : uitg. OSC. VAN DEN DAELE en FR. VAN VEERDEGHEM, De Roode
Roos, Bergen, 1899. Hel van 't brouwersgilde: uitg. H. E. VAN GELDER in OudHolland, 1 9 11, 232 vlg.; nu door B. H. ERNE, Twee XVI e-eeuwse spelen van de
hel, Groningen, 1 9 34, met uitvoerige studio over zulke helle-spelen. Coren: uitg. G.
KALFF in Trou moet blycken, Groningen, 188 9, 221 vlg.
DICHTERS VAN ZINNESPELEN. 21ntonio De Rovere: G. C. VAN 'T HO OG,
Anthonis de Roovere, Amsterdam, 1 9 18 ; over geboortejaar : W. VAN EEGHEM,
Rhetores Bruxellenses, o. c. 428, n. 1 ; Quincunque: uitg. L. SCHARPE in Leuv.
Bijdragen, 1 9 00, 155 vlg.; het afschrift van C. Everaert schijnt de rollen niet steeds
behoorlijk verdeeld te hebben : Heidene en Jeude spreken soms in leugentaal, als Half
Vroet Half Zot. — Pays ende Orlogbe: gedrukt te Antwerpen, Van Liesvelt, 155 7 . —
Cornelis Everaert: J. W. MULLER en L. SCHARPE, Spelen van C. Ev., Leiden,
18 98, 1 9 00, 1 9 20 ; in het derde deel wordt ieder stuk uitvoerig besproken en in de inl.
uitgeweid over al wat met den dichter en zijn werk in betrekking staat; ook voor de
kennis der Brugsche kamers van belang; W. VAN EEGHEM, VMA. 1 939, Tooneelgids, 1 9 38-39 , blz. 5-6, 15-20, meent dat het Brugsche spel op het Gentsche landjuweel
van hem zou zijn. Jan Anwers: VAN EVEN, Onbekend Vlaamsch dichter, Gent, 18 97 ;
voor andere namen, z. VAN MELCKEBEKE, Gesch. Aenteekeningen, o. c. 1862,
13, 19-21 ; PR. VAN DUYSE, Rederijkkamers, o. c. : II, 1 7 wordt Wellustighe
mensch vereenzelvigd met den Dietschen Homulus ; verder J. WORP o. c.
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WERELDLIJK TOONEEL
ROMANTISCHE SPELEN
IJN DE ABELE SPELEN IN DE XV e EN XVI e EEUW
geheel verdwenen ? Waarschijnlijk is dit niet. In een inventaris
van het gild van St Kathelijne ter Hooie te Gent, uit het jaar
1532, dien we reeds terloops vermeldden, komt een lijst van
spelen voor, waaronder, naast heiligenspelen, ook titels als : „Spel van
eender miracule van der Coninghinne van Cecilien" (Esmoreit ?); „spel
van den conijnc van Aragoen" ; „van den smet van Cameroen" (Cambroen);
„van den coninc van Ingghelant ende de quade moere huut Henegauwe" ;
„van Olivier van Leefdale" ; „van den ridder van Coetchij" ; „van den
Witten Ridder" ; „van den Heere van Trasengijs" ; „van Modellus ende
Margardijn heere van Corrinten" ; „van eender Nonnen" (Beatrijs ?);
„van Lucresia ende Eurialius" ; „van den hertoghe van Bruisewijc"
(Gloriant ?); „van II Coeplien" ; naast nog een bijbelspel, „van Nabugodonosor ende Olifernus" (MGF. II, 445). Daar er hier spraak is van
„boucken van den spelen", zijn wel degelijk spelen bedoeld. Te Deinze
en te Petegem bij Deinze komen nog titels van zulke spelen voor : een
„spel van Arnoute", 1431 ; „van den wijghe van Ronchevale", 1444; een
„groot spel van Florijsse ende Blanchefloere", 1482; „een spel van Gryselle", 1498 (VM. V, 11-12). Ook hier is er wel spraak van vertoonde
spelen, nog wel bij gelegenheid van een ommegang of pro cessie. Te Lier
hooren wij van een spel „van den naecten Ridder", 1532, van „de vier
Draghers", 1546, „van den Prince van Syrien", 1551, van „een spel van
Griseldis", 1556, en van „een Spel van Sacheo", 1565 (BM. VIII, 3o3
vlg.), naast andere gewijde spelen en Bijbelspelen. Van 1503 tot 1563 werd
te Breda 'een spel van Aymynskinderen vertoond; maar misschien was
dit slechts een „tooch".
Zoo zijn er toch aanwijzingen genoeg, dat ook het wereldlijk tooneel
bloeide, in alle geval niet gansch werd verwaarloosd. En het feit, dat het
bloeide bij de rederijkers en in verband met kerkelijke plechtigheden, moet
ons tot voorzichtigheid aanmanen, om ook dit wereldlijk tooneel niet te
zeer van het kerkelijk te scheiden.

Z
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Maar geen van die spelen is bewaard. Wij weten dus niet, hoe verre zij de
overlevering en den aard der abele spelen hebben voortgezet. Wel mogen
wij vermoeden, dat ook de rederijkerij er haar stempel op zal hebben gedrukt,
zoowel in de taal en den versbouw, als in de opvatting der personages : ook
hier zullen abstracties en zinnekens niet hebben ontbroken.
Dat zien wij in alle geval in een eenig spel, dat tot de hier besproken soort
mag worden gebracht. Het heeft dit merkwaardigs, dat het wel werd
ingegeven door de „oude poeterijen", waardoor waarschijnlijk de werken
der klassieke Oudheid zijn bedoeld, maar feitelijk speelt onder de burgerij
van den eigen tijd. Waarom Loch zou wat die ouderen hadden over „het
ghene dat der edelder Minnen aengaet" ook niet hier te lande mogen
geschieden ? En zoo verkoos onze dichter een gebeurtenis, die, zoo beweert
hij, kort te voren in Zeeland, te Middelburg zou hebben plaats gehad : een
liefde-drama uit het actueele leven, nog wel van de kleinsteedsche burgerij :
de Spiegel der Alinnen „Begrijpende in ses batement spelen die seer amoureuse historie van Dierick den Hollandere ende Katherina Sheermertens,
eertijts gheschiet binnen Middelburch ende Rhethorijckelijck in spelen
ghestelt door Colijn van Rijssele", Haerlem, 1561.
Het is de geschiedenis van een jongeling van goeden huize, die beneden zijn
stand zijn liefde heeft gezet op een naaister. Zijn ouders, die zijn neiging
vermoeden, zenden hem voor een tijd naar een oom te Dordrecht, om de
zaken te leeren, in de hoop dat „uut den oghen uuter herten" zal zijn.
Wanhopig is de scheiding der gelieven : maar hij zal over een maand
terug zijn; een haarvlecht van haar in zijn gordel zal hem aan hun liefde
herinneren. Te Dordrecht kwijnt Dierik van liefdesmart, valt ziek, zoodat
hij niet op den afgesproken tijd terugkeert. Hevig wordt nu Katharina
bestookt door achterdocht en jaloerschheid. Met een neef gaat zij, vermomd
als man, hem opzoeken. Zoo herkent hij haar niet ; en als de neef kwansuis
toevallig het gesprek op Katherina afleidt, wil hij tegenover hem zijn liefde
niet belijden : zij was hem „te snode van persone". Dat snijdt haar door
't hart; in haar razende wanhoop en jaloerschheid steelt zij hem 's nachts
den gordel met de haarvlecht ; al komt dan weer spoedig berouw over haar
daad. Maar het is te laat : het verlies van zijn gordel, en zoo mede van zijn
liefde, brengt den zieke den dood nabij. Hij wordt naar Middelburg teruggebracht. Nu zien wij, hoe het meisje, door liefde en jaloerschheid gedreven,
nu eens om het huis loopt, den ring van de deur kust, zelfs hard aanklopt
en beschaamd wegvlucht ; dan weer op een croon- of dansspel, dat Dierick's
ouders hebben ingericht om hem verzet te bezorgen, hooghartig-tartend, met
den gordel aan, voor zijn huis komt dansen. Dierik schreeuwt nu voor zijn
ouders zijn liefde uit ; hij wil haar zien, haar spreken, haar zijn liefde
verklaren. Te vergeefs komen de ouders nu zelf, om hun stervende kind te
redden, haar smeeken bij hem te komen : zij veinst eergevoel ; wil hij zelf
tot haar komen, goed 1 Dat is Dierik's dood. Door onrust gedreven, gaat
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zij naar de kerk, hoort het droeve sterfgeval, en kwijnend nu zelf van liefde
en van berouw, volgt zij hem spoedig in het graf.
Is dit nu niet een echt modern drama reeds ? Wat heeft onze dichter zijn
Eneas en Dido goed begrepen I en Pyramus en Thisbe, en Narcissus en
Echo, en Floris en Blancefloer I Maar vooral met welk een durf heeft hij
dit alles ter zijde geschoven, om in 't actueele bedrijf van het leven om hem
heen het eeuwig drama der liefde na te speuren en uit te beelden 1 Maar hij
kwam te vroeg voor zijn -tijd : eerst twee eeuwen later zou het burgerlijk
drama geboren worden, dat hier echter reeds een voorspel vond.
Het stuk is ook nog geheel in rederijkerstrant : een spel van sinne. Geheel
het verloop staat onder de werking der planeten Saturnus, Phoebus en
Venus, die dan ook in die rol optreden. Ook Leo deelt zijn bevelen uit en
geeft den zinnekens den spiegel „Daghelijcx Verwijt" en de kaars „Faute
van eeren", om Katherina mee te kwellen : zoo ver zelfs gaat het allegoriseeren. Jonstighe Sin en Natuerlijck Ghevoelen spreken prologen en
naprologen, die eenigszins aan de klassieke koren doen denken, omdat ook
zij de door het spel opgewekte gevoelens vertolken of er op voorbereiden.
Maar het merkwaardigst is de rol der zinnekens : Begheerte van Hoocheit
en Vreese voor Schande, later nog Jalours Ghepeins : tot die abstracties
heeft de dichter ten slotte zijn toevlucht genomen, om door hen geheel de
zeer subtiele analyse van het liefde-drama in de harten van beide minnenden
uit te beelden. Vervang ze door monologen of door vertrouwelingen, en
het uitzicht van dit spel, zooals van vele zinnespelen, is gekeerd. En wat al
verwoesting die neefkens, zinnekens, echte nakomelingen der duvelryen, in
de harten aanrichten I Maar vooral, hoe zekere kennis der liefdefolteringen
de dichter hier aan den dag legt I En reeds zijn de karakters der beide hoofdpersonages, zoowel als van dien neef, uitstekend geteekend ; ook wordt bewust
gestreefd naar motiveering in de geleidelijke ontwikkeling zoowel van de
uitwendige gebeurtenissen als van het drama in de harten der gelieven.
Met dat al blijft het stuk, jammer genoeg, een rederijkerspel. De zes
batementen zijn slechts een uitwendige toepassing der indeeling in bedrijven.
Ook de taal is gekunsteld, versierd met allerlei knutselarijen, die de lezing
bemoeilijken, zelfs eenigszins ongenietbaar maken.Het doel blijft stichting,
maar zoo wilde het de traditie : de jeugd „Middel ende Const van Minnen"
te leeren, om niet te komen tot zulk een einde als deze twee ; terwijl de
uitgever het prees, omdat het alleen kuische minne voorhoudt en de jonge
lieden kan waarschuwen tegen liefdesbetrekkingen buiten weten van hun
ouders ; al verklaart de dichter zelf, zooals in de oude romans, dat hij
„Rhethorijcke moet useeren ter eeren der liefster die hij oyt minne" en
wier gunst hij door dit spel hoopte te winnen, wat hij zich ook bij het slot
belooft. Het stuk werd uitgegeven door niemand minder dan Coornhert,
volgens een „oud versleten boeksken", en kan dus veel ouder zijn dan 1561.
Het werd toegeschreven aan COLIJN VAN RIJSSELE.
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Deze nu was een rederijker van Brussel, uit de tweede helft der XVe
eeuw. Ook schijnt het bestaan van den Spieghel der Minnen voor 153o
verzekerd, daar er in nr 7 0 der Refreinen, door Jan van Doesborch omstreeks dit jaar uitgegeven, op wordt gezinspeeld. Mag hij vereenzelvigd
worden met Colijn Keyaert, op wiens naam een spel van Narcissus ende
Echo is overgeleverd, waar deze de „amoreuse Colijn" heet ? Best mogelijk ;
maar dan alleen om zijn voornaam en om zijn bekendheid als amoreuse
Colijn, wat hem als dichter van liefdesmotieven laat kennen ; een werk
juist als de Spieghel had hem dien bijnaam kunnen verzekeren. Door den
naam Keyaert wordt hij dan verder nog in verband gebracht met Colijn
Caillieu, Brussels stadsdichter, die Tpas der Doot vertaalde ; maar deze
schijnt ca. 1485 overleden te zijn.
Colijn van Rijssele is een onzer vroegste groote dramaturgen ; wat niet
beteekent, dat zijn spel nog zou kunnen worden opgevoerd.
„KLASSIEKE" SPELEN
Is met hem de Renaissance in aantocht ? Er is reeds zooveel in onze dichters
van het einde der XV e eeuw, dat den modernen mensch aankondigt. Wij
vinden dan ook nu reeds dramatiseeringen van klassieke stoffen; hoewel
dit niet noodzakelijk invloed van de Renaissance behoeft te zijn, daar geheel
de Middeleeuwen door de dichters ook in de stoffen der Oudheid inspiratie
zochten. En nu doen ze het voor het tooneel.
De vroegste vermelding van zulk een stuk is uit het jaar 1494; bij een
tornooi, gehouden te Antwerpen door Maximiliaan en zijn zoon, speelden
die van Lier op de markt Venue Pallas ende Juno (BM. I, 149). 't Voornaamste dat ons in dit soort is bewaard, komt voor in een druk van 1621
onder den titel „Den Handel der Amoureusheyt", met vier spelen : Van
ileneae ende Dido ; Narcissus ende Echo; Mare ende Venue ; Leander ende Hero:

vier spelen van „amoureusheyt" dus, met klassieke onderwerpen. Het
waren veel oudere spelen, die de uitgever op den naam van een beroemd
rederijker, Johan Baptista van Houwaert, had gezet, waarschijnlijk om
den verkoop te verzekeren. Niet zonder wijzigingen in taal en voorstelling
zijn ze uit oudere handschriften overgenomen. Zoo bestaan de eerste drie
spelen nog in een afschrift te Brussel, van eenzelfde hand. Wellicht waren
ze reeds vroeger zoo gebundeld en behoorden zij samen tot het repertorium
van een kamer, misschien de Goudbloem van Antwerpen. Het eerste spel
in twee deelen, zooals de Spieghel der Minnen zes batementen had, was het
werk van Jacob van Mol van Antwerpen ; het tweede, in drie spelen, van
Colijn Keyaert ; het derde, ook in drie spelen, staat op den naam van
Smeken, waarschijnlijk dezelfde als de dichter van het mysteriespel „van
den H. Sacramente van der Nyeuwervaert" : een Brusselaar dus, evenals
Colijn Keyaert. Het vierde in vier spelen is van elders onbekend. Die
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spelen zijn een bonte mengeling van Romeinsche en Grieksche helden, van
soms zeer talrijk optredende goden, en van allegorische figuren : begrip
van de klassieke Oudheid is hier nog zoek.
De sentimenteele geschiedenis van Pyramus en Thisbe werd ten minste
tweemaal voor het tooneel bewerkt : eens misschien nog in de eerste helft
der XVI e eeuw, al bezitten wij er slechts een veel later afschrift van, door
Goossen ten Berch, met zinnekens, met Amoureus en Poetelyck Geest,
en met een toepassing op Christus de Liefde als Pyramus en de ziel of de
bruid der „cantieken", als Thisbe ; een ander maal, door Mathijs de Casteleyn, den beroemden wetgever der rederijkerskunst, al staat diens auteurschap niet vast. Ook hier wordt Pyramus verklaard als de Passie van
Christus en is Thisbe de „devote ziele".
De spelen van het Antwerpsche landjuweel bieden een ilpollo en Pan van
W. VAN HAECHT, met een komische scene van Midas bij den barbier : het
diende als voorspel tot den wedstrijd om den rechters op het hart te drukken
met oordeel te werk te gaan. Reeds in 1552 had dezelfde bedrijvige factor
een Spel van Scipio vervaardigd. Van een iffeyspel amoreus Baer Pluto Proserpina ontscaect, te Gent geschreven, is alleen een schets bewaard, die Kops
in zijn geschiedenis der rederijkers er volgens een nu verloren handschrift
van heeft gemaakt : ook nog een spel van sinne, met zelfs een proloog van
70 9 verzen, die als een afzonderlijk zinnespel was.
In het spel van sinne van Charon de helscbe scippere, waarin een dialoog van
Lucianus wordt gedramatiseerd, ontbreken de zinnekens ; alleen Nieuloop,
een sot, rijdend op zijn stokpaardje Clappage, die feitelijk zoo goed als
buiten het spel staat en alleen de zedeles wat aandikt, zorgt voor het
komische : dat echter misschien wel een derde van het 700 verzen tellende
stuk uitmaakt.
Ook historie-spelen, die niet alleen gebeurtenissen uit de gewijde geschiedenis, maar ook uit de profane, ten tooneele voerden, moeten hebben bestaan.
Zoo hooren wij van een Destructie der staat Tberouanen, die te Tielt in 1553
werd opgevoerd (VM. V, o8).
Deze spelen met klassieke onderwerpen bieden feitelijk niets nieuws, clan
wat pronken met schijngeleerdheid. Zij blijven bij de oude formules van
het zinnespel. Is echter de komische toon die in vele overheerscht, zoodat
met het onderwerp zelf schijnt te worden gespot, nuchtere werkelijkheidszin
of Erasmiaansche scepsis ?
Nog in de tweede helft der XVI e eeuw wordt dit tooneel der rederijkers
voortgezet, doch dit behoort niet meer tot ons onderwerp ; ook staan vele
dier latere spelen in het teeken der Hervorming.
HET BOERTIGE TOONEEL
Dat het komische niet ontbrak zelfs in de ernstige spelen is ons reeds
gebleken : bij sommige kan men zich afvragen of ze niet eerder als klucht
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of blijspel waren bedoeld. Toch bleef, 't spreekt vanzelf, ook de sotternie
steeds afzonderlijk beoefend ; nog wel in den vorm zooals wij haar vroeger
aantroffen, als naspel op een ernstige vertooning, hetzij onmiddellijk er
na, of in den avond. Maar zij veroverde zich ook een onafhankelijk bestaan :
op vastenavond, op kermisdagen, op vreugdefeesten; bij private gelegenheden en feestvieringen. Over tafel werden „tafelspeelkens" opgevoerd,
maar die werden soms vrij ernstig gehouden.
Meestal blijven ook deze sotternieen getrouw aan de oude formule. Zij
behandelen onderwerpen uit het grove volksleven en zijn in dien zin realistisch. Maar de personages, de voorstelling, de taal mogen al aan de werkelijkheid zijn ontnomen, de onderwerpen zelf staan niet zelden buiten alle
werkelijkheid : internationaal goed van de fabliaux, waarin veel Oostersche phantasie steekt. Al voeren ook hier de rederijkers hun abstracties in,
ze weten deze toch dichter bij het leven te brengen. En ze laten meestal hun
„versierden" stijl ter zijde : blijkbaar zagen ze in dit vak geen stof voor
hooge kunst ; zij bedoelden alleen wat aangenaam tijdverdrijf ; al bleef zelfs
hier de noodzakelijke zedeles niet achterwege.
Een gewone naam voor die sotternieen is „elute, cluut, cluyte" = klucht,
of ook „esbatement, batement", van s'ebattre, hoewel het woord in het
Fransch niet voorkomt ; zoo reeds te Oudenaarde, in 1414 (BM. VI, 384).
Maar ook weer „batement" wordt niet uitsluitend gebruikt voor zulke
kluchtige spelen ; zelfs ernstige stukken heeten aldus. Zoo is esbatement
weer geen naam voor een bepaalde dichtsoort; maar wijst meer op het
doel, de vergenoeging, die werd nagestreefd.
Omdat het geen zinnespel is en esbatement heet, al is de strekking eerder
ernstig, vermelden wij hier vooreerst het fraaie Esbatement van den ilppelboom,
een bewerking van een algemeen verbreide volksvertelling : die van den
dood, die in een boom gevangen wordt gezet en niet vrijkomt, voor hij den
eigenaar verlenging van 't leven heeft beloofd. Hier wordt het sprookje
nog in een eenvoudigen vorm gehouden. Het is Jesus, die, als belooning
voor het vertrouwen in God, ondanks alien tegenspoed, aan den appelboom,
het eenige wat twee armen nog overblijft, de wonderdadige kracht verleent
om altijd vruchten te dragen en om alien gevangen te houden die er opklimmen. Behalve Dood en duivel, klimmen ook een marskramer, een
jongeling en een meisje in den boom. De dood moet veertig jaar uitstel
beloven.
Een esbatement vande Schuyfman, waarmede die van Tienen „den hoochsten
prijss gewonnen tot Loven ao 1504", is een al te lugubere klucht : een paar
fielten, Schuyfman en Sloef, die bij een hoeve kwamen bedelen, binden,
omdat ze niet genoeg naar hun zin hadden gekregen, het lijk der juist
gestorven moeder, dat ze hadden gestolen, terwijl zoon en dochter bij het
lijk in slaap waren gevallen, op een veulen, doen zich te best aan 't voorbereide begrafenismaal en krijgen dan nog zooveel dat ze „hun daghen noyt
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so rijcke waren", om het veulen met het spook tot stilstand te hebben
gebracht. Overigens ontbreekt de vis comica niet en is het niet onhandig
gebouwd. De 6o5 verzen toonen de ontwikkeling aan tegen de vroegere
korte soffernieen.
Jfoorkens vet van .9e quade wifven (358 verzen), waarvan de inhoud althans
reeds bekend was v6Or 1538, behandelt het thema van Shakespeare's
Taming of a Shrew : hoe een man zijn vrouw, die, door haar moeder aangedreven, baas wil spelen, tam krijgt, door haar, na een goed pak slaag, in
een huid van Moorken, 't zwarte paard, te steken : vrouwen, die de broek
willen dragen, mogen weten dat de tijden zijn veranderd ; men kent nu
Moorkensvel.
Een drietal kluchten, in handschrift te Brussel bewaard, dateeren nog uit de
eerste helft der XVI e eeuw : de eerste, vrij onbenullig, verhaalt van Droncke
Taverne, die trouwen moet en, als hij zich bedronken heeft, een stroopop
als bruid krijgt, die hij afranselt ; het tweede, hoe een jongen zijn moederweduwe, die tegen zijn zin hertrouwen wil, beetneemt door den toekomstigen
echtgenoot op de hoogte te brengen van hare bezittingen ; het derde, een
vermakelijke spookgeschiedenis, hoe een aangezochte vrouw zich van hare
drie aanzoekers weet te ontdoen. In een gewijzigde redactie, met andere
personages, wordt hetzelfde onderwerp behandeld in de klucht -van de
bedrogen minnaars van den Zeeuwschen rederijker JOB GOMMERZ .
Met het esbatement van Janneken Leckertant (561 vv.), door JAN VAN DEN
BERGE behaalden de Violieren van Antwerpen in 1541 den eersten prijs
te Diest : hoe een door zijn moeder bedorven kind, die zijn vriendje Lippen
Loer had geleerd hoe hij ook aan lekkernijen kon geraken door zich ziek
te houden, van zijn kieskeurigheid wordt genezen door een goed pak
„berckestruyven" = slagen. Bij dezelfde gelegenheid speelde de ontvangende
kamer, de Leliebloem van Diest, ter begroeting van de kamers de Cluyt van
Tielebuys die wederom herdragen wilde zijn (522 vv.). Tielebuys, de sul,
wil trouwen, maar kan alleen lekker smullen ; een huisgezin onderhouden,
nooit. Zoo maakt zijn vader hem wijs, dat hij te vroeg is geboren. Nu wil
hij opnieuw geboren worden en slaat alles kort en klein, zoo 't niet gebeurt.
Men steekt hem dan in een zak en legt hem vOcir de deur van een oude
bagijn, die nu meent dat hij haar zoon is en hem nog een rijken bruidschat
meegeeft. Willem Elias, alias Vrankcx, factor der kamer, wordt als de
auteur genoemd ; hij zou het stuk hebben vervaardigd op een „phrasis"
(dat is wel sin) van Jan van den Borne, alias Hauwers : volgens mij heeft
deze er slechts den „sin" van opgegeven en is Elias dus weer dan de dichter
van slechts een paraphrase, de dichter nl. van het stuk zelf.
Een paar andere kluchten ran de Beelden, met zinspeling op de vereering
der beelden, Van Pater Joost en Broer Jan met wat gemakkelijken spot op de
kloosterlingen, hebben weinig om 't lijf.
Heel wat aardiger, maar gevaarlijker (de Corenbloem van Brussel kreeg
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er in 1559 last om met het gerecht), is de Bervoete Broero; waarin een arme
kruier, Hans Goetbloet, als vrachtje krijgt allerlei lekkers naar de Bervoete
Broers te dragen, maar 't goed naar zijn eigen huis kruit. Wanneer dan de
„Frumineur" (Minderbroeder) en daarna de baljuw bij hem opdagen, weet
hij zich te rechtvaardigen : zijn zijn zeven dutsen van kinderen dan Been
bervoete broers ? En ook de Frumineur schikt er zich goedwillig in. Een goede,
goedbedoelde en ten slate ook goed opgevatte grap, met scherp geteekende
karakters, met enkele echt komische tooneelen, zooals het feestmaal ten
huize van den kruier, levendig gebouwd. Merkwaardig is, dat de halfdronken kruier en zijn feestvierende kinderen gaarne Fransch spreken.
Het stuk is veel ouder dan 155 9 en hoorde oorspronkelijk in Vlaanderen,
misschien te Gent, thuis. Erger waren een paar tafelspelen Van twee Sotten,
Van Brie Sotten (van Jan van den Berghe ?) waarvan de scherts met het
heilige minder in goeden zin kon uitgelegd worden.
Geen grap meer, maar bittere satire is het spel Van Ono Lieven Heren
Minnevaer : een oorspronkelijk als ernstig bedoeld, nog onuitgegeven,
zinnespel, van een Amsterdamsche kamer : hoe een arm man met een
talrijk gezin wordt getroost in zijn lot door het „perfect Gheloof" en de
„volmaecte Hope" dat God de eigenlijke vader, hij slechts de pleegvader,
van zijn kinderen is, werd door den bekenden Haarlemschen factor LAURIS
JANSZ., den dichter „Van Tcoren", omgewerkt tot een sceptisch hekelspel :
man en vrouw trekken met hun rekening naar den paus en kunnen daar wel
„schoone pardonnen met tonnen" krijgen, doch nets waarmee men „kinderbuycken" kan vullen.
In de kluchten van het landjuweel en het haagspel van Antwerpen in 1561
steekt weinig meer dan wat boertige, platte kwinkslagen en toespelingen.
En het batement van den katmaecker, van reeds 15 78, van Haarlem, is
Loch ook te grof van vinding : van een dronkaard, wien men een kat voor
zijn kind in den arm duwt.
Alleszins merkwaardig is de klucht, die door de uitgevers werd genoemd
De Sotolach (415 vv.). Een boer, die Sint Amphora heeft gevierd, prijst
zijn eieren en „voghelkens soet om eten" aan. Daar treedt een zot op met
zijn marot. Als de boer van zijn eersten schrik bij het zien van dien gehoornden zotskolf wat bekomen is, treedt hij in gesprek met den zot, die hem de
voordeelen der zotheid bekend maakt : hij zal niet meer behoeven te ploegen en
werken en de „grote onghenadicheit van zijn wijf" zal hem niet meer tergen.
Al kost het hem een varken, de boer wil zich sot laten maken. Hij eet het
zaad Sot gevoelen, dat groeit in Malgrom ; laat zich bier over het hoofd
gieten ; zwart achter de ooren strijken en een gekleurd ei uit den neus
goochelen. Al dadelijk begint hij dan zotten klap uit te slaan, en krijgt nog
een kovel en een marot. Hij wil nog een cappe hebben ; maar samen moeten
ze eerst dansen : den eierdans, een oud volksvermaak, dat hier in bijzonderheden wordt beschreven. De boer huppelt, terwijl de nar voordanst,
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spelende op een tang en daarbij een lied zingend. Nog moet de boer een
laatste proef doorstaan : het blazen in een schalmei Sot verstant. Als een
andere Buskenblaser maakt hij zich het gezicht pikzwart en verkrijgt
eindelijk de lang begeerde kap. Nu zullen ze beiden afvaren naar Bothuysen,
een mijl van Luilekkerland, waar een bisschop woont die rijke probenden
uitdeelt. De boer zal hem zijn vogelen schenken, opdat de bisschop hem
moge bedenken en hem de schoonste kap geven. Zoo wordt de boer opgenomen in de blauwe Schuit : ze ligt varens gereed, langs scerpernien, het
land van den honger, naar het Land van Belofte, met Armoe en Pover als
schuitslieden. Het stuk behoort tot de literatuur der ghildekens en der
Blauwe Schuit, die we nog verder zullen ontmoeten. Het is bewaard in
een afschrift van ca. 158o voor de Haarlemsche kamer „Trou moet blijcken",
doch is wel oorspronkelijk Brabantsch : van ca. 155o ? Maar het felt dat
er wel gezinspeeld wordt op de vereering van valsche heiligen en op bisschoppen met rijke prebenden, doch nergens op geloofszaken, laat vermoeden
dat het nog ouder zou kunnen zijn. Komische zetten en grappen heeft het
genoeg, al zijn die wel eens van de ruwe en platte soort. De titel is eenigszins misleidend : daar Loch nergens het ceremonieel van den ridderslag
geparodieerd wordt.
Bij de reeds vermelde spelen van C. EVERAERT komen nog 7 kluchten,
indien men alleen als kluchten beschouwt de spelen zonder allegorische
personages. Het korte (slechts 292 verzen) esbatement van den Viacber is
het meest bekend : het eerste deel speelt op zee, waar een visscher met zijn
vrouw door den storm wordt verrast ; in dit doodsgevaar willen zij bij
elkander biechten : leekenbiecht ; de vrouw begint, en nu krijgt de man
heel wat voor hem verrassende dingen te hooren ; 't tempeest is over, zegt
de man, als de beurt aan hem is. Maar thuis weet de vrouw bij haar wel
wat onnoozelen man weer alles goed te praten. In repel van der nicbte
ontvangt een vrouw van haar nicht raad, hoe ze haar man zal temmen. De
meeste dezer kluchten, Van TWeeen, van de Vigilie, Stout ende Onbeacaemt,
van den Coopman die pill pondt grooten vercuote, hebben een tamelijk scabreuzen
inhoud, al zijn ze wel vermakelijk, vooral in de uitbeelding van het yolksleven en steken ze niet onaardig ineen. Everaert's kluchten en zedespelen
behooren, met hun onmiskenbare, daarom geen hooge, vis comica, tot de
beste der XVI e eeuw.
TAFELSPELEN
Bij de „tafelspelen" kunnen wij niet lang stilstaan. De inhoud is gewoonlijk
van denzelfden aard als die der kluchten. Zij werden voorgedragen bij
koningsfeesten, zooals een Tafelspeelken am up der dry coningben avant te
spelen, waarin „Ghewonelicke Vruecht" en „Alwarich Voorstel" den
coninc een mispel aanbieden, die immers op zijn kroon gelijkt ; over tafel
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van een heer, als Van eenen man ende een wijf gbecleet op oijn boereche, die een
hen uit een korf willen aanbieden en nog slechts een ei vinden, dat ze dan
prijzen door grappig op te sommen, wat men al met een ei kan doen (BM.
II, 102); op vastenavond, en 't is wel zeker dat Coen voornamelijk dergelijke
dingetjes werden voorgedragen, al heeten zulke spelen of andere kluchten
bij ons nooit, zooals in 't Duitsch, vastenavondspel, uitgenomen een enkel
Boeren Vastenavondtspel, dat uit het Duitsch werd vertaald. Van de
Vaaten ende Vaetenavond is eerder een verdediging van de vastenavondvroolijkheden tegen de strengere opvattingen der Hervorming. Dit stukje is
van WOUTER VERHEE, lid van de Goudsche kamer „de Goudbloem", in 1565.
Of een paar ernstige stukken Van de Letter en de Geed en Van Onlytmembeyt
ende Broederlicke Onderwija eveneens van hem zijn, is niet zeker. Ook het
spel dat twee Bedelaare in hun armoedig leven voorstelt op hun bedelreis
door Duitschland en Italie en als present twee Italiaansche luizen laat
aanbieden, wordt hem toegeschreven : omdat al deze spelen in een door
hem aangelegd handschrift voorkomen, hoewel ze van verschillende
afkomst kunnen zijn. In andere bij allerlei gelegenheden voorgedragen
samenspraken komen kwakzalvers op, die of een behaagzieke oude boerin
bedriegen, of door een boer bedrogen worden ; een snoevende soldaat die
door een boer met een hooivork wordt weggejaagd ; een schipper en een
landman die hun bedrijf verheerlijken en als presenten Neeringh en
Welvaert brengen ; of een drietal pochhansen die hooge presenten aanvoeren welke wat hooi blijken te zijn ; of een dronken man die door zijn
vrouw wordt gedwongen op den terugweg van een feest de lantaarn te
dragen ; of, maar nu in monologen, een boer die zijn eiers aanprijst ; een
snoevende soldaat die tegen zijn schaduw vecht ; of eindelijk, het belangrijkste, een venter die zijn „liedekens, refereynen en nieuwe tydinghe"
aanbiedt en ook volksboekjes verkoopt.
Men ziet de personages, het genre en de kunst.
In enkele Tafelspelen komen reeds toespelingen voor op de godsdienstige
twisten : ze dateeren uit de tweede helft der eeuw. Enkele nog heeten
bepaald „Bruiloft-tafelspel", en waren bestemd om bruiloften op te
vroolijken : de zot haalt er niet zelden zijn wel wat goedkoope en niet altijd
bijzonder kiesche wijsheid uit.
Nog duiken voortdurend nieuwe kluchten, zoowel trouwens als zinnespelen,
uit handschriften op, waardoor het beeld dezer kunst toch weinig wordt
gewijzigd. Het is er vooral te doen om de boertige taal, om de grappige
verwikkelingen en koddige toestanden, om de scabreuze toespelingen ook.
Een nietig gegeven wordt soms uitgesponnen tot 5o o, 600 verzen in sappige,
springlevende volkstaal en met grof komische effecten. Zoo kunnen zij
wel een indruk wekken van frischheid, onbevangenheid en natuurlijkheid.
Maar de inhoud is toch vaak al te onwerkelijk en het komisch effect van al
te laag allooi, dan dat ze ons nog sterk wsthetisch kunnen aandoen.
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Tooneel waarop, mar het landjuweel van Gent in 153 9, de epelen werden vertoond.
ilfbeelding uit de uitgave van de „Spelen van Sinne, binnen Gendt verthooght.

SLOTBESCHOUWINGEN OVER ONS MIDDELEEUWS CH
TOONEEL
De spelen der rederijkers beantwoorden nog weinig aan onze moderne
opvatting van het tooneel. Zij zijn niet veel meer dan een losse opeenvolging
van tafereelen, die samen een gebeurtenis uitbeelden. Het kwam er vooral
op aan te boeien door een mooie, voor die geloovigen belangrijke geschiedenis, in treffende voorstellingen, of door een schitterende, geestige, verallegoriseering van een leer. Bedrijven zijn onbekend : een „silete" of
„pause", met muziek, scheiden de tafereelen.
Toch kan men in enkele der beste, zooals wij zagen, een begin van karakterontleding en van logische ontwikkeling niet ontkennen ; vele hebben personages, die vierkant uit het leven schijnen gehouwen te zijn. In enkele
wordt er zelfs naar gestreefd, om den dramatischen afloop uit den drang
der hartstochten of te leiden. Ook de personages die een gemoedsstemming
allegoriseeren, zijn een begin van dramatische psychologie. Denk in sommige
dier spelen de abstracties weg, zet personennamen in de plaats, laat de
gemoedsstemming der helden zich openbaren in alleenspraken of in gesprekken onder vertrouwelingen, en ze zullen heel wat moderner aandoen.
Maar de allegorie schijnt nu eenmaal tot het wezen van in het bijzonder
het Nederlandsch tooneel te hebben behoord. Het spel van sinne is dan
ook een specifiek Nederlandsch verschijnsel en heeft nergens gebloeid zooals
te onzent. De allegorieen ontbreken niet eens in de geschiedkundige spelen ;
de didactische hebben vaak geen andere personages : verzinnebeeldingen
van deugden en ondeugden ; van gevoelens, gedachten, gemoedstoestanden ;
van den mensch zelf in een of andere van zijn burgerlijke, sociale, godsdienstige of algemeene verhoudingen : Elckerlijc ; Meest Sulc ; Tcommuyn ;
Goet Geselschap, enz. ; ja, de allegorie dringt door tot al het toebehooren
der personages : muts, kruk, bed, stokpaardje. Het Nederlandsch drama
gaat naar het ideeele, het algemeene ; het is spel van gedachten en gevoelens,
spel ook van den inwendigen mensch. Met dat al, uitwendig realistisch
genoeg : het geeft heel wat te kijken, te bewonderen ; en de zondvloed, b.v.
dien de toeschouwers bij spelen van Karel van Mander niet slechts te zien,
maar ook te ervaren kregen, wijst er op tot welke uitersten van uitwendige
nabootsing deze kunst kon gaan. Doch niet slechts in die uitwendigheden
openbaart zich de realiteitszin onzer vaderen ; de abstracties zelf worden
neergehaald in het leven, te midden van de werkelijkheid van het dagelijksch
bedrijf. Er is, bij al dat allegoriseeren, een vreugde aan het leven en een
werkelijkheidszin in deze spelen, die slechts de louterende vorm-idealen der
Renaissance behoefden, om tot de beste kunst op te stijgen. Zooals in de
toenmalige schilderkunst, die met de kunst der rederijkers zoo innig verband
hield, wordt het godsdienstige uit zijn al te hieratische sfeer in die van het
aardsche levensbedrijf verplaatst, zonder daarom aan diepte of oprecht265

heid te verliezen. Men vergelijke b.v. ons spel van de Maagden met het in
Frankrijk en Duitschland even populaire spel op hetzelfde thema : hier
wordt alles nog gehouden in de groote lijnen der parabel, even plechtig en
ernstig; voor de levendige tafereeltjes van de uitbeelding van het aardsch
bestaan der dwaze maagden is er werkelijk geen plaats in. Een mirakelspel als Mariken van Nieumegen is nog nauwelijks een mirakelspel. Het
godsdienstige staat bij ons niet zoo zeer buiten het leven, maar doordringt
het en neemt er ook de meest dagelijksche vormen van op. Zoo kon te
onzent een humanistisch drama ontstaan, dat genoeg vasten voet had in de
eigen traditie, om zich zelf en den nationalen aard getrouw te blijven in
geleidelijke ontwikkeling. Elckerlijc groeit tot Homulus en Hecastos,
zonder er in inwendige diepte door te winnen; en is het vroegste humanistische schooldrama, dat aanleiding en voorbeeld is geweest van het schooldrama niet alleen te onzent, maar in Duitschland, Frankrijk en Engeland,
ilcolastoe van WILLEM DE VOLDER, Gnaphxus, in 1529 te Antwerpen verschenen, geen spel van sinne op de parabel van den verloren zoon ? En
naast de bonte, ingewikkelde spelen, komen eenvoudiger, met een geringer
getal personages, komen bijbelspelen, met helden uit den Bijbel, historiaelspelen, klassieke spelen, romantische spelen, die de wegen voorbereiden
tot de gouden eeuw.
De lengte en duur dier spelen was verschillend. Sommige namen uren,
soms dagen, in beslag. Ook te onzent worden opvoeringen vermeld, die
twee of drie „achternoenen" vergden, en dan waren telkens vijf uren niet
te veel (TNTL. 1 9 03, 316). Zoo uitvoerige mysteriespelen als in 't Fransch,
die over verscheidene dagen liepen, bezitten wij echter niet. De didactische
spelen waren veel korter. Veel hing of van de omstandigheden; ook wat
het aantal personages betreft : in de geschiedkundige spelen soms zeer
talrijk, in de didactische soms zeer beperkt; van wel dertig tot twee.
Wat, behalve deze juxtappositie van het abstract ideeele en het bont
realistische, het tooneel der rederijkersn og kenmerkt, is de vermenging
van het ernstige met het komische. In de lange mysteriespelen moest
afwisseling worden gebracht. Daar zorgden de duivelen voor : aanvankelijk
de echte duivel; later de duivelen als uitbeelding van de macht van het
Booze in het leven. Zij spelen dan meestal een komische rol : de duvelryen.
In latere zinnespelen werden ze vervangen door de „zinnekens" of „neefkens", die nog vaak een duivelspak droegen. Al vroeg doet ook de zot zijn
verschijning : reeds in het fragmentaire spel „van den Somer en van den
Winter", en reeds bij Antonis de Rovere. Hier spreekt de zot de waarheid
in leugentaal. Dezelfde taak wordt overgenomen door den zot met zijn
marot ; beide samen vereenzelvigd of afzonderlijk gehouden : de marot de
waarheid sprekend en de zot Naar kwansuis bestraffend.
Ook de schilderkunst en de muziek hadden een voornaam aandeel aan
deze spelen. Er komen daarin vele „toghen" voor, die meestal doeken,
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schilderijen, zullen zijn geweest, eerder dan wassen of houten beelden,
of tableaux vivants, hoewel deze ook niet hebben ontbroken : het gebeurt
wel eens, dat personages uit deze „toghen" ook enkele woorden opzeggen.
Hier lag een vruchtbaar gebied van samenwerking tusschen de dichters
en schilders tusschen, kamers en St Lucasgilden, waarmee sommige
kamers, zooals de Violieren van Antwerpen, trouwens vereenigd bleven.
Deze toghen vertoonden meestal voorafbeeldingen van het vertoonde
uit het Oude Testament, naast, wel eens te gelijker tijd, de verwezenlijking
in het Nieuwe. Zeer leerzaam in dit opzicht zijn de zinnespelen van het
landjuweel van Gent, die alle zulke toghen hadden. Waarschijnlijk werden
die op den voorgrond van het tooneel opgesteld, of ook op verhoogen, of
op de verdiepingen die het tooneel van het landjuweel van Gent en dat
van Antwerpen te zien geven; doeken of gordijnen hielden ze tot het
gepaste oogenblik verborgen. Later komen toghen uit de klassieke Oudheid
voor, zooals te Antwerpen, onder den invloed van de Renaissance. Aan
zulke toghen schijnen onze vaderen bijzondere vreugde te hebben beleefd.
Ze werden dan ook bij alle feestelijke gelegenheden aangewend : op soms
groote stellages, langs de straten, in verschillende groepen, die samen een
groote gebeurtenis dramatisch voorstelden. Zoo werd te Gent in 1458 bij
den intocht van den hertog een 5o voet lang en 25 voet breede stellage
opgetimmerd met drie verdiepingen, bedekt met blauw laken en van voren
afgesloten met witte gordijnen; op de hoogste verdieping zat God de Vader
of Christus in de glorie op een sierlijken Croon, met een keizerlijke kroon
op het hoofd ; aan zijn zijde Maria en Joannes de Dooper ; daarachter
zingende engelen ; op de tweede en derde verdieping zaten de patriarchen
en propheten, de belijders en maagden, om een altaar met het Lam : blijkbare
navolging van Van Eyck's meesterwerk. Een tableau vivant zal dit geweest
zijn. Ging het er niet immer zoo grootsch toe, aan pracht en luister heeft
het zelden ontbroken; van de eenvoudige schilderijen ging het tot samengestelde groepen in de breedte en in de hoogte, als op altaarretabels, met
zelfs deuren en paneelen. Dit alles heeft ook de inrichting van het tooneel
en de voorstelling kunnen beinvloeden.
Uit een spel als dat van de Maagden kan reeds gebleken zijn welke plaats
ook de muziek innam ; er werd gespeeld op allerlei instrumenten, tot zelfs
op het orgel ; en er werd heel wat gezongen : liturgische gezangen ; doch
ook wereldlijke liederen, die in vele spelen voorkwamen.
Het tooneel zelf kon zeer verschillend zijn, naar den aard der spelen.
Mogen wij, voor sommige mysteriespelen althans aannemen, wat uit
schilderijen kan worden afgeleid, dat het spel zich kon verplaatsen langs
de markt of de straten, waar verschillende huizen, „mansiones", waren
aangebracht, die voorstelden waar het spel achtereenvolgens speelde ? Gewoonlijk Loch wel werd alles te gelijk vertoond, op een „taneel", vandaar
tooneel, of estrade, getimmerte hetzij gelijkvloers, met de verschillende
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plaatsen te gelijk, met mansiones, waarvoor gordijnen konden hangen ; hetzij
met twee, of zelfs drie verdiepingen. Zulke spelen werden opgevoerd in de
open lucht, op de groote markt, voor de halle, zoodat de magistraat de
opvoering kon bijwonen van uit het stadhuis. Zoo althans de Blijdschappen
te Brussel : die gespeeld werden „op een theater in den vorm van het
Coliseum", wat alleen schijnt te beteekenen, dat er voor de toeschouwers
een soort van amphitheater werd gebouwd. De hemel of troon, die zelden
ontbrak, kon wat hooger gelegen zijn : Bitter Ellende boorde er van onder
een gat in. De hel kon afzonderlijk op rollen worden voortbewogen.
Wij vermeldden reeds, hoe na de ommegangen nog gespeeld kon worden op
de daartoe uitgeruste wagens, die er aan hadden deelgenomen.
Over het theater voor de zinnespelen kan ons de afbeelding van het Gentsch
theater in de uitgave van de bij het landjuweel van 153 9 opgevoerde spelen
eenigszins inlichten, hoewel het van tamelijk laat is en reeds Renaissanceinwerking vertoont. Het bestaat uit een achterwand, in Renaissancestijl,
met openingen ; een koepelbouw op twee zuilen springt eenigszins vooruit,
waarboven een opene, eveneens op zuilen rustende, verdieping prijkt. Werd
ook daar gespeeld, bij voorbeeld in den hemel, of werden daar de toghen
vertoond ? Vanwaar kwamen de personages op ? Men krijgt immers den
indruk, dat er achter die wand toch geen plaats meer was ; doch latere
afbeeldingen hebben daar een overdekte ruimte. Dat theater nu herinnert
al zeer sterk aan ons modern theater, aan het theater der Renaissance,
waarvan het beginsel nog strenger zou worden doorgevoerd op het landjuweel van Antwerpen. Schermen waren echter onbekend.
Daarnaast heeft het eenvoudig theater der abele spelen steeds voortbestaan.
En het tooneel in zalen of kamers zal heel wat primitiever zijn geweest.
Uit schilderijen leeren wij ook het volkstheater kennen, waarop kluchten
in open lucht werden vertoond : gewoonlijk weinig meer dan een getimmerte,
dat tegen een huis als achtergrond aanleunde of door een achterwand, een
gordijn, afgescheiden was.
Heel wat zorg zal ook aan rijke, prachtige costumeering zijn besteed. Dit
blijkt uit vele aanwijzingen, in 't bijzonder in het spel der Maagden. Ook
hier werkte de allegorie sterk in : voor het aanwenden van passende
kleuren bij de personages, of van symbolische benoodigdheden. Men denke
aan Bitter Ellende of aan de personages van Elckerlijc ; in het Antwerpsch
spel op het landjuweel van Gent treedt Stervende Mensch op „stuenende
met-ter rechter zyde op Eyghen Betrauwen ende ande slijncke zyde wert
by ghecleedt by tsmenschen bystant". En dergelijke aanduidingen komen
talrijk voor. Zelfs maskers schijnen in gebruik te zijn geweest, althans bij
de abele spelen en de kluchten. Ingewikkelde machinerieèn waren ook
bekend ; maar vele der wonderbaarlijke dingen, die heeten op het tooneel
te geschieden, zullen meermaals door de verbeelding zijn aangevuld.
Wat den litterairen vorm der spelen zelf betreft : het vers waarin zij
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gewoonlijk gesteld zijn is weinig verschillend van het rederijkersvers der
refreinen. En hoe jonger de spelen, hoe langer de verzen kunnen worden.
Het vers der abele spelen is meestal nog goed Middeleeuwsch. Dat van
Mariken van Nieumeghen b.v. is reeds heel wat langer. Meermaals komen
rondeelen voor, in 't bijzonder bij het begin, of op meer lyrische plaatsen.
Doch ook andere, gekunstelde strophenvormen, zelfs over verschillende
personages verdeeld, wisselen of met het regelmatige vers. Het gevoel en
de beweging kunnen zich ook uitdrukken door het spel der rijmen : binnenrijmen, dubbelrijmen, slingerrijmen : het einde van een vers rijmende met
het begin van het volgende over gansche passages. En nog veel andere
maten, zooals in de refreinen, brengen verscheidenheid.
De taal is de gewone rederijkerstaal : met vooral bastaardwoorden op de
deftige plaatsen, doch met de gezonde, rijke volkstaal in den gewonen
trant ; men kan sours gansche passages lezen, zonder al te zeer door hinderlijke bastaardwoorden te worden gestoord.
Al zijn het voornamelijk de rederijkers die de spelen vervaardigden en
vertoonden, lang niet alle spelen zijn in de kamers ontstaan of vertoond.
Zelfs spelen die later wel door rederijkers werden vertoond, zijn het werk
van priesters van buiten de kamers : Jan Amoers, Jan Bouts, Hendrik
Maes, Petrus Doorlant, Fastraets. Ook andere gilden, tijdelijke, als de
„ghesellen van den logien" te Lier, of vaste gezelschappen, hielden vertooningen. Bestonden er afzonderlijke tooneelgezelschappen, professioneele
spelers ? Als b.v. Hendrik Balle, die met zijn gezellen van Mechelen
herhaaldelijk te Lier kwam spelen, toen er hier nog geen rederijkers waren ?
Wij hooren ook van kinderen, die spelen opvoerden ; van meisjes of
vrouwen echter niet en slechts zelden zelfs werden vrouwelijke rollen door
vrouwen gespeeld. 't Zou mij niet verwonderen, dat spelen als dat van de
Maagden, aan een school, aan een klooster, zelfs een nonnenklooster
werden vertoond.
Er ligt jets grootsch in de sociale opvatting van de kunst die in het tooneel
der rederijkers wordt gehuldigd. Wij zien hier gansch een yolk, als zoodanig,
de gewone burgers en ambachtslieden, in hun vrijen tijd zich toeleggen op
zoo edele genietingen als die van de poezie, in haar hoogste bestrevingen,
het tooneel, waarvoor zij schrijven, waaraan zij handelend deelnemen,
waarin zij opgaan, waarvoor zij geestdrift en eerbied koesteren. Gegroeid
uit het yolk, was ze ook bestemd voor het yolk, dat van heinde en verre
toestroomde. Meermaals zelfs in het jaar hadden zulke vertooningen plaats :
ter gelegenheid van de ommegangen en procession, vooral van de H.
Sacramentsprocessie ; om de hooge kerkelijke feestdagen, niet daarom
altijd op den dag zelf ; bij feestelijke gebeurtenissen ; op Vastenavond, want
ook toen werden zoowel ernstige als grappige spelen opgevoerd, en dan
nog op bepaalde regelmatig wederkeerende tijden. Het tooneel was een
gewoon volksvermaak met een niet te onderschatten kracht voor zedelijke,
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sociale en godsdienstige opleiding. En met de gedachten, de opvattingen,
die in die spelen werden belichaamd, had wel de hoogste kunst kunnen
worden bereikt.
Het wil mij voorkomen, dat wij, Nederlanders, de waarde van ons Middeleeuwsch tooneel niet hoog genoeg aanslaan. Met Jonckbloet moeten wij
het nog altijd betreuren, dat zoo vele van onze dramatische schatten zijn
verloren gegaan. Hoeveel armer zijn wij niet in dit opzicht dan Duitschland
en Frankrijk I En toch, wat wij nog hebben, behoort tot het beste. Wie
er zich toe zet om er over to oordeelen met het oog vooral op de speelbaarheid voor een hedendaagsch publiek, zal misschien het boertige tooneel
verkiezen boven het ernstige. Er is ook zooveel in de ernstige spelen, dat
den modernen mensch afschrikt en ontstemt, niet slechts in de gedachten
en de voorstellingen, maar ook in den vorm. Gewis er is daar veel ballast
onder. En toch, dat in die spelen hooge kunst mogelijk was, blijkt uit het
blijvend succes, waarmee sommige nog worden opgevoerd. Wij mogen
roemen niet slechts op de vroegste en nog de beste romantische, abele
spelen; maar ook op zoo kunstvolle mysteriespelen, als de Blijdschappen
en de Maagden ; op het meesterstuk van het mirakelspel, Mariken van
Nieumeghen; op het meesterstuk van het zinnespel, Elckerlijc, en op het
vroegste reeds zeer verdienstelijke burgerlijk drama, De Spieghel der
Minnen.
De samensmelting van den hieratischen, synthetischen geest der Middeleeuwen met een sterken zin voor de werkelijkheid van het concrete leven,
kenmerkt het tooneel uit den rederijkerstijd, dat Coen wellicht het beste
van Europa was. Evenals onze schilderkunst, was ook onze woordkunst
hier op weg naar nieuwe tijden, zoodat zij niet, als de Italiaansche, door
het humanisme is overrompeld geworden, maar krachtig genoeg in zichzelf
gevestigd stond om den opbouw van een eigen nationaal humanistisch
tooneel mogelijk to maken.
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OVERIGE KUNST IN DICHT
REFREINEN EN ANDERE GEDICHTEN
DICHTVORMEN
L ZAGEN DE REDERIJKERS IN HET TOONEEL DEN
hoogsten vorm van de kunst, Loch hebben zij ook de overige
pazie niet verwaarloosd. „Refreynen" waren de meest beoefende soort. Zij bestonden uit een onbepaald aantal strophen
met van acht tot twintig, soms nog meer, versregels, alle besloten met
denzelfden regel, „stoc" genoemd, die als leidende gedachte en als refrein
diende : de stoc, waaraan de strophe hing als een vlag ? of de stoc, die de
maat, de leidende gedachte, aangaf ? De strophen konden van refrein tot
refrein verschillend zijn gebouwd. Het steeds losser geworden rhythme
had de dalingen vermenigvuldigd en het gevoel voor de beklemtoonde
lettergrepen verzwakt, al bleef het streven naar vier heffingen bestaan.
Onder Franschen invloed werd het vers silbentellend ; een gewone regel
„duert onghetelt, onghemeten Also langhe alse eene aesseme heerden
magh", zegt De Castelein. Langere verzen wisselden of met kortere ; men
legde zich toe op welluidendheid en klankrijkdom ; er mochten noch te veel
meer- noch te veel eenlettergrepige woorden op elkander volgen. Met het
rijm voerde men, vooral in de hoogere soorten, allerlei gekunsteldheden in :
binnenrijmen, kettingrijmen : het laatste woord van een vers rijmende met het
eerste van het volgende, vaak gansche gedichten door, middelrijmen, echorijmen, dubbele, drie- of vierdubbele eindrijmen, „stoplappen", herhalingen
van een of ander nutteloos woord, b.v. : nu, dat bij het rijm aansluit. De kunst
der rederijkers was bestemd, niet om gelezen, maar om gehoord te worden.
Dactylische beweging was zeer gewoon, wat het gebruik van verkleinwoorden en tegenwoordige deelwoorden in de hand heeft gewerkt. De
strophen werden ook onderling verbonden door zulke kettingrijmen ; of
nog, maar niet meer in eigenlijke refreinen, door de opeenvolgende letters
van het alphabet als eerste letter van elke strophe : „ABC-gedichten" ;
ofwel door de opeenvolgende letters van een naam : „acrostichon", wat
echter ook met de beginletters van opeenvolgende verzen, of op andere
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soms verdoken wijzen kon worden verkregen. De laatste strophe was
gericht tot den prins en begon met Prins, of een daarvan afgeleid woord.
Hoewel een refrein uit een onbepaald aantal strophen kon bestaan, werd
toch naar een zekere regelmaat gestreefd, zoodat drie strophen plus het
envoi de gewone lengte werden, wat soms werd opgelegd en wat vooral in
prijskampen voorschrift kan zijn geweest. Zoo vertoont het refrein, zoowel
in zijn strophenbouw als in zijn geheel, nawerking van de drieledigheid van
de hoofsche strophe en van het hoofsche lied. Vormen als ab ab bc bc of
als aab aab bbc bbc en vele andere dergelijke zijn nog zuiver hoofsche
vormen. Maar onze rederijkers hadden ze uit de Fransche rhetorique
geleerd.
Trouwens, ons refrein is nauw verwant met wat in de Fransche literatuur
van dien tijd, zooals bij Villon, „balade" heet. Toch wordt balade bij ons
in een anderen zin gebruikt, al staat die weinig vast. Balade, oorspronkelijk
danslied, niet te verwarren met ballade of romance, schijnt de naam te zijn
van een strophe „van sevenen, van achten, van neghenen", van zooveel
verzen, met kruisrijmen of overslaande rijmen, b.v. ab ab bc bc, ab ab bc
bcc, met,vooral bij achtregelige, den staart of het halfvers, een ontwikkeling
feitelijk van de drieledige strophe der Minnelyriek. Gansche gedichten,
leerdichten, zooals Castelein 's Conste, historische gedichten, zooals zijn
Baladen van Doornycke, zijn in dien trant gesteld.
De rederijkers dichtten nog gaarne „rondeelen" : uit acht verzen, waarin
het eerste regelmatig wordt herhaald ; of „ketendichten", waarin het einde
van een vers rijmt met het begin van het volgende en het einde van het
gedicht met het begin ; ',retrograden" konden woord voor woord van voren
naar achteren of omgekeerd worden gelezen ; letterkreeftdichten letter
voor letter.
Daarbij kwamen de vormen der „rhetorique extraordinaire" zooals de
Franschen, zooals Jehan de Molinet b.v., die leerden „zesse baladen in
eene" : een balade die op zes manieren kon gelezen worden ; de „intricate
balade", met versregels uit op elkander volgende woorden met gelijke
lettergreep, waarvan de tweede dan niet geschreven, doch wel gelezen
moest worden ; „schaeckberden" : vier en zestig regels zee geschikt, dat
men er acht en dertig baladenstrophen uit lezen kon; „dobbelsteerten",
waarbij de laatste twee woorden van elk vers rijm vormden ; „simpletten",
strophen met slechts een rijmklank ; „doubletten", met twee rijmklanken;
„aldichten", waarin ieder woord van een vers rijmt met ieder woord van
't volgende ; „ricqueracken" en „baguenauden" ; enz.. Maar ook onze
rederijkers vonden deze sport wat te bar.
Men onderscheidde refreinen „in 't sotte".; boertige stukken, vaak onschuldige, niets kwaads bedoelende scherts, of plat erotische, of vies-scatologische
dingen, ook soms spot- en hekeldichten ; refreinen „in 't amoreuse" :
bespiegelingen, ontboezemingen vooral van ernstige, hoogere liefde ;refreinen
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„in 't vroede”, die door de rederijkers het hoogst werden gewaardeerd en
uiterst verzorgd, maar ons vaak, om hun preekerigen Loon, om hun gezwollenheid en gekunsteldheid, nu minder kunnen boeien : didactische stukken,
doch ook opwekkend-lyrische, van godsdienstigen aard, lofzangen, stichtelijke gedichten; of van zedenkundigen aard ; met ongeveer gelijken inhoud
als de ernstige liederen; soms ook hekelend op godsdienstige of maatschappelijke toestanden.
De rederijkers beoefenden ook het „lied", het wereldlijke of het godsdienstige : met gekunstelden vorm en met gewoonlijk ook een envoi. Zij vermeiden
zich verder in het maken van naar het Fransch gevolgde meest grappige
„Sermoenen" en „Epitaphien" ; van leugendichten, raadsels, grappige
„cocorulen", parabelen, bewerkingen van gebeden of glosen, ook niet
zelden in 't zotte ; van benedicite's, Pater Noster's ; of van ernstiger
„endelveersen" of sterfbeden; verder nog van tijdgedichten, incarnations,
„carnaties", zooals het heette, waarin door bepaalde letters, maar ook
anderszins, het jaartal voor een gebeurtenis werd aangegeven; van „priamels" eindelijk : korte spreuken die enkele begrippen opsommen en ze aan
het einde in een onverwacht verband vereenigen. Vlijtig beoefend werden
ook „Bruytspraken" : feitelijk strijdgedichten over het voor en tegen van
het huwelijk. Ook van „Testamenten" zijn enkele voorbeelden bewaard.
Hierin had voornamelijk de bekende Fransche dichter Francois Villon
roem verworven : met terugblikken op het verloopen leven, met beschouwingen over de snelle vaart van den tijd; over den naderenden dood, die
niemand spaart ; over de broosheid van al het vergankelijke, jeugd, rijkdom,
liefde, roem; waartusschen andere gedichten, baladen, refreinen, konden
worden ingelascht, die de dichter op die wijze aan de vergetelheid wenschte
te ontrukken.
VOORNAAMSTE REDERIJKERS
Wanneer wij nu tot het werk van de meest bekende rederijkers overgaan,
dan zijn wij, bier nog meer dan elders, tot beknoptheid genoodzaakt, om
het bestek van dit deel niet te overschrijden.
Wij maakten reeds kennis met ANTONIS DE ROVERE. Buiten tooneelwerk,
omvat zijn ceuvre nog vele ernstige gedichten van godsdienstigen aard :
lofzangen, waaronder niet minder dan een en twintig loven op Maria,
vaak paraphrasen van kerkelijke hymnen; zoo klinken in zijn beroemde
ode op het H. Sacrament motieven uit het Lauda Sion voortdurend door.
Andere handelen over de ijdelheid van het leven, over de vergankelijkheid
van het aardsche, met soms, wat bij de latere rederijkers herhaaldelijk
voorkomt en een internationaal motief was, een opsomming van beroemde
grootheden uit het verleden, zooals reeds in een aan den H. Bernardus
toegeschreven Mundi vanitas werd gedaan, b.v. in het refrein o Dood, hoe
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bitter is u memoriel en meer dergelijke over de bitterheid van den dood. Nog

in andere refreinen schrijnt dezelfde doodsangst, die soms tot de hoogste
poezie opstijgt : „Alle aerdsche zaken Willen haer uuterste woonste maken
In deerde" op den stoc : ills roock vergaet des menschen Leven. Ook in het
amoureuze dichtte hij niet onverdienstelijk, o.a. de zeer mooie zinwureuse
Groetenisse en het zangerig-sentimenteele Refrein Amoureux, op den stoc :
Daer lief, daer oogbe, daer bandt, daer seer; niet het minst Van twee amoureuse
vrouwen een argument, dat de strijdvraag van Van Maerlant's tweeden
Martijn in concreter omstandigheden hervat, doch ook zonder oplossing
laat, doordat de dichter uit zijn droom ontwaakt, als hij zijn keuze moet
doen. In 't zotte heeft hij enkele tafereeltjes op zijn Brueghel's, in lossen,
kozenden, dartelen volkstrant, b.v. de bekende Sotte ilmoureusheyt van
Pantken en Pampoeseken.
Zeer vele van zijn gedichten, van zijn kortere „noteertjes" of wat langere
„proverbien" in spreukenvorm, van zijn langere refreinen en baladen, zijn
hekelend bitter, niet zelden sententieus, op een volksspreuk als stoc, of op
een of ander beeld, symbool, embleem (lamp, beukelaar) een enkele maal
op een volksspel (bal), dat in 't geestelijke verklaard wordt; soms in
schampere leugentaal : „Liech ick, dat wil mij Godt vergheven". En werkelijk niet als van iemand die zich te afhankelijk voelde om er op los te varen,
klinkt het elders : „Houdt Cant voor tonghe en swijcht al stille" : hij heeft
het reeds genoeg gezegd I Nog minder berustend is zijn maatschappelijke
satir,e waarin hij, als eenigen troost na een leven van zwoegen, anderen
en zich zelven nog „pap ende broot in doude daghen" in een gasthuis
belooft. Overal vernemen wij een weerklank van de zedelijke en maatschappelijk onevenwichtigheid en ontreddering, en van de stijgende armoede
bij de kwijning van handel en nijverheid ten gevolge van de opkomst der
Brabantsche marktsteden. En is ook zijn best bekende Vander Mellen Feeste
geen hekeldicht ? Alle maatschappelijke standen worden bier opgeroepen
om te trekken in 't land van Mollengijs, ter mollen feeste, waar zij hof
houden onder de aarde ; de strophen tot de „jonghe ghesellen", tot de
vrouwen en jonkvrouwen, die immers op geen feest mogen ontbreken, tot
de „meiskens" die te vastenavond „pijpers" huren, zijn met de schilderachtige beschrijving van hun weelderigen optooi nog de beste en de bitterste
te gelijk ; luguber klinkt het slot : dit dansen en reien mag niet blijven
duren „Sij moeten gaen dansen ter mollen feest" : een doodendans, het
genre door de latere voorstellingen van Holbein vooral bekend, maar al
vroeg in onze literatuur beoefend.
Nog beschreef hij in proza het verhaal van de „Blijde Incompste van
Vrouw Margriete van Yorck", in 1468. Waarschijnlijk heeft hij zelfs een
geschiedenis van Vlaanderen in zijn tijd, van 146 7 tot 1482, met talrijke
incarnacioens, geschreven, waarvan in de Excellente Cronike van Vlaenderen, door Andries de Smet ruim gebruik werd gemaakt.
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De Rovere werd bij zijn dood gehuldigd in een „clachte" van zijn vriend
en gezel in de kamer van den H. Geest, JAN BORTOEN : de Brugsche drukker
waarschijnlijk, zoon van den vroegeren schepen en burgemeester der stad ;
hooge poezie is dit wel niet, maar een ontroerde lofrede op den „meester
dichtere", die nooit „swichtere" was en steeds een „man van weerde"
was geweest. De Rovere zelf was nog een dichter van het echte ras.
Verrukkelijk-mooie verzen van zuivere schoonheid, gansche strophen met
aangrijpende levenswaarheid en diep gevoel, rake schilderingen, forsch,
fel, bitter, bloeien overal op in zijn zeer muzikale, rhythmisch verscheiden,
bewogen en expressieve kunst. En vele van zijn lofzangen hebben de
grootsche allure van een hymne.
Bruggeling, als De Rovere, als Everaert, was ook EDWARD DE DENE : in
1533 clerck ter vierschare, schilder en factor van de kamer „de Drie
Santinnen". In 1557 was hij begonnen een memorieboek te verzamelen
van zijn liederen en refreinen ; op 14 Mei 1561 kwam hij op den inval, naar
Villon's voorbeeld aan zijn werk den vorm te geven van een Testament,
dat als „Testament Rhetoricael" in 1561 te Brugge van de pers kwam,
waarvan het aantal verzen op ca. 25.000 wordt beraamd. Dit moeilijk
toegankelijk en nog weinig bestudeerd werk zou in vele opzichten aan dat
van Villon herinneren. Bekend er uit is vooral zijn „Lange Adieu", waarin
hij afscheid neemt van eenieder, alvorens te reizen naar „Adams moer".
Hij interesseert ons misschien nog het meest om een alleszins merkwaardigen
fabelbundel „De Warachtige Fabulen der Dieren", die hij in 1567
uitgaf, met io6 Esopische fabelen vrije bewerking van twee Fransche
fabelverzamelingen, Haudent en Corrozet. Hoewel de fabelliteratuur bij
de humanisten vlijtig werd beoefend, genoot ze weinig bijval bij de rederijkers ; zelfs in dit werk waren hoofdzaak de etsen van den schilder en
plaatsnijder Marcus Gheeraerts ; zoodat het werk tot de emblemataliteratuur behoort, die door de humanisten in zwang werd gebracht.
Dichterlijk staan deze fabelen met hun rederijkersgeknutsel niet zeer hoog.
Voorts verlustigde De Dene de vergaderingen der Kamer in den blinden
Ezel door eenige spelen van sinne en maakte hij „spectaden" op den
„heleghen Bloeddach". Ook om de melancholie, die over zijn leven hangt,
heeft men hem met Villon vergeleken : zijn lichtzinnig gedrag had hem met
zijn talrijk gezin in schulden gebracht, en zelfs in moeilijkheden om godsdienstredenen ; zoo getuigt een Brugsch rederijker uit de XVII e eeuw,
dat hij in zijn schrijven wat verder ging dan de Spaansche „godvruchtigheid
van duc d'Albe" kon lijden, zoodat hem een schotschrift tegen de biecht,
in den vorm van een samenspraak tusschen Hans den Boer en zijn Prochiaen,
dat in dien tijd te Brugge was verschenen, werd toegeschreven. Maar ook
hij kwam met de rijpere jaren tot inkeer en bezinning.
Te Gent leefden de rederijkers VINCENT STUERBAUT, facteur der Fonteinisten,
op het einde der XV e eeuw, die vijf spelen van sinne maakte „ter incomste
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van den schietspele" bij het landjuweel der schuttersgilde in 1497 ; LIEVEN
BAUTKEN, „capelaen ende facteur der Barbaristen", die in 21 baladen de
geboorte van Karel V te Gent bezong ; JACOB VAN ZEVEREN, die „in rhetorycke" deed stellen de feestelijkheden bij de inkomst van keizer Maximiliaan in 15o8 en dit op drie honderd exemplaren lief drukken, waarvan
geen enkel bewaard is ; GILLIS DE RAMMELEIRE, deken der Fonteinisten in
1516 en '1 7, van wien een Testament tot ons is gekomen, waarin hij, in den
allegorischen vorm van den droom, op twee en zeventigjarigen leeftijd
zijn „snoede keteyvich" leven beweent en alien vermaant om dadelijk de
„rekeninghe claer" te maken; JAN VAN DE VIVERE, dien het moeilijk is te
identificeeren, daar er zoowel te Gent als nog te Oudenaarde, anderen met
denzelfden naam voorkomen; hij was waarschijnlijk pastoor van 0. L. Vr.
van St-Pieters-Gent, die ook de verder te vermelden Memoriale geschiedenissen schreef; van zijne hand is een uit het Latijn vertaalde „clachte"
op den dood van Isabella van Denemarken, die te Gent in 1526 overleed,
en een „schoone ballade van 28 gesteerte clausulen" op een wonder;
CORNELIUS MANILIUS of De Man, die de feestelijkheden te Gent in 1549
bij de intrede van Philips II bezong. Doch den meesten roem verwierf zich
de patricier-rederijker MARCUS VAN VAERNEWIJCK (1518-69). Hij beroemt er
zich op slechts een maand ter school te zijn gegaan am te leeren lezen en
schrijven, en noch Fransch, noch Latijn te kennen. Toch heeft hij zich een
zeer uitgebreide, maar weinig gecontroleerde kennis weten te verwerven.
Op vijftigjarigen leeftijd doorreisde hij Duitschland, Zwitserland en Italie,
waar hij vooral Venetie, Florence en Rome bezocht ; zes jaar later
Noord-Nederland en Westphalen. Reeds vroeg heeft hij zich op rhetorica
toegelegd en moet hij eenige „coninxspelen", hebben vervaardigd, die in
Dboec der Amoreusheyt (158o) werden opgenomen, benevens heel wat
dat in handschrift bleef. Op geschiedkundig terrein waagde hij zich eerst
door zijn Cronycke van T/laenderen int torte, metgaders van Brabant, Arthois,
Henegauwe, Hollant, Zeelant, Vrieslant, enz. dat in 155 7 anoniem, in
1563 met zijn naam te Gent verscheen. Hij is vooral bekend om zijn in
baladen gestelde rlaemeche fludvremdigheyt (156o) een zeer geleerd-doende,
maar fantastisch-allerdwaaste geschiedenis van Vlaanderen, van den tijd
of Coen de Trojanen de stad Belgis zouden hebben gesticht ; te midden van
allerlei volksoverleveringen, als over de eerste forestiers en over den eersten
regent Carolus Brabo, of geleerde verdichtsels, treft men er de legende van
koning Leyr, King Lear, aan, die nog wel bij Gent, te Ledeberg, gelocaliseerd wordt ; alleen het slot over de vergadering van het kapittel van het
Gulden Vlies (155 9) is van eenig belang ; latere uitgaven hebben nog 125
baladen meer over Nieu tractaet ende carte beechrijvinghe van dat edel graaficap
van T7laenderen. Van ernstiger aard is een geschiedenis van Keizer Karel
Hietorie van den alder onverwinnelyeeten ende alder mogheneten Keyser van
Roomen Carolue de Vtifete (1561), dat soms aan Lieven Bautken, soms aan
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den drukker Gerard van Salenson wordt toegeschreven, doch wel van hem
schijnt te zijn. Doch met zijn nu in proza geschreven Spieghel der Nederlandecher zludtheyt (1568) keert hij tot de boerden en fabelen, de fantasterijen en naiveteiten terug. Dit was de eerste uitgave van de later geheeten
Historie van Belgie : een soort van algemeene wereldgeschiedenis om de
geschiedenis van Vlaanderen, waardoor hij lang de eerste geschiedschrijver
van Vlaanderen is gebleven, doch dat een kolossaal monument van
dwaasheid is. Gelukkig hield hij nog aanteekeningen over gelijktijdige
gebeurtenissen, die van heel wat ernstiger belang zijn voor de geschiedenis
en die, in handschrift nagelaten als Van die Beroerlijeke Tijden in die Nederlanden en voornamelijk in Ghendt, 1566-'68, eerst in onzen tijd het licht zagen.
Te Oudenaarde ontmoeten wij, onder de rederijkers, van wier werk niets
is overgebleven, BUSSAERT SNYPIN in 1442, WILLEM DE ZOMERE in 1456,
JAN VAN DE VYVERE in 1468, JOGS VAN COYE, wien de stad in 1513 een
vergoeding toekende, om hem te beletten naar Aalst te gaan ; Meester
JAN VAN ASSELT, factor van de Bloeyende Jeugd, die herhaaldelijk van
1490 of wordt vermeld als dichter van esbatementen ; nog een JAN VAN DE
VYVERE, die met den vorige en met Matthijs de Castelein in 1527 voorkomt,
bij gelegenheid van de geboorte van Philips van Spanje, om esbatementen
die ieder voor de drie Coen bestaande kamers had vervaardigd. Van ANDRIES
VAN DER MEULEN, schepenklerk van de stad en leidend lid, zooal geen factor
van Pax Vobis, is werk bewaard : hij mengde zich in den strijd voor Keizer
Maximiliaan van de stad tegen Gent door heftige invectieven in 1485 ;
dichtte enkele spelen van sinne, zooals waarschijnlijk dat waarmee de
kamer den zesden prijs behaalde op het landjuweel van Antwerpen in
1497 ; misschien ook een nieuwe bewerking van Hugo van Tiberien als
Hiatorie van Saladine, die tusschen 1480 en '82 te Oudenaarde verscheen ;
maar is vooral bekend om zijn uitvoerig leerdicht Een euverlick boucxkin van
der keteyvicheyt der mensehelicker naturen, dat vele jaren na zijn dood te Gent
in 1543 bij Joos Lambrecht werd gedrukt.
Daar is vooral MATTHIJS DE CASTELEIN (1488-1550), van Pamele, priester,
zelfs protonotarius apostolicus, factor van de kamers De Kersauwe en
van Pax Vobis, met de leus Wacht wel tslot Castelein. Zijn Collet van
Rhetoriken, waaruit wij voornamelijk de kunstopvattingen en de dichtsoorten
der rederijkers leeren kennen, werd eerst na zijn dood te Gent in 1555 door
Jan Cauweel uitgegeven. In een droom — nog eens de gewone voorstelling
— komt Mercurius vanwege Apollo -- humanisme I — hem opwekken, om
Jehan de Molinet's werk, dat, zijnde in proza, geen voldoening gaf —
kenschetsend voor de opvatting van het proza bij de rederijkers I -- in
dicht te bearbeiden. Het werk getuigt van meer bezadigdheid en goeden
smaak dan men zou verwachten. Rhetorica is voor hem een „konste van
zeere wel te sprekene", waarbij het vooreerst op 't „excogiteren" aankomt ;
zij dient tot nuttig tijdverdrijf en moet leeren en vergenoegen. Een dichter
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moet zich oefenen door lezing en studie ; hij zal een zekeren gang in acht
nemen : met de laagste dichtsoorten beginnen, om te komen tot het spel van
sinne. Hij moet kunnen schrappen en op den aard van zijn gedicht letten.
De al te gekunstelde vormen der rhetorique extraordinaire beveelt De
Castelein niet aan. Hij wil, dat men zou streven naar rijmzuiverheid, en
verwerpt dan ook alle zoogenaamd rijke rijmen. Ook moeten de woorden
op hun natuurlijke plaats staan in den volzin, iets waartegen herhaaldelijk
werd gezondigd : de taal was ook in den zinsbouw aan 't verfranschen.
Stoplappen moeten vermeden ; het gebruik zal leeren wat goede taal is.
Men lette op „statelicke" woorden die het „schuym der oratie" zijn; den
dichter moet eenige vrijheid gelaten worden, die echter niet uit onkunde
van de wetten der dichtkunst mag voortkomen. Bij de voordracht spreke
men duidelijk uit en late men ook de slot-n hooren I Dit zijn eenige van de
gezonde gedachten, die hier worden uiteengezet. Door voorbeelden uit
eigen werk voornamelijk trachtte hij ze toe te lichten.
Van zijn uitgebreid tooneelwerk : 12 sinnespelen, 3o wagenspelen, 36
esbatementen en 38 tafelspelen, is alleen het vrij onbeduidende spel bij het
landjuweel te Gent in 153 9 bewaard, op het thema dat „zonder goede
waercken tgheloove doot es". Of Pyramus en Thisbe van hem is, staat
niet vast. Na zijn dood werden van hem nog uitgegeven zijn Baladen van
Doornycke, waarin hij de verovering dier stad door Karel V in 1521 bezingt,
met felle invectieven tegen de aanhangers van Frankrijk. Zijn 3o Diveroche
Liedekene, het „Liedekins boucxkin", schijnt reeds voor de Conste in druk
verschenen te zijn, hoewel de oudst bekende druk eerst van 15 74 is :
liederen van allerlei slag en soort : historische, amoureuze, drinkliederen,
die om hun lossen, luchtigen, zangerigen trant, waarvan hij de „voys"
zelf componeerde, tot de beste behooren. Hij dichtte zelfs, naast nog
epitaphien, boertige sermoenen, b.v. dat in zijn Conste opgenomen op
„Sencte Reinhuut". Hij is Wel een gezellige rederijker geweest en neemt
onder zijn gildebroeders een eereplaats in.
Een organist en pastoor van Aksel, JACOB DE HONT, geboren in 1487,
overleden in 1527, heeft een curieuze verzameling nagelaten van macaronische, half Latijnsche half Dietsche, gedichten : dwaze invallen, gekke
zetten, spreuken, priamels, drinkliedjes, die herinneren aan de oude poezie
der vagantes, waaruit zij waarschijnlijk werden opgeteekend ; sommige.
komen ook voor in de later te vermelden verzameling van Engelbrecht
van den Donck. Verder heeft hij verzen op historische gebeurtenissen uit
de geschiedenis van Vlaanderen : oorspronkelijk door een vorigen pastoor
ANTHONIS STALIN (als pastoor vermeld van 143o tot 1475), van wien De
Hont vele Latijnsche vertelsels, levens- en ambtsherinneringen had opgenomen en de Vlaamsche gedichten herschreven : ook weer een zeer zonderling werk, herhaaldelijk met Latijn doorspekt, wat trouwens meer bij
rederijkers voorkomt. Vele „incarnacioens", chronogrammen, tijdgedichten,
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schijnen van Stalin's hand te zijn. Een deel bevat historische gedichten,
die een soort kroniek uitmaken : van weinig belang, tenzij voor gelijktijdige
gebeurtenissen, o.a. op het Guldenvliesfeest van 1516 ; een gedicht beschrijft
ook in korte strophen de „maniere", zeden, van verschillende Dietsche
en naburige landen. Wat veel anderszins vreemds en ontstichtends kan
goedmaken is het doel van den rijmelaar : aan de ledigheid en de zonde te
ontsnappen. Maar los en leutig zijn sommige liederen wel; en teekenend
voor de zeden van den tijd.
Ook te Brussel stond de kunst van rhetorica hoog in eere ; zij werd er
beoefend in de verschillende kamers ; het Boek, de Lelie, het Corenbloemken, de Violette, 't Mariencransken, in 150 7 door samensmelting van
Lelie en Violette ontstaan en door de stad mild aangemoedigd en gesteund.
Daar werd CoLIJN CAILLIEU in 1474 tot stadsdichter aangesteld. Wij
kennen zijn dichterschap uit „Tdal sonder wederkeeren" of Tpae der
Doot, dat echter een vertaling is uit het Fransch van Amede Montgesoie
in den vorm van de allegorie van een Bourgondisch-Nederlandsch steekspel of Pas d'armes ; voor den ingang van 't Dal sonder wederkeeren heeft
Dood haar paviljoen opgeslagen; aan een dorren boom bij de Fontein der
tranen hangen de twee schilden, waarvan het aanraken het teeken is tot
den tweekamp. Twee ridders, Ongeluk en Ouderdom, nemen het op voor
„Dood" en vaardigen den tweekamp uit. De heraut van den Dood,
Overdaad, zal het reglement met den oproep aan heel de wereld verkondigen.
En dit reglement wordt een felle leer van de nietigheid van al het aardsche
en van de nivelleering van alle grootheid door den dood. De Dietsche
dichter, die er hier en daar nog een schepje heeft bijgedaan, noodigt aan het
slot alien uit om zich door het beoefenen der deugd op den dood voor te
bereiden. Het gedicht is gesteld in „baladen van negenen", waarvan het
negende vers een spreekwoordelijke uitdrukking is, zooals dit vaak in dezen
tijd bij Fransche dichters gebruikelijk was en ook in het Dietsch veel werd
nagevolgd. Colijn Caillieu zal ook wel de dichter zijn van een onlangs
ontdekt presentspel, het oudste van die soort. Het werd geschreven naar
aanleiding van de blijde geboorte van Margareta van Oostenrijk, den 1 on
Januari 148o : onder het zinnebeeld der drie Koningen die Jesus opzochten
te Bethlehem, komen drie Koningen te Brussel met hun gaven voor het pas
geboren kind, van wien onze landen alle heil verwachtten. Caillieu is
misschien het volgend jaar, 1481, overleden. Dat hij de dichter zou zijn
van de zeven Blijdschappen werd wel eens beweerd, doch is weinig waarschijnlijk. Hem volgde als stadsdichter op in 1485 JAN SMEKEN. Deze was
misschien een ingewekene van 's-Hertogenbosch, die te Keulen had gestudeerd en met zijn vollen naam Jan de Baertmaker Smeken heette. Dat hij
niet de dichter zou zijn van 't Sacrament vander Nyeuwervaert, maar wel
De Rovere, werd naar mijn meening niet bewezen. Later moet hij nog met
Jan Pertcheval een reeks van spelen hebben vervaardigd over de zeven
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Weeen van 0. L. Vrouw, een devotie die in die tijden opkomt ; er is
evenwel niets van bewaard. Een uiterst gekunsteld refrein in den verder
te vermelden bundel van Stijevoort (n r 131) op den naam Jbeeue in zes
baladen van achten op de zes letters, met binnen elke strophe ieder woord
beginnende met dezelfde letter, heeft in de beginletters van de eerste woorden van het envoi : Jan Smeken. Over het werk zelf van dichters die in
verzamelbundels voorkomen, handelen wij wat verder.
JAN VAN DEN DALE, lid of factor van het Boeck, factor van de kwijnende
Violette, die (150 7) met de Lelie samensmolt, factor dezer kamer en
misschien stadsdichter na Smeken, in 151 7, is de dichter van de tot in de
XVIII e eeuw meer dan twintig maal herdrukte Stove, „een samenspraecke
tusschen twee vroukens, d'eene qualijck d'ander wel ghehouwt" in een
badstoof, met tamelijk kiesch onderwerp, dat ook de eer had door Erasmus
als model te worden gebruikt voor zijn colloquium Uxor Mempsigamos
11523). Zijn allegorisch gedicht in den vorm van een droom Die ure vander
Doot (ca. 1516) is een gedicht van inkeer : in een lusthof verschijnen hem
de vijf Sinnen, die hem tot het kwaad willen verleiden; maar hij weerstaat ;
zij vluchten bij een hevigen storm; daar verschijnt hem een afschuwelijk
monster, de Dood, die zich niet verbidden laat. Maar 0. L. Vrouw snelt
hem ter hulp en bevrijdt hem. Hij overleed in 1522, waarschijnlijk nog in
den bloei der jaren. Een wel wat gekunstelde, doch machtige Ode Lof
Hoetie God levende vleioch en Bloet heeft hem misschien eens op een door
Philips den Schoone uitgeschreven wedstrijd een gouden met diamant
bezetten ring als prijs doen winnen : in den trant van die van De Rovere,
is ze een verheerlijking van Christus' Lichaam en Bloed, van de wonderen
van het H. Sacrament en het Offer, met de voorafbeeldingen en uitwerkselen voor onze zaligheid, eenigszins duister, zoowel in de taal als in de
theologie, maar Loch verheven en vol gloed (n r 252 in Stijevoort's bundel).
JAN PERTCHEVAL, „factoor" der Lelie en proost van de Broederschap van
zeven Weeen, overleden in 1523, zou te zamen met Smeken de spelen
hebben vervaardigd ter eere van de Zeven Weeen ; hij bewerkte ook Le
Chevalier delibere van Olivier de la Marche als Den Camp van den Doot
(eerste druk 15o3) : een verheerlijking van het huis van Bourgondie en in
't bijzonder van Karel den Stoute. Ook Colijn VAN RIJSELE staat hier als
lid van dezelfde broederschap opgeschreven den 18n Maart 14 98 ; dat hij
dezelfde zou zijn als Colijn Keyaert of de amoureuze Colijn is mogelijk.
Van eenige beteekenis is nog GIJSBRECHT MERCX, die in 1512 factor werd
van Den Boeck, wat hij nog schijnt te zijn geweest in 1561, Coen hij 69
jaar oud was : op twintigjarigen leeftijd dus reeds factor ? Zoo zullen van
hem de dichtvoortbrengselen zijn, de refreinen en het spel van sinne (5o
regels) door die kamer op het landjuweel van Gent in 153 9 voorgedragen.
Wel klinkt hierin de twijfelmoedigheid door van die tijden, zonder dat men
bepaald kan zeggen, dat het hervormingsgezind is. Van hem is nog een Lang
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gelegenheidsgedicht bij de voltooiing van het achtste wereldwonder, het
kanaal van Willebroek, in 1561. Ook zou een aanzienlijk deel van de
„Nieuwe Chronijcke van Brabandt", in 1564 te Antwerpen bij Jan Mollijns
gedrukt, het werk zijn van onzen Brusselschen rederijker.
Te Antwerpen bestonden van oudsher drie rederijkerskamers : de „Violieren", die beweerden de oudste te zijn en die in 148o met de St-Lucasgilde,
de gilde der artisten, werd vereenigd, al bleef ze een zelfstandig bestaan
behouden ; de „Goudbloem", die althans reeds in 1488 wordt vermeld ; de
„Olijftack", die eerst in 1510 door den advocaat Joris de Formenteel
schijnt gesticht te zijn. Wel vinden wij nog andere kamers vermeld :
„Tlelieken van Calvarien" en „De Damastbloem", maar dat zijn waarschijnlijk „papkamers" geweest. JAN CASUS, factor( ?) der Violieren,
verwierf den eersten prijs op een refreinfeest van 14 9 1, en dichtte misschien
ook het esbatement, dat zij te Mechelen speelden en dat waarmee zij te
Brussel (149 1-1493) den eersten prijs behaalden.
In de Violieren en de St-Lucasgilde vereenigde zich gansch het intellectueele
leven dezer wereldstad. De broeders schijnen ook altijd zeer actief deel
genomen te hebben aan de geestelijke stroomingen dier dagen ; zij stonden
meermaals in de branding van den strijd.
Toch zijn ons uit deze kamer, evenmin als uit de andere, voor de eerste
helft der XVI e eeuw, weinig namen van bekende rederijkers of van werken
overgeleverd. De eenige man van beteekenis is JAN VAN DEN BERGHE, alias
van Diest. Hij was facteur der Violieren te Antwerpen in 153 7, van Den
Boeck te Brussel in 1543, daarna weer te Antwerpen, vanwaar hij naar
Brussel terugkeerde, om er in Maart 1559 te sterven. Van hem zijn de
refreinen en het zinnespel der Violieren op het landjuweel te Gent : zij
behaalden er den eersten prijs met hun antwoord : de verrijzenis des
vleesches. Er treden personages in op als Vercondygher des Woordts,
Evangelysche Predicant, wat, samen met sommige uitlatingen en de
gansche strekking, op invloed der hervormingsgedachten wijst. Op het
landjuweel te Diest in 1541 won zijn kamer den eersten prijs met het
esbatement van Hanneken Leckertant. In 1551 speelde zij den frelluetighen
iffenech : ook nog werk van den facteur, dat misschien in het archief der
Haarlemsche kamer „Trou moet blycken" is bewaard, doch katholiek
schijnt te zijn geweest.
Nog in 1556 voerde zij een spel op van den page Ghanseman (?), ook door
Jan van den Berghe gesteld, ter gelegenheid van het bezoek van Philips II
aan de stad. Na zijn dood werd, in 1564, het Leenhof der Gbilden uitgegeven
(884 verzen, in strophen) een satire, die met Erasmus' Moria is vergeleken
geworden : in den vorm van een allegorie van het keizerrijk der IJdelheid,
met zijn edellieden, leenmannen en jonkers, met de vrouwen in 't bijzonder,
in een reeks tafereelen, die wel een krachtig talent van satirische uitbeelding
verraden.
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Antwerpsch rederijker was ook CORNELIS CRUL. Hij was geboren op het
einde der XVe of in het begin der XVI e eeuw, te Antwerpen, als zoon
van Jan, meersenier. In 1523 was Cornelis gehuwd met Katelijne Petitpas ;
hij was een welgesteld koopman ; na 1538, vOcir 155o, schijnt hij reeds
overleden te zijn. In een handschrift op het British Museum zijn nog
refreinen van hem bewaard. Een zeker aantal zijn paraphrases op psalmen
en gebeden ; enkele, onsamenhangende klachten, die de beginletters van het
vers achterna loopen, of kunstig eindigen op romeinsche cijfers, waarin
het jaartal van het fabricaat wordt aangegeven. Toch zetten sommige
gedichten krachtig en lenig in, om daarna te verwateren in didactisch
gestamel zonder veel poetische bezieling.
In druk uitgegeven werd Eenen gheeetelijken 1IBC (1543; in 1551 te Leuven
herdrukt) (VM. V, 381), met nog enkele kleinere gedichten een „carnation" op den brand van 0. L. Vrouwenkerk ; enkele balladen van achten ;
een retrograde, die hij met een acrostichon op zijn naam heeft verbonden.
Het ABC, vervat in 25 strophen van dertien verzen, elke strophe beginnende
met een letter van het alphabet, is een fang gebed, waarin de taal der
psalmen doorklinkt. Het wordt gevolgd door den korten ABC, waarvan
nu elk vers met een letter van het alphabet aanvangt. Zijn beste gedicht
is nog tffondt toe Bora toe met het motto „Muyst maer ende meaut niet",
waarin hij over de verwarde tijdsomstandigheden klaagt en beslist stelling
neemt tegen de ketterij : met eenige krachtige verzen, over een trouwens
gewone gemeenplaats, het kwaad der tong ; met enkele strophen, waaruit
een welbehagen aan natuurdingen spreekt, dat frisch aandoet. Dit treft
nog meer in een ander van zijn gedichten, een Grade, met in enkele verzen
die vreugde aan het noemen alleen van de dingen, aan de blijde opsomming
van Gods gaven.
Maar vooral is hij beroemd om zijn Heynken de Luyere, waarvan de eerste
bekende uitgave uit 1582 is, dat echter al wel vroeger in druk zal verschenen
zijn. Heynken is een echte „Arnout-gheselle" : het liefst in de kroeg, altijd
in de schuld, kan hij „refereynkens" stellen en wagenspelen maken,waarvoor
eerbiedwaardige geestelijke personen beducht zijn. Toch weet hij zich
steeds uit den nood te helpen, en kent hij den weg om aan een goed maal
te geraken of om uit een netelige positie zonder verder ongemak op 't droge
te komen, zooals ons hier in een drietal avonturen wordt getoond. Al doet
het koddige niet als buitengewoon sterk aan, nog minder als fijn of artistiek
toch bezitten deze verhalen een zekere frischheid, en schuimen zij over van
gezonden volkshumor, waardoor Crul verwant blijkt te zijn met de XVII e
-euwschkltvanWiemOgrofB.kdetalnhvrs
vertoonen hier niets van de gekunsteldheid der rederijkers. Eigenaardig is,
dat de strophen (ababbcc) telkens sluiten met een kernachtige spreuk.
Een in 1611 te Delft verschenen vertaling van Erasmus' Colloquia staat
ook op den naam van Cornelis Crul. Dit zal wel niet onze Crul zijn geweest.
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Van een ander soortgelijk gedicht met scabreuzen inhoud zijn enkele
verzen bewaard. Men heeft gemeend dat Crul hier eveneens de maker
van zou kunnen zijn, omdat het rijmschema, zoowel als maat en Loon,
overeenstemming met Heynken vertoonen. Maar het kenschetsende van
Crul ligt in de volkswijsheid der spreuken aan het einde der strophen, wat
hier ontbreekt (TNTL. 1921, 133).
Schoolmeester waarschijnlijk was LAMBERTUS GOETMAN, die in 1488 Den
Spieghel der Jongere in druk uitgaf : een uitvoerig leerdicht met zedelessen,
ook op de geboden, in 124 vierregelige strophen van gekruiste verzen; op
sommige scholen heeft het den Dietschen Catoen verdrongen.
Een andere schoolmeester, PETER SCHUDDEMATTE, een „fray rhetoriseer",
lid van de Violieren, werd in 154 7 terechtgesteld, als schuldig, tegen de
„placcaeten" van Karel V, aan ketterij om „zynen boeck geheeten den
Babel van Vilvoorden".
Wij kunnen hier slechts nog vermelden : FRANS PRAET, lid (factor ?) der
Violieren, dichter van een zinnespel en van TPalaye der gheleerder ingienen
inhoudende hondert moreele figueren, Antwerpen, We Jac. van Liesveldt,
1556, boekdrukker zelf, die na herhaalde malen vervolgd te zijn geweest
wegens het drukken en verspreiden van verboden boeken, in 1558 onthoofd
werd ; JACOB DE MOL, PETER CASSIERE, WILLEM VAN HAECHT, PIETER
HEYNS, en anderen, die beter in de volgende periode ter sprake zullen
komen. Anna Bijns staat te midden van den opkomenden strijd om de
Hervorming.
VERDER LYRISCH WERE VAN REDERIJKERS
De rederijker beschouwde het nog als een ijdelheid, zijn werk, vooral zijn
gezamenlijk werk, in druk uit te geven. Maar anderen deden dit voor hem.
Zoo kennen wij deze kunst nog, vooreerst uit gedrukte verzamelingen.
De oudst gedrukte bundel heet Refreynen int eot amoreue wife, die ca. 153o
van de pers kwam van Jan van Doesborch = JVD., te Antwerpen, en een
rijke bloemlezing uit de rederijkerskunst van vroeger bevat; meestal
refreinen afwisselend met enkele baladen en bladvulsels : kleinere nota's
met didactische strekking, korte spreuken, priamels, of strophen van niet
volledig aangehaalde refreinen.Daarna verschenen de refreinenvan het landjuweel van Gent, in 1539 ; op den stoc in 't vroede „Wat dier ter waerelt
meest fortse verwint" ; op den stoc in 't amoreuze : „Och, mochticse spreken,
is ware ghepayt" ; op den stoc in 't zotte : „Wat volck ter waerelt meest
zotheyt tooght", waarin de geestelijken, maar ook de dronkaards, het
meestal moeten ontgelden. De ook gedrukte refreinen bij het landjuweel
van Antwerpen in 1561, of bij het „rhetoryck feest" te Rotterdam in
1561 vallen reeds buiten ons bestek. Zoo laten wij hier ook ter zijde de
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Len blad uit Jan van Doeeborch' ‘, Refreynen int sot amoreue svije. Men ziet hieruit hoe het
boekje gedrukt is: de drukregele loopen evenwijdig aan den rug van den band.

refreinen, die op het prinsfeest van de Corenbloem van Brussel in 1563
werden gelezen of gezongen, zooals het heet, op den stoc : „Wat de landen
can houden in rusten" ; evenals de „Duechdelyke Solutien" en andere
bundels van 15 74 en 15 75 te Antwerpen gedrukt voor de loterij van Sint
Jacob en de politieke baladen van 15 77-1584. Trouwens, wat wij ter
kenschetsing van deze kunst hier zullen opmerken, kan ook voor deze
minder interessante bundels volstaan.
Daarnaast komen groote verzamelingen door particulieren aangelegd en
nog in handschrift bewaard. De oudste, van 1524, en een der voornaamste,
is die van den uit het Luiksche afkomstigen Utrechtschen Vicaris Jan van
Stijevoort (= St.), waarvan het nu wel vaststaat dat het geen eigen werk,
doch verzamelwerk is. Uit omstreeks denzelfden tijd dateeren twee bundels
door een Minderbroeder van Antwerpen, Engelbrecht van der Donck,
aangelegd. Deze laatste verzamelingen bevatten veel werk van Anna Bijns.
Zelfs de daarin voorkomende gedichten die het acrostichon of de zinspreuk
der dichteres „Meer suers dan suers" niet hebben, heeft E. H. Soens voor
haar willen verzekeren. Hiertegen werd verzet aangeteekend door Lyna en
Van Eeghem, die voor een achttal refreinen uit hs. A (9, 10, 1, 1 7, 19,
2 o , 26, 31) aantoonden, dat ze niet van Anna Bijns zijn, en die meenen dat
ook in hs. B alleen die refreinen haar mogen worden toegeschreven, welke
van haar acrostichon zijn voorzien of met haar zinspreuk onderteekend.
Oak zouden in Stijevoort's bundel geen gedichten van de Antwerpsche
Sappho voorkomen, zooals Soens voor een zestal had gemeend. Doch ook
Soens had niet al die gedichten met zekerheid aan Anna Bijns willen
toekennen. Maar nu kunnen toch een reeks refreinen in 't amoureuze en
in 't zotte, die ons bij de ijverige geloofsverdedigster wel eenigszins hinderden, ook uit haar repertorium worden geschrapt, als zijnde toch niet zeker
van haar. Nog in 15 79 bracht de Antwerpsche suikerbakker Jan De
Bruyne (= DB.) „hondert vierenveertich refereynen" en andere gedichten
in een bundel samen, die nog veel ouder werk uit het begin der eeuw heeft
behouden.
Naast deze voornaamste bronnen voor onze kennis van de rederijkerskunst
komen nog andere private verzamelingen : van Antonius Ghyselers, (Hs.
Gent, 901); van den Tongerschen kanunnik Bierses ; doch nog in de XVIIe
eeuw werden refreinen uit de XVI e opgeteekend, zooals in een verzameling
van een paar spelen en samenspraken, vijf liederen en Lien refreinen, door
een Dendermondschen rederijker, waarvan er nog een paar (V, VI) bij
J. van Doesborch voorkomen; zooals nog door den Antwerpschen rederijker A. Wils, ca. i600 (Brussel, Hs. 15663); den Lierschen rederijker
B. Boeckx (Brussel, Hs. 142 75). „Dboeck der Amoreusheyt", dat in 1580
te Antwerpen bij Guillam van Parijs verscheen, zelfs „Veelderhande
geneuchlike Dichten, Tafelspelen ende Refereynen", dat in i600 bij Jan
van Ghelen te Antwerpen van de pers kwam, bevatten nog heel wat
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rederijkerswerk uit vroegeren tijd. „Veel schoone chr(i)stlijcke en Schriftuerlijcke Refereinen", dat in 15 9 2 te Dordrecht werd gedrukt en aan het
slot nog Den Boom der Schriftueren van 153 9 bevat, zoowel als de gedichten
en refreinen (3 9) van het Brusselsch handschrift II 129 stammen grootendeels uit Hervormingsgezinde kringen.
In deze „bloemlezingen" komt zoo wat van alles voor ; zoo goed als alle
dichtsoorten der rederijkers zijn er in vertegenwoordigd. Refreinen,
natuurlijk, vooral ; dikwijls driepikkelige, d.i. met drie strophen en een
envoi ; maar ook rondeelen, spreuken, retrograden, carnacioens, en wat
dies meer aan literaire sport werd gedaan ; zoo nog in 't bijzonder gedichten
op een naam, b.v. van Jesus of Maria, bestaande uit strophen, die beurtelings
al de woorden met een letter van dien naam laten beginnen ; of ABCgedichten, met strophen, waarvan alle woorden beurtelings met een letter
van het alphabet aanvangen (b.v. St. I, 134, 131). Het genot van deze
poezie wordt voor ons wel is waar op een harde proef gesteld. Wij moeten
eerst wennen aan dit voor ons gevoel zoo losse rhythme ; aan die met
Fransche woorden doorspekte en vaak ontsierde taal ; aan al die waaghalzerijen met rijm, binnenrijm, kettingrijm ; aan al die conventies van het
refrein met den stoc en het envoi, van het rondeel, de balade. En toch, al
spoedig zullen wij moeten bekennen, dat de rederijker hierin schoonheidsvormen bezat, die zijn spontaneiteit niet hoefden te hinderen, die zelfs aan
de uitdrukking van zijn gevoel door strengere vastheid en beperking de
hoogste schoonheid konden verzekeren : „de ware Schoonheid luistert naar
de wetten" ; schoonheidsvormen van een aristocratische verfijndheid, die
hij, de burger-dichter, alleen vaak moeilijk kon hanteeren ; wij zullen gaan
begrijpen dat ook dit losse rhythme zijn eigen bevalligheid heeft, zijn eigen
bewogenheid en felheid ; dat ook dit vers een hooge musicaliteit kan bereiken.
Wanneer wij zoo tot de kern en wezenheid dezer voor ons vreemdsoortige
kunst zijn doorgedrongen, dan komen wij misschien tot de verrassende
ontdekking, dat ook hier heel wat waarachtige schoonheid is opgebloeid
en dat deze kunst allerminst het misprijzen verdient, dat Naar al te lang is
te beurt gevallen en waarvan wij nog niet geheel zijn bevrijd. Alleen zullen
wij ons moeten hoeden voor overdrijving, om niet te bewonderen wat geen
bewondering verdient.
Ook daarin openbaart zich de felheid dier tijden, of het voile leven van die
bewogen, maar toch nog van den ruimen geest der Moederkerk doordrongen
eeuw : dat onze voorouders van de hoogste beschouwing, als het ware
zonder overgang en gansch argeloos, konden afdalen tot de laagste en
walgelijkst riekende boerde, van een Pieta of zelfs een aanbidding van het
Lam tot een boerenkermis. Want, zoo vermaant een der eerste refreinen
bij Van der Donck : den boghe en mach alttjt niet geopannen dtaen. „Als geestelijcke hertkens zouden verblijen... Uut goeyen genuechten... Dan comen
benijders... En overdragen dat voor groote sonde. Al hevet lichaem de
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weerelt vertegen, Men leest van heylighen die oec wel plegen... Hem wat
te verlichtene. Genuechte can doch melancolye verjagen... En Schriftuere
vermanet ons Te maken een leere in ons memorie Te climmen int godlijcke
consistorie Door creatueren... en door spel en melodie den Schepper te
loven... Wij sijn toch al tsamen Adams kinderen. Alle dinc mach wel
ghescien met maken". Daarom ook : „eet en drinct, danst en springt; houdt
wel den tert Tsotken moet altemet ooc zijn ghescheerdt. Tes beter met-ten
meelbuydel wat bestort Dan in hate of nijdt het bloet verteerdt." In die
stemming werden dan ook deze verzamelingen aangelegd en willen ze
worden gelezen en genoten, al wijken onze opvattingen van fatsoen en
welvoeglijkheid nogal wat van de toenmalige af.
De dartele wijsheid van deze wereld, die de huik naar den wind hangt
(JVD. 3 7), die jolijt heeft in korte missen en langen maaltijd, in lust van
't vleesch en wijn op tafel (JVD. 99), is de wijsheid van alle tijden en ook
in hooge mate van dezen tijd amatoria, potatoria, lusoria zijn niet van
de lucht. Maar ook de wijsheid die van boven is heeft hare school van
getrouwen en zet hen tot hare verheerlijking aan. Zoo bevat b.v. Stijevoort's
bundel omstreeks 90 stukken in 't vroede, godsdienstige, wijsgeerige,
historische ; 6o in 't amoureuze en 6o in 't zotte ; maar de scheiding
tusschen de drie soorten valt niet altijd gemakkelijk uit.
Spontaan in den eigenlijken zin is deze poezie niet. De aankomende rederijker had zijn oefeningen, gelijk de leerjongen der gilden. Hij begon in
't zotte, om op te stijgen tot het amoureuze en de hoogste kunst te bereiken
in 't vroede. In de prijskampen op de kamers of van de kamers onderling
was de stoc hem voorgeschreven en dus het onderwerp bepaald. Toch
wisten velen de hun opgelegde taak ook met eigen gevoel en verbeelding
te bezielen, en ook hen drong de god van binnen meermaals om zich te
uiten in het rhythmische woord.
Zoo gaat dan ook in deze refreinen de hoogste levensernst gepaard met
opgewekte, dikwijls dartele, uitgelaten levenslust. De rederijker paraphraseerde gaarne de hem bekende gebeden, Pater, Ave, Magnificat,
Te Deum ; vaak op de meest gekunstelde wijze, omdat de goddelijke
Rhetorica geen vondsten te rijk of te schitterend had, die hij niet wilde
aanbieden in zijn gebed. Maar ook anders bad de rederijker nog veel : en
zelfs in zijn liefdesmarten en in zijn dartele uitspattingen rijst zijn hart nog
op tot Maria. Doch hij heeft ook heerlijke lofzangen : op de Godheid en de
Heilige Drieeenheid, op het Woord (St. 64); op het Lijden en het Kruis,
op het Allerheiligste Sacrament, op onze Lieve Vrouw, op hare Onbevlekte
Ontvangenis, op andere van hare voorrechten, zooals wij er voorheen
reeds hebben aangetroffen; op den Heiligen Joseph (St. 51), wiens vereering in de XV e eeuw opkomt; op andere heiligen, zooals vroeger in de
liederen. En sommige van deze hymnen bereiken wel de grootschheid en
statigheid van de ode. Ze zijn aangestemd met een volheid, een macht en
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een gloed, die spoedig de eerst wat korzelig aandoende gezochtheid of
geleerdheid doen vergeten. Dan laat men zich gaan op de breede baren van
deze orgelende zangen. Want, men moet het bekennen, de rederijker bezat
de kracht om zijn onderwerp uit te breiden. Dit treft niet slechts in deze
geestelijke, godsdienstige lyriek : dit treft ook elders. Wij hadden machtige
lyriek gekend in de XIII e eeuw. De lyriek der liederen van de vorige
periode bleef gewoonlijk kort, en werkte meer door wat zij verzweeg dan
door wat zij uitdrukte. De rederijker is overvloedig : hij schijnt zijn voorafspiegelingen, zijn voorbeelden, zijn indeelingen in soorten en klassen, zijn
typeerende, beeldende uitdrukkingen, zijn gevalletjes en opsommingen, zijn
schilderingen en praktijken als uit de mouw te schudden en schept er soms
behagen in ze over gansche strophen van zijn lange refreinen voort te zetten.
Hij heeft inderdaad rhetorica geleerd, ook wel met haar knepen en kunstjes,
en deze heeft hem Loch, nog voor de Renaissance, wel op den weg gebracht
tot de groote kunst. Hoe hoog hij haar dan ook schatte boven alle kunsten
als een bijzondere gave van God, blijkt uit menig refrein dat ons nog is
overgeleverd, waarin wij echter meer den eerbied bewonderen, die n hij
voor haar koesterde, dan de poezie waarmee hij haar bezong (St. 5 7, 63,
166 behalve De Rovere's gedicht).
Naast dan die zeer talrijke lofzangen komen de ernstige bespiegelingen
over de menschelijke broosheid (b.v. St. 1 79); over de ijdelheid van de
aardsche goederen en de aardsche genietingen : hoe kortstondig, hoe
wankelbaar, hoe verleidelijk, maar ook hoe verderfelijk en hoe valsch
Dra komt de Dood en de rechtvaardige God ten oordeel. De gedichten
over de uitersten vormen een zeer talrijke groep, waarin wij meermaals
de grooten en machtigen, de rijken en schoonen, zoowel uit den Bijbel als
uit de klassieke Oudheid of uit de vroegere romantiek, in bonte stoeten voor
ons voorbij zien trekken : van Adam en Eva af, met Alexander den machtige,
met Samson den sterke, met Absalon den schoone, met Salomon den wijze,
met Aristoteles en Vergilius, met vele anderen ; in eindeloos gelijke varianten klinkt het : Ubi sunt qui ante nos in mundo fuerunt ? Met alle bekende
geliefden, met Narcissus en Echo, met Achilles en Polyxena, met Pyramus
en Thisbe, tot Lanseloet en Sandrijn en de vrouw van Vergi. Die kerd
gaet Beer ten eynde: een groote kaars waait even snel uit als een kleine bij
stormweer ; merkt wat van Adams kinderen gebleven is en bekeert u
(St. 1). Wanneer de gedachte van den Dood hem aangrijpt, huivert en
siddert deze rijke burger en wij met hem : o Doot, du moth wel een bitter
morseel eijn1 (St. 16 7) roept hij dan uit ; of : o Doot, my eist dat ick uwe tiermane! (St. i oi). „'t Is al, gaet voor, wij volghen na" (St. 1 76). Of inniger,
gevoelder : BItift euwich dan euwich tot euwighen tyen Sonder vermyen Moeten
wy dan sterven ? noyt deerlycker woort". Wij moeten naar haar pijpen
springen, o wisten wij wanneer of waarl (St. 64). En hij schrikt niet terug
voor de schildering van het stervende, rottende lichaam : Enen Jack poi
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drecke, een etinckende prye (St. 16i) ; of nog in dat huiverig-bange : ily,
Sterven, eterven is een Bert gelach met zijn direct-akelige uitbeelding van het

doodgaan (DB. III, 9 1) „tmoet al aen Machabeus dans?" Enkele malen
ruischen weemoediger toonen op b.v. in Die begeerte ter werelt is meest int
eynde rude (St. 5 9), doch de ontwikkeling blijft niet op gelijke hoogte. Dan
wekt hij op tot inkeer en boetvaardigheid, beter vandaag dan morgen
(St. 62); want „die weert sal rekeninghe willen horen" (St. 158). Er is
geen ontkomen aan : de dood is om den mensch in de wereld gerezen (St.
93). Maar, zoo men gezaaid heeft, zoo zal men maaien (St. 95). Genade
wordt geen nog zoo diep gevallen zondaar geweigerd (St. 1 90). Door
liefde en nederigheid zal men haar verkrijgen (St. 97). In verzaking van de
verlokkingen der wereld en in navolging van den armen en lijdenden
Christ-us is de redding ; zelfoverwinning is de hoogste victorie : als ridderen
Gods verkoren zullen wij dan strijden ; want zonder strijd werd nooit
victorie gezongen, zonder victorie nooit kroon „ontsprongen", zonder
kroon geen glorie (St. 163). Vrije wil en verstand, niet complexie of
planeten, maken het onderscheid onder de menschen (St. 8 7). En de vermaningen tot deugd en heiligheid houden niet op, al valt hier de Loon
meermaals mat, al is de levenslustige Bourgondier in dit preekerige minder
thuis en al komt hij hier spoedig buiten adem. De beste vinden wij nog
in de verzamelingen van Van der Donck ; maar die zouden van Anna Bijns
kunnen zijn. En zou ook de machtige opwekking tot „caritate" met de felle
hekeling van de rijke vrekken (DB. 20) niet uit haar pen zijn gevloeid ?
De vier uitersten zijn voor de menschen uit dezen tijd een obsessie : feller,
ironisch-scherper, wanhopig bijna klinken ze op, niet slechts op het tooneel,
maar ook in de liederen en niet het minst in de refreinen ; in schilderijen,
uitbeeldingen, vertooningen van den dood die den mensch van ellcen rang
en staat ten laatsten dans leidt : doodendansen, Machabeus-dansen, of
nog in andere allegorieen : reis, tornooi, strijd, enz. Het is alsof de maatschappij in de beschouwing van den dood en de uitersten een laatste houvast
zocht bij de zedelijke ontreddering waarin zij zich voelde meegesleurd worden.
Ook dit zedelijk verderf praamde den rederijker tot dichten. Eer is zoek,
die Loch alleen baat, zelfs schoorsteen-vagen en „rumen die secrete", als
't maar met eer geschiedt (St. 107 ). De ware vriendschap is heen (15 7, 188).
Valsche tongen doen alle kwaad (St. 200); de wereld „raast met al wat
er in is" : alle zonden van Israel zijn over de wereld gekomen ; „mij wondert
dat de Antechrist nog niet daar is" (St. 183); men leeft alsof er geen God
ware en men niet sterven moest (St. 184). „Het geld is nu ter wereld meest
gepresen" (St. 16o), en de rijke heet de welgeborene (St. 182). Valschheid
regeert overal, en de wereld loopt op schaatsen : en allen moeten het zoowat ontgelden, vooral Schouten en baljuws, maar ook „pausen, cardinalen,
clercken, bursalen, Duitschen en Walen, Vlamingen en Hollanders" (St.
9), want elk spreekt nu met twee monden en 't recht staat gebonden, looze
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practijken worden overal gevonden (St. 51). Doch het best is hij, waar
hij zijn verontwaardiging uit in de felle, schampere ironie. Hoe soul dan
qualick in die weerlt gaen (St. 39), roept hij dan in bittere leugentaal, en alien,
van de ridders en heeren tot de melkvrouw met haar botermelk, de
geestelijken, procureurs, advokaten, kooplieden, schoenmakers, molenaars
en haringverkoopsters, en zoo wat alle standen, krijgen om de beurt een
veeg uit de pan. „Pans en biscop, abt ende deken Tcoomt al ghellic int
raepvelt ghestreken", beet het elders (St. 164) ; want „rapen moet wel syn
een ghesonde spijs" : met een woordspeling, die meer wordt gebruikt, ook
in verband met het Latijnsche „rapiamus", schraper, en die wel uit het
Latijn „rapere" zal moeten verklaard worden. In alle eaten en draghen
gheen bellen (St. 165), met dat beeld van den „bellekensstamper" die op
geen kermissen kon ontbreken, vaart hij los tegen de menigvuldige dwaasheid van Magher Royaerts, die den jonker en den amoureuze wil uithangen, zoowel als van prelaten en kosters, en van de „tyelooskens", die op
hun goeiken niet veel let-ten, van de „duven"-, de konijn- en de meezenzotten allerlei. Want bij velen is die keye verborghen onder die blesse bloat
(St. 75), velen zijn in 't hoofd geraakt.
Soms krijgen wij een overzicht van alle standen, met de scherpe hekeling,
waartoe de dichter dan wijs vermaant : Die sonder sonde is die werpe den
eersten steen (DB. i8). Er zijn ook enkele politieke gedichten, die echter
meer tot de volgende periode behooren. Der leuwen warande wordt onder
voeten getreden, omdat de leeuw nog zoo jong geklauwd is en omdat „Dbegheert al paijs, sonder die de lever eten" (St. 7 1). De leeuw wordt geregeerd
van den Franschen wolf en de Spaansche vossen, maar de vrome Aern
met de edele Engelsche roos zal ons verlossen. Op dezelfde toestanden
schijnt de rederijker to zinspelen, die er zich over verontwaardigt, dat men
„rethorijcke nu achter straten saijt ende elken nu met groten cluijten paijt",
en hij heeft het vooral tegen de liedjeszangers op de markten, die „singhen
en crijten als warent raven" over : „den Aern en den Leeuw en de Lelie
en de Roos". Deze „clappaerts" weten het al, terwijl de heeren er het
minst van spreken : politieke liederen waren het dus, die deze liedjesventers
zongen (St. 10 9). Van andere politieke liederen in latere bundels gewagen
wij Kier niet.
Dat ook de geestelijkheid, van hoog tot laag, niet gespaard bleef, zal reeds
gebleken zijn. Steeds droeviger worden de klachten, driester de hekelingen.
Een van de beste, ook om de welgeslaagde en volgehouden phantasie is
Mer smorghens vondick dat al gheloghen was : hij droomde de zotste droomen,
dat hij paus was geworden, zijn vrouw kardinaal en zijn kinderen aartsbisschoppen, en zij gingen brieven lappen (St. 58)1 En de phantasie
neemt haar voile vluchtl Maar gispingen van geestelijken, zoowel als van
godsdienstige praktijken, zijn ook elders lang niet ongewoon. Wat daarom
nog geen hekeling van de Kerk als zoodanig, van hare leer en van hare
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sacramenten, beteekende. Wel is waar ging ook de rederijker zeer gemeenzaam met het goddelijke om. Wij lezen soms uitlatingen, die ons nu kunnen
aanstoot geven. Woorden uit de H. Schrift worden te pas, maar ook vaak
te onpas bijgehaald, in vrij lage aangelegenheden. In een refrein over de
almacht der Minne, een gewoon thema, zijn we niet weinig verbaasd,
Christus, Dien de Liefde uit den hemel had nedergehaald, op denzelfden
voet te hooren gesteld met den kruipenden Aristoteles en Vergilius in de
mand. Dit klinkt voor ons nog als een erger lastering, dan wanneer wij
als antwoord op een raadsel, waar alle aanduidingen schijnen te wijzen
op den lijdenden Christus, als antwoord vernemen : een kaproen. Laten
wij ons echter niet te zeer daaraan ergeren; gebrek aan godsdienstzin moet
dit niet zijn geweest, wellicht alleen gemeenzaamheid met het heilige, bij
lieden voor wie het goddelijke ook het dagelijksche leven doordrong.
Vooral wanneer de rederijker in 't amoureuze dicht, mogen wij zelden aan
eenige werkelijkheid denken. Hij oefende zich in de edele const, door het
uitzingen van liefdesmart op allerlei toon en maat. Verzuchtingen naar de
eenig beminde, verwachtingen van eenige gunst van haar (St. 14), een
kniksken, een bliksken, plechtige betuigingen van onwankelbare trouw
(St. 46), wisselen af met verwenschingen om haar valschheid of hardvochtigheid (St. 36), met bittere weeklachten om de ongevoeligheid van haar
die hem heeft afgewezen (St. 1 9) of om haar wankelbaarheid (St. 63); met
wanhopige smartkreten om den ondraaglijken last; met angstige zorgen om
bijtenden twijfel, (St. 187); met bitter zelfverwijt om het gestelde vertrouwen.
Onze rederijker kent ook alle groote minnaars der Oudheid en der romantiek, meer en beter nog dan wij ; want we moeten wel eens raden wie deze
of gene Florentius of Fredericus mag zijn (St. 5, 1 73). En hij kent alle
schoonheden, maar de zijne overtreft allen. Hij kent de ontrouwe geliefden,
en ze hadden hem een les en een waarschuwing moeten zijn. Maar hij kent
ook de macht der liefde die allen bedwongen heeft, van Salomo af tot
Aristoteles en Vergilius.
Deze refreinen in 't amoureuze zijn een andere openbaring van de hoofsche
Minnelyriek, die hier haar taaien dood sterft. Want de liefde die hier
wordt bezongen is de oude galante hoofsche Minne, met haar schuchter
ontzag voor de steeds beminde, met haar angst en haar twijfel, met haar
vrees om benijders en „clappaerts", met haar plechtige protesten van eer
en trouw in onverbreekbaar eigen-zijn, (b.v. St. 7, 26) met haar onuitsprekelijke smart om de uitblijvende vertroosting ; met haar schaarschen jubel
om al te zeldzame voldoening, om de kortstondige vreugde van innig
samen-zijn ; met al haar jaloerschheid en zelfkwelling. De geest is, natuurlijk, wel anders. Ook gaat de lyrische ontboezeming over in het betoog en
in het cerebrale maakwerk, dat veel van deze amoureuze poezie voor ons
ongenietbaar maakt. Hier vooral stelt de rederijker zijn geleerdheid ten
toon en pronkt hij met allerlei namen en liefdesavonturen. Toch treffen te
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midden van al die gekunsteldheid niet zelden de verzen met den oprechten
klank en de eenvoudige schoonheid. Ze liggen zoo wat overal verspreid.
Een zoo eenvoudig refrein als 0 Ryck God al ben ik nu bedroeft, op den stoc
„Maer lasen nu ist al ghedaen" (JVD. 4) kan ons in zijn zuivere directheid
en ongekunstelde gaafheid nog wel ontroeren. Maar dikwijls breekt hier
de zinnelijke liefde door en slaakt de boeien der conventie : het eeuwig
ongetroost blijven is den rederijker te machtig en zonder schroom maakt
hij zijn verlangen bekend. Doch ook de zeer persoonlijke en onmiddellijke
Loon ontbreekt niet; de phantasie schept nieuwe beelden of weld nieuwe
gevoelens op : „ghi sijt doch icke ende ic doch ghye" (JVD. 3); „Soet
pluymken hanct bevende inder wint So beeft mijn tonghe" (JVD. o), en
zeer vele dergelijke ; en mooi wordt wel eens op de kracht der oogen, al te
zinnelijk toch, gefantaseerd (JVD. i6, 3o b.v.). Talrijk zijn de variaties
op het thema Lief, verre van lief geen meerder pine. Dan verbaast zich de
minnaar dat de bloemen nog bloeien, de fonteinen nog springen, de vruchten
nog groeien, dat er nog vreugde is (b.v. St. 8 ; 1 7 2); en hij zelf moet zich
houden als zij die zich verblijden, al wil hij 't boek der vreugden scheuren
(St. i 1); geen macht, geen vreugde, geen gezelschap kan hem dan nog
verheugen (JVD. i5), en wat baat het zien der oogen, zoo hem het aanschouwen „niet en greyt" (JVD. 73). In 't bijzonder op het scheiden treft
de rederijker gevoelde, oprechte tonen. Er zijn mooie Adieu-refreinen.
Er zijn hartstochtelijke refreinen, als dat op den stoc !Her Hoyt do lief ten
/mote gbeeceyden dijn (JVD. i i) al bederft de gekunsteldheid het wel eenigszins, of ills lief bi lief is int prieel gbedloten (JVD. 3i), waar het scheiden de
grootste kwelling der liefde beet.
Dikwijls moeten de vrouwen het ontgelden : over haar hardvochtigheid,
haar wankelbaarheid, haar ontrouw raakt de rederijker nooit uitgeklaagd.
Dan wordt hij soms wreed en hij scheldt de vrouw voor het wreedste dier
der schepping (JVD. 35); met haar schoon lichaam, maar geveinsd hart
(JVD. 26) ; al kan hij zich niet weerhouden te getuigen : „Al sijn de vroukens
schoon als goddinnekens", toch moet hij bekennen „tsijn duvelinnekens
(St. 46); en hij geeft onbewimpeld den raad : „Ontlast u in tijts, so ic
ghedaen heb" (JVD. 26).
Doch ook soms geven het de vrouwen op de mannen af; want er zijn
talrijke refreinen van vrouwen; en ze zijn niet de minst hartstochtelijke.
Zoo b.v. het refrein Comt, wolven, leewen en wilde dieren (JVD. 24), waarin
de wanhopige alle wilde dieren oproept om haar te verscheuren, alle
giften om haar te dooden, en de oude voorbeelden van zelfmoord of
dood uit liefde vermaant „niemant en verwonder wat liefde drijvet" ;
Loch wat te geleerd en te cerebraal, om als spontane wanhoopskreet diep
te ontroeren.
En toch keert hij steeds naar haar, zij ook naar hem terug : met de plechtige
belofte van eeuwige trouw sluiten de hevigste jammerklachten. Zoo
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wilde het de hoofsche Minne. Het natuurtafereeltje van 't begin ontbreekt
ook hier niet geheel, al komt het zelden voor en heeft het weinig beteekenis.
Men zou meenen dat de rederijker weinig gevoel voor natuurschoonheid
bezat en zich dan ook meestal met wat stereotype algemeenheden vergenoegt.
(JVD. /4 b.v.).
Soms zendt de minnaar zijn bode „Swaer versuchten" tot haar, die hij wel
kent (St. 25), als in de oude minneallegorie ; of probeert hij het in sterke
leugentaal, die tot echte virtuositeit kan opstijgen (St. 29, 82), of praamt
hij haar, wel aardig : Ke, segt loch eens ja, salt altoes neen sijn? (DB. 17),
waarin hij er zich ten slotte mee tevreden stelt, dat ze zwijgen zou. Enkele
malen gaat zijn liefde naar de verre beminde (St. 14); naar haar die hij
slechts zelden of nooit heeft gezien (38); naar de onbekende, om wie hij
lijdt (St. 1) en die om hem nets geeft (JVD. 35). En wat zou hij al niet
voor de geliefde doenl Atocht ic, ic soude mijn lief in goude slaen, zoo begint
hij dan zijn jubelzang (St. 43). Dat ook de uitbeeldingen ten voeten uit
van Venus camerierkens niet ontbreken, spreekt vanzelf. Al is hier nog
gewoonlijk de zinnelijkheid aan 't woord, een enkele maal wint het de
wsthetische aandoening (St. 22).
Wel eens stemt hij zijn lied of op een hoogeren Loon en stijgt hij op tot de
goddelijke Liefde. Zoo in de vele antwoorden op den stoc Endue pant
triomphant dit lieff mijn lepen hier (DB, dl 1), waarvan Loch het refrein van
de Blinde alleen waarde heeft. En op het landjuweel van Gent antwoordde
de factor der Violieren van Antwerpen (Van den Berghe ?) op den stoc
in 't amoureuze och I Mocht ickse spreken, ick waer ghepayt met : de Schriftuur
(DB. 126). Zeer innig en oprecht vangt een andere (Anna Bijns ?) in
Met greeter begeerten hake ick na de doodt het treurlied aan der ziel, zou men
meenen, om het verlies van haar hemelschen Bruidegom (J. 43).
Doch niet zelden vat hij zijn kwaal zoo erg niet op en slaat zijn lied over
in 't zotte. Dan komen allerlei dwaze liefdegevalletjes aan de beurt,
gewoonlijk vrij onkiesch, ja vuil, met de zeer wazige beeldspraak, de zeer
gewaagde toespelingen, de onbeschaamde refreinen, waarin wel niemand
kunst hoeft te zien. Niet zelden worden de „blokslepers" aardig uitgebeeld
(St. 86). En de „leepe hazen", waarover De Haese met zijn stoc Wat
vintmen menighen lepen base te dichten gaf, hebben het in de reeks bewaarde
antwoorden (St. 1 dl) vooral op het amoureuze gemunt. Op den speelschen
stoc Haddic, mochtic en dorstic, see sou ick dichtte een eerste vrij ernstig
(St. 69) met een goede vermaning voor religieuzen, een tweede vrij boosaardig, met het gevalletje van een monniksken (St. 73). Hoe mochtse dat in
haar herte bevinden (St. 12) roept er nog een uit : zij die mij den bundel lief
te dege ontbinden, die mij den ridderslag beloofde, 't aardig quixken, en mij
Heer van Bijstervelt zou waken; maar nu moet ik in de kleine straatjes
loopen „musen" en botermelk bij ellen drinken. Jong bij jong en oud bij oud,
is nog een gewoon thema, of soort zoekt soort. Hoe grappig wanneer men
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in de koddige opsomming van „geen haantje of 't heeft een hinneken", daar
plots stuit op : „De minderbroeders gaan ook twee en twee" (St. 23.).
Ook bier moeten wij het betreuren, dat huiselijk geluk en huiselijke liefde
den rederijker zoo zelden hebben bezield. Zou het dan ook her waarheid zijn,
dat „les peuples heureux n'ont pas d'histoire ?" en eveneens weinig poezie.
Meestal is het de zinnelijke of ongelukkige liefde, die hem tot dichten praamt.
Huwelijkstafereeltjes ontbreken echter waarachtig niet; maar dan is het
gewoonlijk van den man die met een gemelijk wijf, of van de vrouw die
met een ouden dronkelap geplaagd zit. Wel zingt er al eens een : Lit
niet op derde een bemelrijc? maar, misschien dezelfde, ook : Iet niet een belle
op aertrijck? (St. 205, 206) Zoo treft het ons te meer een enkele maal te
hooren : Een wel ghemint wijf is een buys vol vreden (St. 31), ook al is er Honger
bottelier en Magherman in 't bestier. Maar ook met Pover en Magherman
kon de rederijker den draak steken, in een ander refrein, waaruit wij
toch een diepen ondertoon van weemoed opvangen : Tee een erm bruloft daer
broot gbebrect (St. 18).
Zoo zijn we in 't zotte verzeild. Wij hebben er reeds menig voorbeeld van
aangetroffen. Want de rederijker kon dwaas vroed zijn, en het amoureuze
in 't zotte trekken.Wat nog overblijft is niet zeer veel, maar het heeft een
onmiskenbare vis comica, zij het ook niet van de beste en hoogste soort.
Sommige zijn dronkemanstafereeltjes : want op wijn en bier schijnen de
menschen steeds meer verlekkerd te zijn geraakt, en de ernstige rederijker
moet ze dan met klank en klem vermanen dat den drincpot maect den menighen
geldeloes, want hij is heer van Bijstervelt (St. 1 98) zooals in meer dan een
moraliseerend refrein van dien aard. (St. 195, met het voorbeeld van Jan
Beverley; 23 9). Maar hij doet het ook in 't zotte. En al lachende word ick
mijns gbeldekens quite (St. 189) zucht hij dan, al heeft hij blijkbaar bij die
dronkemanskuren pret gehad, en al neemt hij het nog al philosophisch op,
wanneer hij bij een „sotte elute" 's avonds staat te lachen, terwijl een guit
hem in de beurs fast. Aardig nog is .J1er aid- bier int booft climpt soe let alleens,
met den wilden en woesten, maar ook den wijzen en vromen, met een heele
reeks van drinkebroers (St. 6o). Soms drijft hij den spot met arme mooiaards,
die den groote of rijke willen uithangen (St. 15 9); elders staan snoevers,
met de populaire namen als bij Breeroo, die tegen elkander op liegen (St.
53) : want ook in leugenrefreinen had de rederijker pret (JVD. 12 7, 130,
135 en nog elders). Dan toont hij zich bijzonder vindingrijk en laat hij zijn,
toch wel wat grove, phantasie vrij spel. Of we krijgen een onoverzienbare
collectie van Jans (DB. 21); of de kleine man wreekt zich op den langen
met Een man tocb is een man, wat leyt aen de langbe beenen (St. 1 o6) : wat is
dat vermakelijk en vol phantasie : „Was ik Onze Lieve Heer, 'k zou er
roeden van snijden om keersen uit te doen I" Maar de lange kan 't hem ook
betaald zet-ten : als we dan gezeten zijn, „tes quaet om lyen Soe roept daer
een groat sassem loeten : Brengt hem een pampierken onder de voeten I"
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omdat wij kort zijn 1 En de kleine daagt tot een strijd tegen die langlijfs ;
hij zal zelf kapitein zijn. Natuurlijk eindigt ook dit in 't scabreuze.
Preutsche begijntjes en zusterkens zijn ook wel eens het mikpunt van ten
slotte vrij onschuldigen spot, die juist in de kloosters nog meest de lachspieren in beweging zal hebben gebracht. Zoo het nog van elders bekende
en blijkbaar veel gelezen en genoten gevalletje van het haantje in het
nonnenconvent (St. 2) ja, het staat vooraan in Stijevoort's bundell Doch
wel eens komen wij bier bij het schunnige en het scatologische terecht. Als
het dan niet te ver gaat, kunnen ook wij nog wel even hartelijk lachen,
wanneer de rederijker (Anna Bijns ?) zijn dartele phantasie laat gaan over
een vrij algemeen menschelijke zwakheid, waaraan ook Zuster Kalle
onderhevig was (J. 46). Elders wordt het bepaald onbeschaamd, al is de
phantasie niet minder geestig (JVD. 136).
NOG ENKELE REDERIJKERS
Wij zijn, om deze kunst te beschrijven, meestal bij anoniemen gebleven.
Een overzicht van de in deze verzamelingen zich bekend makende dichters
moge deze schets voltooien ; enkele van de voortreffelijkste gedichten in de
drie soorten komen op die wijze nog ter sprake. Want, hoewel de kunst
der rederijkers gemeenschapskunst was, Loch openbaart de drang naar
individualisme zich ook hierin, dat de dichters zich willen bekend maken
door op allerlei verdoken wijzen hun naam in hun gewrochten te vlechten
door acrosticha, niet slechts van een reeks beginletters in het envoi, van
onderen naar boven of omgekeerd, al is dit daar de gewone plaats ; maar
ook door de beginletters van elke strophe, of de begin- en slotletters van
de strophen ; wel eens door de beginletters van de sneden binnen de verzen
van het envoi. Toch moet men niet aanstonds uit een acrostichon tot den
naam van den dichter besluiten, zooals tot nog toe al te gereedelijk werd
gedaan, wat tot allerlei verkeerde gevolgtrekkingen aanleiding heeft
gegeven, b.v. in het geval van de acrosticha in de refreinen van Anna Bijns.
Het acrostichon kon ook den naam bevatten van hem of haar, die in het
gedicht werd bezongen of voor wie het gedicht was bestemd of te wrens
eer het werd vervaardigd : opdrachtsacrosticha. Waar dan sommige
gedichten verschillend zijn overgeleverd met verschillende acrosticha,
volgt daaruit nog niet, dat die acrosticha moedwillig werden weggewerkt,
maar alleen dat die verschillende redacties verschillende bestemmingen
had den.
In Stijevoort's verzameling is A. de Rovere nog ruim vertegenwoordigd.
Wij herkennen hem aan de acrosticha, die hij zeer behendig aanbrengt
b.v. door de eerste letters der woorden in de eerste twee verzen van het
envoi omgekeerd Roovere te laten lezen (136), of door de strophen te
beginnen en te eindigen met de letters van zijn vollen naam (137). Naast
van elders bekende gedichten (122 is het loflied op het H. Sacrament;
295

166, het refrein op Rhetorica als „const der consten daer conste by groeyt",
de kunst van het woord, zoodat zij zelfs Christus en de sacramenten heeft
voortgebracht), naast enkele gekunstelde acrosticha-gedichten op Maria
(135) of op het Ave (136) of ABC-gedichten (134), of een intricate balade,
op Maria (155), treffen wij hier nog een hymne aan ter eere van den H.
Geest, met zeven redenen waarom Hij als duff verschenen is (11 9); een
machtige smeekbede van den zondaar tot Jesus aan het kruis om erbarming
door zijn lijden en dood (125, waarbij 124 wel als envoi behoort); in 't bijzonder een loflied tot Maria (137) : met dat diepe bewustzijn van 's dichters
onmacht om Haar waardig te vieren, de Onbevlekte, de Moeder en Maagd,
de sleutel van den hemel, de eerste in Gods Voorzienigheid ; en zeer mooi
laat hij de namen opklinken der bijbelsche vrouwen die Haar voorafspiegelen
en vindt hij de symbolen van twaalf voor Haar die een Jerusalem is, met
de symboliek van de Ark des Verbonds, om te besluiten met een oproep
tot de gansche schepping om Haar te loven met hem : er vaart een adem
van hooge lyriek door deze verzen.
Verder duiken hier nog de namen op van een zekeren ARNOLD (1 90) met
een refrein van opwekking aan gevallen vrouwen tot bekeering naar het
voorbeeld van Magdalena en Pelagia, dat nog elders voorkomt (JVD. 93)
en verspreid schijnt te zijn geweest : Arnoldus van Geilhoven, monnik van
Groenendaal ( t 1442) ? weinig waarschijnlijk; van DE MAEGHT (146) met
een smeekbede tot Maria, de maan boven de sterren, de zon te midden der
planeten, met boven Haar de hooge Triniteit, onder Haar alle heiligen ;
van JAN DHAESE (237) met den schalkschen wensch naar Die Brabantsche
lucht die Zeueche rental als naar een rustige stede : prins waarschijnlijk van
een onbekende kamer, zelfs hoofdkamer, zooals mag worden afgeleid uit
enkele refreinen op den vreemden stoc „Wat vintmen menighen leepen
hase" (7 2, 74, 76, 78) met gevalletjes van bedrog vooral in de liefde, waarvan 74 aanraadt de leepaards te verjagen „als thooft der princen van desen
lande" en 90 den prins toespreekt als „Die den name vanden hase draecht" ;
hij schijnt meer gedicht te hebben (81, 1o8, 181, 1 9 1, 226) : kloeke forsche
kunst meestal, met een rijke phantasie. Nog vinden wij GLAESMAKER
GHERIT (134) met een loflied tot Maria : Hendrick of Gherit Glasemaker,
aan wien met zijn gezelschap de stall Deventer in 1526 VIII pond schonk
voor het spelen van de passie ? GOSENS (153) met een vergelijking van
Maria bij de star Polusarticus (Poolstar ?) : broeder Jacob Goosins,
„onderprioer van den Jacopinnen", die zich ca. 146o- 90 te Brugge als
prediker onderscheidde ? of GOSEN DE HEYDEN, een Brusselsch rederijker,
die in 1526 Jan van den Dale als factor en proost der broederschap van
zeven Weeen opvolgt ? JORIS (17) met een refrein over de praatzucht der
vrouwen en de macht van haar woord, door voorbeelden uit de H. Schrift
gestaafd : JORIS VAN Lis, die ook als dichter van n. 1 o8 in JVD. voorkomt ?
of JORIS SCHARNIER, alias van Coninclo, eveneens proost (15o5-1531) der
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vermelde broederschap te Brussel ? ISABELE, misschien een lid van de Rose
van Leuven, dichtte op reine liefde (15); LIDWEEN op den bijval van
nieuwigheden iffer quia nova placent (21o) : niet onaardig, met een zinspeling
op de nieuwe leeraars der Hervorming ; maar hij blijft liever bij zijn oud
Latijn, want nieuwe dingen nemen „fijn". Van HEINRIC MAES, kanunnik,
dichter van een spel over de zeven Weeen, werden twee refreinen opgenomen (151, 25o) : op Maria, de „duve Gods" die ons den olijftak van den
vrede, Christus, bracht ; op de zeven Weeen, met enkele verzen van vrome,
meelijdende zielsmuziek. JAN RIFELET verwerkte op het kruis de legende
van het kruishout en van de kruisvinding (12 9), waarin Maria begroet
wordt als de „Liefelicke pyoene" : wat laat vermoeden dat hij lid was van
de Pioene van Mechelen. Vier refreinen vertoonen, na behoorlijke schikking en emendatie, den naam RISELE : 167 op Doot, du mode wet een bitter
morseel sijn; 247 op Maria als voorbeeld, hoe wij Jesus zullen zoeken ; 184
op het verderf in de wereld, waar elk nu leeft alsof er geen God ware : hier
luidt het acrostichon zelfs Anthonius van Risele ; 84 (JVD.) met een
opwekking uit den mond van een stervende (een melaatsche ?) tot inkeer :
wel niet dus alle vier van Colijn van Rijsele, nog minder van Colijn Caillieu ;
maar van Antonius van Risele, waarschijnlijk zoon van Colijn : schijngeleerdheid en didactische droogheid bederven ze wel eenigszins. JAN
SMEKEN dichtte een „schoon" maar al te gekunsteld „gedicht opten Name
Jesus" (131). Wat heeft SPOERCEN, Spoerken (132) mooie en frissche
klanken, beelden en voorafspiegelingen gevonden om de heerlijkheid van
Maria te verkondigen I
Van Meester FRANCOIS STOC, dichter van een nieuwjaarsdicht
een zeer
verspreide vorm van refreinen (TNTL. 1924, 301) is ook een tamelijk
gekunstelde groet aan Maria (156), een refrein op jalouzie als de ergste
der kwalen (LB. 263) en op het kruishout Stock Baer elc moide hert op rust
(11 7) : een Francois Stoc, meester in de theologie, leefde en preekte te
Brugge in de tweede helft der XVe eeuw. JACOB VAN DEN RIE dichtte een
gebed innig pramend om vergiffenis en volharding (202). Van ANTOENIS
VANDER CAEK is een lofdicht op Maria, te Wier eere hij een mooien krans
van bloemen vlecht, met als laatste „Cawoerdeken" (246) : was hij lid van
't Cawoerdeken van Herentals ? Van den Brusselschen drukker VAN DER
NOOT (ca. 1508-1518, misschien nog later), schijnt rf. 1 73 te zijn, met een
geleerde opsomming van alle geliefden der Oudheid. RAES RIJN dichtte
op den stoc : fll twijfelt mijn hert ten es gheen wondere (187) : zij is immers de
schoonste en de mannen „tempteren" de beste vrouwen, en de vrouw is
zoo wankelbaar, maar zij niet I Een oud thema, met toch een nieuwen,
persoonlijken klank.
Ook de andere bundels leveren op gelijke wijze namen van rederijkers.
Aldus het Brusselsche hs. II 270 (TNTL. 1924, 289) dien van een zekeren
HAMME met een niet onaardige vernieuwing van den ouden strijd der
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ledematen, hier tegen koning Maag (blz. 31 9), en van een zekeren G.
BLOUMAERT (blz. Soo) met een refrein op Die eorghe ee /need in dhuere der doet.
Aldus nog de bundel van J. van Doesborch. Behalve Arnold, Joris van
Lis, Risele vinden wij er een Margriete van Loeveren (13; 47) : waarschijnlijk met opdrachtsacrosticha ; MES (130) ; VAN WASDOMME (68) met een
refrein waarin hij zijn beminde prijst boven alle door dichters bezongen
vrouwen, onder wie „van Sermetten Kathelijne" uit den Spieghel der
Minnen ; DOUSEEUW (119), JOANNES (E)DELS (113) ; MICHIEL COPS (116).
Misschien bevat de bundel ook refreinen van Anna Bijns, maar bewijzen
laat zich dit niet.
De verzameling van Jan de Bruyne heeft reeds heel wat gedichten van
rederijkers uit lateren tijd, zooals DE MOL, W. VAN HAECHT, JAN FRUYTIERS,
PETRUS HEYNS, WIJGANS van Breda, JAN CASSIERE, enz., die beter in
verband met de opkomende Renaissance of met de staatkundige en godsdienstige woelingen ter sprake komen. Maar ook bevat deze bundel veel
ouder werk, zooals nog een heele reeks refreinen van Anna Bijns. MARIA
VAN PIT heeft een merkwaardig gebed om erbarming (16) ; een zekere DE
BLINDE, die zich van de verlokkingen der wereld laat afleiden door de liefde
voor den lijdenden Christus, heeft een diep-gevoeld refrein van inkeer (28) :
een Brusselsch rederijker van dien naam is bekend, lid of proost van het
Mariacransken en ook schilder (ca. 1556). Op hetzelfde thema dichtten
GODTSCHALCK (38), G. VANDER EYCKEN (37) en anderen, dock met minder
succes. Dezelfde Vander Eycken, lid of factor van „Araongiboom",
nam deel aan een refreinenwedstrijd op het motief van „sweirels semblant",
waarvan talrijke, meestal saaie, voorbeelden worden opgenomen. A. VAN
MOLLE, lid der „Jenetten ongeleerd" van Lier, van wien een refrein tegen
de vrekheid en een retrograde bij een huwelijk (45, 46), schijrt een gevierd
rederijker te zijn geweest, die zelfs den eersten prijs behaalde op het prinsfeest van 't Corenbloemken. EYBERT MEYNERT, factor te Amsterdam, van
in „Liefd' bloyend" misschien, leverde een opwekking tot vertrouwen in
Gods beloften en een lof van Rhetorica, als bron van alle wijsheid en goddelijke gave (31, 32). G. BONT won in 155 9 den oppersten prijs der Violieren,
met een refrein, dat nog al hervormingsgezind klinkt, doch evengoed
katholiek kan worden verstaan. Een refrein op het H. Sacrament als spijze
der ziel tot opwekking van het geloof aan de waarachtige tegenwoordigheid
is het werk van JAN DE COSTERE of Stroosnijder, factor van 't Kersouwken
van Leuven (93). Deze is nog bekend om een Clachte pan St. Peetero toren
(Leuven 15 7 5) en een verhaal van den watervloed te Leuven in 1573.
Anderen hebben met hun kenspreuk onderteekend, en blijven verder
onbekend, al werden soms vele van hun refreinen opgenomen, o.a. 13 van
„Verbeyt den tijt" : deze moet een werkzaam lid van den Olijftak van
Antwerpen zijn geweest, die zich op het landjuweel van 1561 bijzonder
onderscheidde.
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Jan de Bruyne's refreinen zouden in hun 144 stukken hervormingsgezind
zijn. Dit is mij weinig gebleken. Een heele reeks dezer gedichten behandelt
gewone onderwerpen : vergankelijkheid der aardsche goederen of van
„sweirels semblant" ; klachten uit het huwelijksleven en over onstandvastigheid en ontrouw ; refreinen in 't sotte, waaronder een zeer aardig en
grappig op den stoc Men pint peel Jaw, al en beetenee soo niet (21); schimp- en
hekeldichten, als 18 : een aanklacht tegen verschillende standen, ook tegen
de geestelijkheid, doch met de passende verdediging ; ook werden talrijke
gedichten van bekende katholieken opgenomen, b.v. van Anna Bijns. Vele
zijn godsdienstig van aard ; al klinkt de taal soms eigenaardig schriftuurlijk,
toch kan men niet zeggen, dat ze Luthersch zijn. Andere verdedigen bepaaldelijk de Kerk, hare sacramenten, de vereering van Onze Lieve Vrouw,
de priesters en geestelijkheid ; varen zelfs uit tegen die nieuwe predikanten
van Gods Woord. Jan de Bruyne heeft zeker geen Luthersche verzameling
willen aanleggen.
Ms wij nu nog even op deze kunst der rederijkers terugblikken, dan moeten
wij het betreuren, dat ze nog niet, zooals het wereldlijk en geestelijk lied
uit denzelfden tijd, stelselmatig werd onderzocht. Een diepgaander studie
dan deze schets kon bieden, zou wel de moeite loonen. Het zou misschien
niet gemakkelijk zijn refreinen aan te wijzen, die ons om hun volledige
gaafheid geheel voldoen. De rederijker kan soms pakkend beginnen, niet
zelden uit de overladenheid van het gevoel; hij borduurt meermalen voort op
een mooien stoc ; maar de ontwikkeling gaat te veel in de oppervlakte,
door opsommingen, ontledingen, voorbeelden ; niet genoeg in de diepte ;
ze wordt vaak onregelmatig en blijft niet op de hoogte van wat het begin
lief verwachten. Hij wil geleerd doen, wat zijn kunst vaak cerebraal maakt.
En we staan soms onthutst bij de zonderlinge dooreenmenging van gedachten
en motieven, die voor ons gevoel op een gansch ander plan liggen. 1k zal
de andere tekortkomingen niet meer herhalen. Maar in vele refreinen is er
adem en zwier, kracht en grootschheid, met den gang van de hymne of van
de ode. De rederijker schrijft een los rhythme ; maar de besten kunnen er
een spontaneiteit en een natuurlijkheid, een dynamische kracht in leggen,
die het maakt tot een noodzakelijke levensuiting. In rijke verscheidenheid
ontrollen zich de strophen van zijn refreinen op den golfslag van het leven :
breed en statig, of hortend en pramend, geweldig-onstuimig of zacht-doorloopend ; kort, scherp, fel in woeste botsing der beklemtoonde woorden,
of streelend, diep-rustig, gelijkmatig, met sterk gevarieerd accent ; met
afwisselend langere en kortere verzen ; met de overvloedige rijmen en de
welluidende klanken, met de voile taalharmonieèn. Hij kon vreugde hebben
aan het eenvoudig noemen van de dingen, maar ook aan den muzikalen val
van zijn uitheemsche namen. Zeker van zijn beeldspraak is hij niet; maar
dit hindert minder in deze kunst, die, bij al haar streven naar 't „schuim
der oratie", toch steeds in aanraking met de gemeenschap blijft. Hij kan
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ook overvloedig putten uit de bronnen der frisch opwellende volkstaal ;
hij kan raak typeeren naar de alledaagsche werkelijkheid. Dan wreekt hij
zich over het verwijt een bastaardtaal te schrijven. Hij heeft humor en
guile geestigheid, met een speelsche phantasie. Bij de werkelijke bezieling
ziet hij, hoort hij, voelt hij, leeft hij en uit hij zich zelf in treffende onmiddellijkheid.
Kunst met hoogten en laagten, van een woelige, hartstochtelijke, maar reeds
ten doode opgeschreven maatschappij, die in vele opzichten de Renaissancekunst heeft voorbereid. Kunst van den overgang uit de Middeleeuwen naar
de moderne tijden, waarin de zich uit de Gotische gebondenheid losmakende
moderne mensch een uitweg zocht van het eigen, nieuwe zieleleven. Ik
sprak van de kunst der besten op hun best ; want daarnaast is ook heel
wat rommel.
DE POItZIE DER ONMAATSCHAPPELIJKEN
De helden en heldinnen van vele refreinen in 't zotte waren vaak dezelfden,
als die van menige goede boerde, menig wereldlijk lied, menige sotternie en
menig esbatement : de ghesellen, de ghilden of ghildekens. Want ze werden
te zamen gebracht in denkbeeldige gilden, zooals ook vroeger reeds in
conventen en abdijen : mannen en vrouwen zonder geld, die komen van
Poverendijcke, die Sinte Noywerc of Sinte Luyaert of Sinte Reinuut tot
patroon hebben en die vergaderen in het gild of de orde der rabauwen,
ingesteld door den H. Vader Sint Maghersot van Gekxshuyse ; landloopers,
netteboeven, truwanten, verloopen klerken, monniken of begijnen, verloren
kinderen der maatschappij ; Robijn-, of Aernout-, of Everaertbroeders,
of hoe ze ook mogen heeten. Zij worden alien opgeroepen in Deed eijn werdich
in die ghilde gbeecrepen (St. 118) : een fraai gezelschap voorwaar 1 Of nog
in enkele aan Anna Bijns toegeschreven rondeelkens : „mistmakerkens,
nachtbrakerkens, wispeltuytkens, bloetkens, maetkens, die tsinte Reinuyts
gheraken" (J.).
En onder hen ook de nakomelingen van een hoog geslacht, van den vroegeren scop of van den mimus, van de vaganten en Goliarden der Middeleeuwen,
verloren dikwijls in de bent van het varende diet van allerlei slag. Er was
hier hoog en laag : de berooide geleerde of halfgeleerde, de verloopen
clerck, zoowel als de verloopen jonker, de truwant, de fielt, die op allerlei
wijzen, met allerlei knepen en kunstjes, aan het lieve brood en den lieven
wijn trachtten te geraken of op nog erger uit waren.
Er is in de laatste jaren door de studien van onderscheiden onderzoekers,
als bij ons van J. W. Muller, J. J. A. A. Frantzen, D. Th. Enklaar in deze
bonte massa eenige teekening gekomen. Onder hen heeft men de kwakzalvers en de geneeskundigen van het platte land waargenomen, die, als
voortzetters van de varende studenten, een soort van geleerden-proletariaat
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Hieronyinue Boocb
Die „Blauwe Scute"
Parijd, Louvre.

vormden ; de Robijn- en Everaertbroeders, de Lollards, waarin ik een
verbastering van Goliards blijf zien, benaming van de zwervende studenten
tot de XIVe eeuw, zijn tot de laagste klasse der zwervers, die der bedelaars
en landloopers afgedaald; de Aernout-broeders zijn de nakomelingen der
speellieden, waarvan velen zich in de XV e eeuw metterwoon tot een
waste nering in de steden hebben gevestigd om zich bij de rederijkers aan
te sluiten, terwijl anderen hun zwervend bestaan hebben voortgezet. En
wat was de bemanning van de Blauwe Schuit, waarvan we voor het eerst
hoorden in 1413 bij Jacob van Oistvoren, die er de statuten van dichtte ?
Ik meen, niet meer dan een denkbeeldige schuit, waarin allen werden
opgenomen die zorgeloos fuivend en dwaas door het leven varen : de
verkwisters en brassers, de berooiden en fielten, de onmaatschappelijken
van allerlei slag. Het beeld der schuit, zooals dat van convent of abdij,
zooals dat van een „ghilde", drong zich als vanzelf op ; het kan mede een
herinnering zijn aan oude, heidensche gebruiken, b.v. van den carrus
navalis, of ontleend aan het schip der Kerk, als parodie : het Narrenschip
van Sebastiaan Brandt is de klassieke voorstelling geworden van de vele
schepen, waarop men allerlei klassen van menschen het leven lief doorvaren.
Zoo voeren onze ghesellen ook dikwijls op 't „luysich schip van Sinte
Reynuits" en versleten „metier ghilde" hun dagen. En het was blauw,
omdat blauw de kleur is van het ijle, het onwezenlijke, het bedrieglijke.
Maar nu kon ook zulk een beeld in de werkelijkheid nagebootst worden,
zoodat men er alle pretmakers toe kon uitnoodigen tot een lustig gezelschap
b.v. met Carnaval, zoodat men ook met een schip, dikwijls op een wagen,
door de stad, zelfs bij ommegangen en procession, kon varen ; van zulke
blauwe schuiten wordt in vele steden wel melding gemaakt. Of dit beeld
kon, evenals het door de dichters werd beschreven, door de schilders
op het doek gebracht worden, zooals Jeroen Bosch dit heeft gedaan.
Dat deze Blauwe Schuit iets te maken heeft met de zotten-gilden is mij
nergens gebleken. De burgers en rederijkers hadden hun zotten-vereenigingen, die dikwijls met de kamers en zelfs met de kerkmeesters samenwerkten ; parodie van kerkelijke en liturgische instellingen, voortzetting
van de vroegere parodie door de lagere klerken, kan wel een deel van hun
repertorium hebben uitgemaakt, zooals graaf Adolph van Kleef in 1381
met een aantal ridders een Narren-orde stichtte om de ridderlijke gebruiken
te parodieeren. Maar deze zotten waren geen onmaatschappelijken. En
op het groote, achtdaagsche zottenfeest, dat in 1551 te Brussel plaats had
en dat ingericht werd door Jan Colijns, bijgenaamd Oomken, vinden we
nergens eenige vermelding van een blauwe schuit of van wat er mee in
betrekking kan staan.
Maar op den achtergrond der kunst staat nog de Aernout-gheselle, de
volkszanger, die nu vaak tot straatjeszanger is afgedaald. Zulk een
Aernout-gheselle kan Heynken de Luiere zijn geweest. Maar wat is van al
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de bewaarde kunst uit dezen tijd van hem ? Met verontwaardiging ziet de
deftige rederijker neer op hem, die immers de edele kunst door den modder
haalt. Hij zingt, zegt de rederijker, van : „Den Aern sal sijn vlueghelen
opslaen ...den Leu sal sich wreken" : politieke, historische liederen dus.
Maar elders beet het : „van weispel ende van minnen... van steken, tournoyen ende tafelronden... van schermen, van vechten ende van strijden".
Zij halen nu hun inspiratie uit de oude ridderromans en zetten op die wijze
de traditie voort. Zoo brengen zij deze bij het yolk en bereiden den smaak
voor, dien het yolk voor dergelijke verhalen zal gaan ontwikkelen. Het
sentimenteele zal wel steeds bijzonder in hun lijn hebben gelegen ; zooals
nog bij hun nakomelingen, de straatjeszangers van onzen tijd.
Zoo kunnen sommige romances en wereldlijke liederen wel van hen stammen.
Maar zeker ook van anderen. Is men niet te zeer geneigd om al het obscene,
het boertige, het dartele en vuile tot hun werk te rekenen ? Maar niet
zelden treffen wij voor zulke dingen gansch andere makers aan, en hooren
wij rederijkers hun wroeging uitspreken over hun ijdel dichten en onreine
baladen. Ms de rederijkers rijmden in 't sotte, konden ze dit al even plat.
Vertegenwoordigt een zeer gehavend handschrift, uit het einde der XVe
eeuw, vroeger in 't bezit van Bormans (TNTL. 188 9, 164 vlg.) met zijn
fragmenten van het Roelantslied, van Jonatas ende Rosafiere, van de
Rovere's Mollenfeeste, met platte liederen verder, het repertorium van
zulke volksdichters ? Wat was hierin hun werk ? De liederen ? Misschien.
Wellicht waren die Coen reeds oud. Sommige worden nog opgenomen bijna
een eeuw later in het Antwerpsch Liedtboeck, wat als bewijs mag gelden
voor hun levenstaaiheid. Of het soort van sermon joyeux, van lijkrede, op
de gans Alijt, die sprekend wordt ingevoerd en haar erbarmelijk lot beklaagt,
als zij zal worden gewurgd, gepluimd, gebraden en opgegeten ?
De sermons joyeux waren een in het Fransch op allerlei verzonnen heiligen
geliefkoosd genre. Wanneer wij weten dat zelfs een Castelein zich aan
een Sermoen van St-Reinhuut bezondigd heeft, dan moeten wij weer op
onze hoede zijn, om dergelijke sermoenen, waar we die in onze letterkunde
aantreffen, ze zijn niet talrijk, aan onze gezellen toe te schrijven.
Zulk een sermon joyeux vinden wij nog in een deel van een bundel van
handschriften te Brussel : een vastenavondpreek met komischen Latijnschen
tekst voorop, „non scriptum est in libro nullorum", welke tekst dan als
bij een preek hier en daar wordt te pas gebracht en herhaald. Het is een
vermakelijk, maar blijkbaar leugenachtig bedoelde opwekking om Bacchus
Drincantibus den ledighe sant te vereeren, om te bidden voor hen die te
Pamel tot Paesschen ghebannen sijn, de dieren wier vleesch men in de
vasten zal moeten derven en om weder te „huusen die te Paesschen ghebannen waren : Jan Cabeljau, Pieter Schelvis", enz. Voorts bevat deze
bundel (Westvlaamsch gekleurd ; werk van Castelein ?) nog reeds besproken
kluchten, refreinen, liedekens, leugendichten, en een stukje Blinden Huwe302

licke, sommige echt plat en onkiesch, andere vrij ernstig. Is dit werk van
onze gezellen ? Is het werk van rederijkers ?
Was het door C. Crul, of door een met hem of met Heynken den Luyere
verwanten dichter, dat „A merry geste of the Frere and the Boy" misschien
nit het Engelsch vertaald werd als Hietorie van den jongen Jacke, dat in 1528
te Antwerpen werd gedrukt ? Het is de geschiedenis van den nog bij het
yolk bekenden Jaaksken met zijn fluitje. Het verhaalt van een jongen, die,
als belooning voor zijn werk, van een ouden man een tooverfluitje krijgt,
dat iedereen doet dansen, wanneer hij er op speelt, zooals een broeder in
een braambosch, en geestelijke rechters, als hij voor hen moet verschijnen.
Het gedicht heeft voortzettingen gehad en werd later in proza omgewerkt.
De eigenaardige vorm heeft doen veronderstellen, dat het als marionettenspel diende.
Eindelijk, steekt er werk van onze Aernout-ghesellen in „Veelderhande
geneuchlycke Dichten", die in 16o o door Jan van Ghelen te Antwerpen
werden uitgegeven, waarvan echter de inhoud ouder, voor enkele stukken
bepaald veel ouder, zou zijn ? Enkele zijn gedateerd nog geheel uit het
begin der XVI e eeuw : het „genoechlic" gedicht van den 4lbt van "'infra
nog nit i5oo. Een ander, Van de Meg, een disputacie tusschen Meester en
Clerck, hebben wij reeds vroeger in een eenigszins afwijkende redactie
aangetroffen. Wel zijn onze gezellen de helden van vele dezer genoeglijke
gedichten : de leden van de orde der rabauwen, de mannen van 't Sober
Convent ander den Abt van Amfra (amfora de flesch), Heer tot Kannenborch, enz. Maar daar doorheen klinkt Loch telkens de sombere vermaning
tot hen die den „rechten wech nae 't Gasthuys gaen" ; schetteren de
juichtonen als bittere ironie, wordt de verheerlijking van hun leventje als
afschrikking bedoeld. Is dit galgenhumor ? Dien indruk maakt het ten slotte
Loch niet. Platte volkshumor is hier meermaals aan 't woord, als in de
tweespraak tusschen een ouderen en een jongen Aernout : een examen in
de Arnout-wijsheid, waar de jongere over 't spellen wordt ondervraagd :
spel me een, twee, drie, enz., in den aard van nog bestaande volksliedjes,
en verder over 't leven en doen, het tieren en zwieren dier broeders. Een
andere samenspraak herinnert eveneens aan zeer oude, in onzen tijd nog
voortbestaande, spreuken in weg- en weerbewegen van wat gemakkelijke
geestigheden, waarin de een den ander tracht te overtroeven of aan
diens zetten te ontkomen. Enkele dezer stukken zijn vrij onbenullig. Andere,
zooals het reeds vermelde van Abt van Amfra, hebben schilderingen op
zijn Brueghelsch. Vanden langhen wagben ende van zijn licbt-gbeladen vracbt
herinnert aan de bemanning van de Blauwe Schuit.Wij krijgen hier nog een
leven van Sinte Reinuyt, een ander van Vrou Laudate, van 't geslacht van
Vrou Vuyle of Vrou Vulmaerte of Ver Lege of Vrou Lutgaert, met de
woordspelling op lute = verloopen vrouw. Een pelgrimage tot Sinte Heb-niet,
nog een heilige uit hun kalender ; een sermoen op Sinte Niemant: nog een
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sermon joyeux ; een verspreid thema, waarin plaatsen uit de H. Schrift
met Nemo comisch worden dooreengewerkt ; boerenhumor in mite benedictie,
in den aard van nog bekende wilde vespers ; of een klaaglied op 't arme bier
dat „crane ende watersuchtich" is. Der Boeren Paternoster is vrij onbeduidend.
Los en raak is het vrouwengebabbel in Der Vrouwen Paternoster. Jan Splinter')
Testament, ingegeven door de in zwang geraakte testamenten als letterkundig
genre, bevat een gewoon motief van iemand, die zich laat vertroetelen door
een rijke erfenis in 't vooruitzicht te stellen, waarvan echter niets komt dan
wat steenen. Een genoecblic Refereyn van bet Evangelie vanden Spinrocken geeft
een hekelend uittreksel uit het later te vermelden geschrift in proza.
Veel hiervan zou, om den vorm en om de taal, wel van rederijkers kunnen
zijn, die immers in hun refreinen in 't zotte gaarne dergelijke geestigheden
dichtten. Enkele zijn vertaald uit het Nederduitsch. Een paar prozastukjes
komen er ook in voor : de rechte wech nae' t Gagbuye en Van dat Luyeleckerlant,
dat een vertaling van Hans Sachs' Schlaraffenland schijnt te zijn : daar is 't
niet alleen goed en lekker, maar tevens de verkeerde wereld, waar luiheid,
spel en leugen in eere zijn, waar deugd, recht en wijsheid kommerlijk varen.
Zooals Coen nog dikwijls het gebruik was, werden de 24 stukken door den
uitgever afzonderlijk gedrukt op losse blaadjes, zooals hij ze zelf had
aangetroffen en waren ze ook afzonderlijk verkrijgbaar : kinderen van
gelijken aard en slag werden hier bijeengebracht. Met deze, en meer andere
bundels van dien aard, zooals nog met een bundel bij houtsneden, waarin
met andere stukken, b.v. van den verloren zoon Sorgbel000, een lofvers van
Sinte ilelwaer en hare kinderen die altijd „recht willen hebben", al waar wat
zij zeggen en beweren, maar die te „Amstelredam vooral hoog op gheresen
is", geraken wij steeds verder in de moppenliteratuur, die trouwens nog in
het proza goed wordt vertegenwoordigd.
Zoo hebben onze ghilden en ghildekens, onze Arnout-ghesellen, een
geheele literatuur, die later nog aanzienlijk zal worden uitgebreid : de
literatuur der landloopers en zwervende drinkebroers ; de helden van de
picareske romans en zoo vele anderen. Doch wat behoort hun eigeniijk
toe ? Naar mijn meening is veel, zoo niet het meeste, werk van rederijkers.
ROMANTISCHE DICHTKUNST
Om het beeld van de dichtkunst in den tijd der rederijkers te voltooien,
moet nog rekening gehouden worden met de voortzetting der romantische
literatuur van vroeger. Want deze is in deze periode nog niet geheel
uitgestorven. Dat zij nog steeds de verbeelding en het gevoel bleef boeien,
blijkt uit een heele reeks handschriften uit deze jaren, waarin oudere
gedichten zijn bewaard. Men bleef ze dus nog afschrijven en lezen. Ja, de
boekdrukkunst ging nu zorgen voor hun verdere verspreiding. Onder de
oudste voortbrengselen der boekdrukkunst komen zelfs uitgaven voor van
3o4

Middelnederlandsche romans, aanvankelijk met behoud van den versvorm.
Zoo werd Hugo van Tyberien in 1483 te Oudenaarde ter perse gelegd,
als Historie van Saladine; Segheltjn van Jerusalem omstreeks 1484 ; Karel
ende Elegant omstreeks 1488, welke eerste druk nog door andere herdrukken
werd gevolgd, waaruit alleen wij Bien roman in zijn geheel kennen. Van een
druk van Jonatas ende Rosajiere uit het begin der XVI e eeuw zijn nog'
enkele fragmenten bewaard, die een kortere redactie veronderstellen dan
die van het handschrift. Zoo blijft ook nog een vel druks over van een
anders onbekenden roman de Gbenoecbltjke Historie van Gayer Capeel, uit
het midden der XVI e eeuw, waarin de heeren van Gavere worden verheerlijkt en dat oorspronkelijk in het Dietsch in de XIV e eeuw kan zijn ontstaan.
Ook het Boec van den Houle verscheen in druk in 1483 ; evenals een der
abele spelen, het Abel spel van den edelen Lantsloet ende die scone Sandrijn, te
Gouda, omstreeks 1481.
Nog niet zoo lang geleden zijn fragmenten aan den dag gekomen (2 77 vz.)
van een Van den Here van Valekenborcb, ca. 1510 waarschijnlijk te Antwerpen
gedrukt : een jonkheer van Valkenborch geraakt verliefd op een hertogin
van Brabant, die hem zijn liefde doet bekennen en hem tot tweemaal toe
uitzendt om eerst roem te halen en als baanrots terug te keeren. Maar nu
wordt hun liefde verklapt door een „sot" ; zij meent dat hij het heeft gedaan
en jaagt hem verbolgen heen. Bij een vriend gaat hij om raad. Aan het slot
zien wij hem in Oostenrijk op een valkenjacht, waar hij al dadelijk een
kraanvogel vangt en aan de hertogin-weduwe zendt. Dat de heer van
Valkenborch ten slotte toch bij zijn hertogin van Brabant komt, na wat
haar jaloezie te hebben geprikkeld, laat de dichter bij het begin vermoeden.
Een episch gedicht is dit wel niet geweest ; eerder een kort verhaal van
hoofsche Minne, alleszins uit lateren tijd ; misschien oorspronkelijk toch
nog uit de XV e , ja zelfs uit de XIV e eeuw. De kunst is echter gering.
Of bood onze druk slechts een samenvatting ? Want hier en daar is het
vers nog van de goede soort, met het geluid van den dichter. Of is het de
bewerking van een lied, een romance ? Dat lijkt mij niet het geval te zijn;
de romance blijft bij een hoofdepisode.
Doch de meeste romantische literatuur dezer periode is in proza gesteld.
A ANTEEKENINGEN
DICHTVORMEN. — Voor de studie van het rederijkersvers verwijs ik naar de
algemeene werken over metriek en rhythme in aanteekening 9 0 en vig. bij de algemeene
i nleiding, en in de aanteekeningen bij de inleiding van Prof. Overdiep ; daarenboven
J. VAN LEEUWEN, Matthijs de Casteleyn en zijne Conste van Rhetoriken, Utrecht,
18 94. L. WILLEMS, in zijn verslag over de Ndl. metriek in de XV e en XVI e eeuw,
VMA. 1929. Refrein: de rederijkers zelf spelden onverschillig referein of refrein ; referein
beteekent ook hetzelfde als refrein, daar het eerste naar het laatste genoemd is ; zoo
zullen wij ook steeds refrein spellen, om de dubbelzinnigheid tusschen referein en
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refrein te vermijden. Ook over de taal der rederijkers werd meermaals gehandeld,
voornamelijk door F. A. STOETT in zijn uitgave van Drie Kluchten uit de XVIe
eeuw, o. c. en B. H. ERNE in zijn uitg. van Twee zestiendeeuwsche spelen van de
hel o. c. en verder in vele moderne inleidingen op rederijkersgedichten.
VOORNAAMSTE REDERIJKERS. — fl. de Rovere: G. C. VAN 'T HOOG,
Anthonis de Roovere, Amsterdam, 1 9 18, met bloemlezing; TH. DE JAGER, A. d. R.,
een bloemlezing uit zijn werken, Blaricum, 1 9 2 7 ; FR. VAN LYNA en W. VAN
EEGHEM, J. v. Styevoort's Refereinenbundel, Antwerpen, II, 3oo vlg. Het acrostichon van de Amoureuse Vroukens zou, volgens L.WILLEMS, in een onuitgegeven
studie, een opdrachtsacrostichon zijn. Doodendanaen: J. VAN DER HEYDEN,
Het thema en de uitbeelding van den dood in de poezie der late M. E., Gent, z. j.;
vgl. P. H. VAN MOERKERKEN Jr., De satire in de NI. kunst der ME., Amster..
dam, 1904, vooral blz. 156 vlg. ; J. Bortoen: GILLIODTS VAN SEVEREN in
Ann. de la Soc. d'emulation de Bruges, 1897: L'ceuvre de Jean de Brito. Edw. de Dene:
J. W. MULLER en L. SCHARPE in hun Spelen van C. Everaert, o. c. XXI vlg. ; over
de /abet, : L. SCHARP] in Leuv. Bijdragen, 1 9 00, 1 vlg. ; daar over den mogelijken
invloed op Vondel ; id. Un Villon flamand, in Compte rendu du 3 e congres international
des catholiques, Brussel, 18 9 6; verder PH. BLOMMAERT, BM. II 185 vlg.; J.
F. WILLEMS, BM. 111, 99 vlg., met het deel uit den Adieu, waarin de stedelingen
van Vlaanderen met hun spotnamen toegesproken worden, PR. VAN DUYSE,
BM. IX, 435 vlg. — Gentsche rederijkere: PH. BLOMMAERT, Nederduitsche schrijvers van Gent, Gent, 1861 ; verder BM. X, 3 79-458: Rhetorijkkamer de Fonteine ;
Stuerbaut: PH. BLOMMAERT, BM. II, 135-138. de Rammeleire: VM. IV, 117,
waar nog twee gedichten van Dingelsche en Potterkin, met een „Machabeusdans".
"IL van Vaernewyck: V. FRIS, Bibliogr. de Gand, Gent, 1 9 21, 2 e dl. n. 352; van
die beroerlicke tyden: uitg. door F. VAN DER HAEGHEN, in 5 dln. Gent, 1872-81.
Oudenaardecbe redertjkere: D. J. VAN DER MEERSCH, BM. VI, 3 7 3-408, VII,
15-72 ; De Caatelein: J. VAN LEEUWEN, M. d. C. en zijne Conste van Rh., Utrecht,
18 9 4 ; Vander llieulen: BM. VI, 396, 400, 4o4, VII, 16 vlg. Jacob de Hont: MGF II,
312-421 ; vgl. E. SOENS in Leuv. Bijdragen IV, 36o; en z. L. WILLEMS, De
Axelsche Rederijkersgilde van Sinte-Barbara en haar deken Jacob de Hondt (148 7
9 20, 973- 99 1. — Brumeleche redertjkere: W. VAN EEGHEM,-1529),inVMA.
Rhetores Bruxellenses, in Revue Belge de philol. et d'hist. 1 9 35, 42 7-448 ; 1 9 36 a. c.
— Dal Bonder wederkeeren: uitg. P. DE KEYSER, Antwerpen, 1 9 36; illerx: W. VAN
EEGHEM, a. c. 1 9 36, 4 7 -5 7 . — iIntwerpecbe rederijkera: J. VAN ERTBORN, Aenteekening aengaende de S. Lucasgilde, Antwerpen, 1806; J. B. VAN DER STRAELEN, Gesch. der Antwerpsche Rederijkerskamers, 1863 ; P. VISSCHERS, BM.
I, 137 ; van den Bergbe: W. VAN EEGHEM a. c. 1936, 5 7 -68. Cornelia Crul:
VM. V, 381 ; A. GORIS in Gulden Passer, 1924, 15 9 ; 1 9 25, 120 ; Heynken de Luyere
opnieuw uitg. door L. BAEKELMANS, Antwerpen, 1920. L. Goetman: uitg. C. P.
SERRURE in VI. Bibl., Gent, 1860. Scbuddematte: verloop van het geding bij FL.
PRIMS, Gesch. van Antwerpen, VII, 1, Antwerpen, 1 938, 125 vlg.
HET LYRISCH WERK DER REDERIJKERS. -- Refreinenbundel van J. v.
Doeaborcb : Daar de Gentsche bibliotheek het eenig bewaarde exemplaar, in haar
bezit, niet meer uitleent, heb ik mij moeten behelpen met afschriften, die D r W. van
Eeghem mij zeer bereidwillig ter beschikking heeft gesteld ; door zijn bemiddeling
kreeg ik ook nog kennis van het eerste gedeelte der nieuwe uitgave door C. H. A.
KRUYSKAMP, De Refreinenbundel van Jan van Doesborch, Leiden, 1939: een
werk dat nog niet in den handel schijnt te zijn. Deze heeft uitgemaakt, dat de bundel
gedrukt werd na 10 Juli 1528, voor 1530; over het ontstaan zelf van den bundel heerscht
nog onzekerheid; een vroegere druk wordt niet aanvaard, tenzij misschien voor de
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refreinen in 't zotte. Ook Kruyskamp verdedigt de schrijfwijze refrein. De bundel
moet een herdruk beleefd hebben; en nog in 164o kwam hij opnieuw, gecastigeerd,
van de pers, te Antwerpen; z. KRUYSKAMP, o. c. XVII-XVIII.
Refreinen bij het landjuweel van Gent: Refereinen int Vroede... int zotte... int Amoureuse,
vertooght binnen Ghendt bij de XIX Cameren van Rhetorycken aldaer comparerende...
Ghendt, bij Joos Lambrecht, 1539; herdruk J. F. J. HEREMANS in VI. Biblioph.
Gent, 1877 ; waar nog andere drukken, van Antwerpen, 1538, 1581, van Rotterdam,
z. j. vermeld worden; cf. Bibliotheca Belgica, 1 e ser., Gent, 1880-18 90: 1- 9 R. 31,
R. 32 en R. 33; 2 e serie (1891-1 9 23) R. 113.
Jan van Stijevoort: op dezen bundel vestigde de aandacht C. G. N. DE VOOYS,
TNTL. 1902, 66 vlg.; nu volledig uitgegeven als prive-druk door FR. LYNA en W.
VAN EEGHEM, Antwerpen, z. j. (1 930). Engelbrecht van den Donck: hs. B werd
uitgegeven als Nieuwe Refereynen van Anna Bijns, benevens enkele andere rederijkersgedichten uit de XVI e eeuw, door wijlen D r W. J. A. JONCKBLOET en
D r W. L. VAN HELTEN in VI. Biblioph. Gent, 1886, 1886 (= J), hs. A, wat de
nog elders niet uitgegeven gedichten betreft, door E. SOENS in Leuvensche Bijdragen,
1 9 00 en 1 9 10; z. daar antecedenten der uitg. van hs. B, blz. 3 9 . Vgl. LYNA en V.
EEGHEM, o. c. II, 3o6. Jan de Bruyne: uitg. K. RUELENS, voor de Antwerpsche Biblioph., Antwerpen-Gent, 18 79-81, in 3 din.
Bierses: J. FRtRE en J. GESSLER, Uit een Tongerschen dichtbundel, Tongeren,
1 9 25. Dendermondeche bundel : uitg. JAN BROECKAERT, Rederijkers gedichten
uit de XVI e eeuw, Gent, 1893. Van Veelderhande geneuchlike Dichten verscheen een
herdruk, Leiden, 18 99 . Over den Dordrechtechen bundel : C. G. N. DE VOOYS,
Nl. Archief voor Kerkgesch., XXI, 2 73 vlg. Brumelech he. II, 129: id. ib. XXI, 1 9 1 vlg.
NOG ENKELE REDERIJKERS. Wat wij over de in deze bundels voorkomende
dichters meedeelen, danken wij vooral aan de uitgevers en aan W. VAN EEGHEM,
Rhetores Bruxellenses, o. c. voor de Brusselsche rederijkers ; LYNA en V. EEGHEM
in hun uitg. van J. v. Stijevoort wijzen er ook op, dat sommige onder de Rhetoricale
Wercken van A. de Rovere opgenomen gedichten niet van hem, doch van anderen
zijn : van Petrus Maes, Simoen Habet, De Maeght, Jan Mees, Van der Noordt;
biz. 292 en 397 0. C.
ONMAATSCHAPPELIJKEN. — D. TH. ENKLAAR, Varende Luyden, Assen
1937. J. W. MULLER, in TNTL. 1 9 10, 1o3 vlg.; 1 9 20, 135 vlg. J. J. A. A. FRANTZEN, Neophilologus, 1920, 58 vlg.; alle lit. bij ENKLAAR. Over het zotten-feest
te Brussel, W. v. EEGHEM, Rhetores Brux., a. c. Rev. Beige ph. et hist., 1936,
blz. 74 vlg.; Langh Claesken, die in 1551 van 's-Hertogenbosch naar Brussel reisde
(ENKLAAR o. c. 48) was geen lid van een Blauwe Schuit. Over 't schip van S.
Reynuyt C. P. BURGER Jr. in Het Boek, 1931, 209 vlg. waar ook Castelein's Sermoen van S. Reinhuut wordt weergegeven. M. DE MEYER, Het sermoen van
Bacchus en de oorsprong der geparodieerde sermoenen, in Album-Vercoullie, Brussel,
1 9 2 7, 351 vlg. vanden jongen Jacke: Facsimile-herdruk door G. J. BOEKENOOGEN,
Leiden, 1905. Veelderhande geneuchlyeke Dichten: herdrukt van wege de Maatsch. der
Nederl. Lett. Leiden, 1899, z. TNTL. 1 900, 200 vlg. z. verder TNTL. 18 9 5, 119;
1890, 75. KRUYSKAMP in stelling IV bij zijn uitg. van J. v. Doesborch's bundel
beweert dat Luye-lecker-lant wel vertaald werd naar Hans Sachs, maar Loch voor
een deel ook naar een andere lezing bewerkt werd.
ROMANTISCHE LITERATUUR. Gayer Capeel: W. DE VREESE, TNTL.
1894, 835-255. Vanden _Here van Valkenboreh: M. E. KRONENBERG, ib. 1924, 27.
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HET PROZA
VERHALEND PROZA
GEWIJDE GESCHIEDENIS
AN DE XIV e EEUW AF, VOORAL MET DE OPKOMST
van het humanisme en van de studie der Oostersche talen, is men
meer belang gaan stellen in de studie van de Heilige Schrift. De
Middeleeuwers Loch, in 't bijzonder de leeken, voelden weinig
behoefte om zelf den geheelen Bijbel te lezen ; aan die behoefte kon overigens,
in een tijd then de drukpers nog niet bestond, in slechts geringe mate worden
voldaan. Het geloof moest ook komen door het gehoor : waarom Christus
zelf zijn apostelen had uitgezonden om te prediken en door het woord zijn
leering te verspreiden. En het voornaamste uit de Heilige Schrift werd
den geloovigen voortdurend voorgehouden op velerlei wijze : het kwam
hun toe uit beeld en schilderij, in de kerk, te huis, in geheel hun omgeving.
Hoe zeer dan ook de kennis van de gewijde geschiedenis was verspreid, moge
blijken uit de kunst dier tijden, niet het minst uit de woordkunst, ook der rederijkers. Ook was de vraag, of leeken de Heilige Schrift in de moedertaal
mochten lezen, nog weinig nadrukkelijk gesteld. Eerst Coen kreeg ze beteekenis, en werd ze in verschillenden min of meer geschakeerden zin opgelost.
In dit licht moet een tractaat als het reeds vermelde „De Libris Teutonicalibus", van Gerard Zerbold, worden beschouwd. Met de XIV e eeuw komen
verklaring en vertaling van de Heilige Schrift aan de orde van den dag.
Nicolaus van Lyra (134o), een Franciskaan uit Normandie, had in zijn
later veel gebruikte Postillen den weg gebaand tot de letterlijke verklaring
van den Bijbel ; waarin vele godgeleerden, te onzent b.v. de onvermoeide
werker DIONYSIUS DE KARTHUIZER (147 1), hem volgden. Commentaren,
postillen, vermenigvuldigden zich, en het reeds vermelde Leven van Jesus
door Ludolphus de Saxonia is er een der beste vruchten van. Doch ook
aan tekstcritiek werd ijverig gedaan, vooral sedert door Clemens V (1311)
leerstoelen voor Oostersche talen aan de universiteiten werden opgericht.
Daardoor kwam de „Biblia polyglotta Complutensis" tot stand(1514-1517).
En spoedig sloten zich de humanisten, Reuchlin, Erasmus, vaak op cornpromitteerende wijze, bij dien zuiveringsarbeid aan.
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Bijzonder na de uitvinding van de boekdrukkunst nam het lezen van den
Bijbel ook in de moedertaal toe. Overal ontstonden nieuwe Bijbelvertalingen. Van 146o tot 1517 waren er 21 volledige Bijbels in Duitschland
verschenen ; van 14 7 1 tot i5oo, 36 volledige, 35 gedeeltelijke in Italie,
9 in Frankrijk tot 1524. Het eerste Nederlandsche boek dat van de pers
kwam, was de Bible in Dayteche, te Delft in 14 77 . Naar een bij katholieken
gewone opvatting van het woord Bijbel, bevatte het alleen de vertaling
van het Oude Testament, waarin de vertaling van 1360 werd gevolgd, maar
verbeterd, van alien bijwas en woekergroei gezuiverd en aangevuld. In
1513 kwam te Antwerpen de Bibel int Corte uit, die tot viermaal toe werd
herdrukt. De vertaling der Psalmen werd van 148o tot 1509 tienmaal
uitgegeven. Van de Epistolaria en Evangeliaria zijn de handschriften zeer
talrijk en de drukken bijna ontelbaar.
De Amsterdamsche gardiaan der Minderbroeders JOANNES PELT had in
1522 het Mattheus-evangelie volgens de Grieksche vertaling van Erasmus
in het Dietsch uitgegeven, welke vertaling echter later als „qualijc getranstaleert" werd verboden. Andere vertalingen van het Nieuwe Testament
volgens Erasmus' uitgave volgden, door CORNELIS HEYNRICKS te Delft,
in 1525 te Antwerpen bij J. van Ghelen herdrukt. De vertaling die reeds
in 1524 door Jacob van Liesveldt was uitgegeven en die daarna herhaaldelijk werd herdrukt, gaf eerst in de zesde uitgave van 1542 aanstoot, omdat
een plaat daarin Satan als Franciskaan had voorgesteld. Onder de in
protestantschen zin gemaakte vertalingen vermelden wij bier alleen nog
die van JAN UTENHOVEN, die het Nieuwe Testament tekstcritisch, maar
in een onmogelijke, gezochte taal overzette. De vertalingen van NIC.
BIESTKENS (1560, 1562) voor de doopgezinden, van GODFRIED VAN WINGEN
(1562), de Bijbel van deux-aes, d.i. der armen, voor de gereformeerden, of
die van Nic. VAN WINGHE (1548) voor de katholieken, behooren niet meer
tot deze periode.
De overige godsdienstige literatuur is een voortzetting van de vroegere.
Volledige of gedeeltelijke Levens van Janie, louter verhalend, ook met
gebruikmaking van apocriefen, of in den vorm van opwekkingen en devote
oefeningen, van „letanien", van Vruchten dee Lidene ende der Paeeien, verhalen
van Jesus' geboorte, deels in visioenenvorm, werden nog herhaaldelijk
afgeschreven, gedrukt en herdrukt. Ook het Ludolphiaansche Leven van
Jesus had grooten bijval. Nieuwe bewerkingen ontstonden; een druk van
1487, later herhaaldelijk heruitgegeven, levert, in den vorm van een samenspraak tusschen Schrift en Menech, feitelijk een gansch oorspronkelijk
werk met vrome opwekkingen en beschouwingen. Een lezen van Jesus,
in handschrift te Brugge, van 148 7, maar vooral een verhandeling over de
Seven Bliacappen van Maria, in handschrift te Brussel, uit omstreeks denzelfden tijd, te oordeelen naar enkele uittreksels, munten uit door een
innigheid van gevoel en een inleven in het mysterie, dat moeilijk kan over309

troffen worden. In het laatste vooral gaat de schrijver geheel op in zijn
verhaal, en geeft hij geheel zijn ziel in aanraking met het beschouwde, want
beschouwing wordt het; samenspraken, aanroepingen, gemoedsontboezemingen wisselen elkander of met de levendige beschrijving, die het gebeurde
in kleurige schilderijen van doorleefde en doorvoelde werkelijkheid v6Or
oogen roept. Daarnaast komt het meer bekende Leven van Jesus door
Hier beghint ene devote oefeninge der kijneheit, dee middele ende dee
eyndeo one Heren Christi, na inholt dee Evangelije vergadert, waarin de hoofdBRUGNIAN :

zaken van Jesus' verborgen en openbaar leven, van zijn Lijden en zijn leven
na de verrijzenis ter devote beschouwing worden aanbevolen, te zamen
met het leven van Maria en dat van de heilige Vaders, in 't bijzonder van
den H. Dominicus en van den met de stigmata begenadigden Christusvereerder, den stichter zijner orde, den H. Franciscus.
LEVENS VAN HEILIGEN; LEGENDEN
Het leven van 0. L. Vrouw, reeds met het leven van Jesus verbonden,
dat nog soms, zooals bij Brugman, met het leven van Maria na de Hemelvaart werd voortgezet, in apocriefen verhaald, in vele werken en spelen
over hare blijdschappen of weeen ingevlochten, werd nog afzonderlijk
uit de kerkvaders gecompileerd en verscheen ook later in druk, b.v. in i5oo.
Vaderboec en Passionael gingen meermaals ter perse. Andere levens van
heiligen, meestal uit het Latijn vertaald, kwamen tot stand. Een Hietorie
van S. %Ana is uit twee handschriften en een ouden druk bekend. Een leven
Van den heilighen Patriarch Joseph, wiens vereering in dien tijd opkwam,
werd ca. i5oo in druk uitgegeven door den Minderbroeder PHILIPS VAN
MERON, van Gouda : vroom en nog gansch Middeleeuwsch-naief. Wij
vermeldden reeds vroeger de legende van de H. Driekoningen. Legenden
van Pilatus en Judas, misschien reeds in de XIII e eeuw een eerste maal
geschreven, werden in de XV e, evenals die vanVeronica, opnieuw bewerkt.
Uit de gouden legende werden andere heiligenlevens verspreid : een Historie
van S. Barbara met die miraculen; een leven van de H. Catharina ; van
Maria Magdalena, dat in vier verschillende redacties is bekend ; van de
H. Kunera : Dat Leven ende die paseie ende verheffinge der heyligen maget Kunera
van Rhenen ende haer mirakelen, eveneens in vier verschillende bewerkingen ;
van de H. Margaretha, van wie twee legenden werden uitgegeven ; van
de elf dusent maechden, nog in zeven handschriften bewaard. Veel nog
berust in handschrift, o.a. een uitvoerige en een verkorte bewerking van
Josaphat en Barlaiim. Voorts verhalen uit den Bijbel : van Tobias (1486),
van Joseph den vronzen en godvruchtigen jonghelinck. Maar geen leven b.v.
van de H. Begga, die nog niet als stichteres of patrones der begijnen werd
vereerd ; wel een legende over den oorsprong der begijnen.
In 1518 verscheen te Antwerpen de IFyngaert van St. Franciacue „vol
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schooner hystorien, legenden ende deuchdelycke leeringhe" : een frissche
compilatie van geheel de Franciskaansche literatuur, door een onbekenden
Franciskaan. In tallooze handschriften en drukken komt het Leven van
St. Franciacue voor, meestal vertaling of bewerking van het Latijnsche
leven door den H. Bonaventura dikwijls gevolgd door het Leven van de
H. Clara, in verschillende kortere of langere redacties, waarvan er eene
wordt vermoed een al dan niet verkorte weergave te zijn van het Clara-leven
door Van Maerlant. Veelvuldig zijn ook de handschriften van het Leven
der Gezellen van St. Franciscue : de Nederlandsche fioretti, met hun wonderlijk
mooie, naieve sfeer van eenvoud en hoog idealisme.
Ook de devoten stelden gaarne het leven van hun groote „vaderen" tot
een voorbeeld voor de nakomelingschap, in Latijnsche maar ook in Dietsche
biographieen, vooral van mannen uit den kring van Deventer.
TLeven van Liedwij die maghet van Scyedam werd verhaald door haar bloedverwant JOANNES GERLACUS, kort na haar dood (1380-1433). J. Brugman
vertaalde het in het Latijn, breidde het in een nieuwe redactie en dan nog
in een derde aanzienlijk uit. Het Dietsche leven werd voor het eerst te
Delft gedrukt, in 1487 ; het Latijnsche te Schiedam, in 14 98. Ook Thomas
a Kempis had een leven dier mystieke, gestigmatizeerde heilige geschreven.
In dezen tijd komen nog steeds meer handschriften met legenden tot stand.
Ze worden nu ook gedrukt en herdrukt. De oudste druk is de Delftsche
incunabel van 1477 met Maria-legenden. Ook worden ze in sermoenen
en in vele ascetisch-mystische verhandelingen aangetroffen.
De Hervorming en de Renaissance hebben deze Middeleeuwsche wonderverhalen, die vruchten van „paapsche afgoderij", of van een onverlicht
voorgeslacht, verbannen of verwaarloosd, al voerden ze nog wel in de
Zuidelijke Nederlanden een kwijnend bestaan.
WERELD LI JKE GESCHIED ENI S
In de vorige periode vermeldden wij reeds hoe de rijmkronieken eindigden.
Van de tweede helft der XIVe eeuw schijnt belangstelling in de geschiedenis, zelfs in de eigen vaderlandsche geschiedenis, geslonken te zijn. Eerst
op het einde der XVe eeuw kwam ze weer op.
Een wereldgeschiedenis, die als het handboek der toenmalige geschiedenis
de vroegere Chronica Martiniana in het onderwijs verdrong, is het Faseiculue
Teinporum van den Keulschen Karthuizer WERNER ROLEVINCK (1474), dat
in 1480 te Utrecht bij Jan Veldenaer in een Dietsche vertaling werd
uitgegeven, welke met uit oudere geschriften voor onze gewesten ontleende
toevoegsels eveneens herhaaldelijk werd herdrukt. Een onbekende bewerkte
in proza het „Speculum Historiale", doch schijnt het niet verder dan de
eerste Partie te hebben gebracht, die in 1515 te Antwerpen bij Claes de
Grave van de pers kwam.
Wij zullen nu meer belang stellen in kronieken, die de geschiedenis van
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onze eigen gewesten behandelen, ook al zijn ze van een letterkundig standpunt uit doorgaans zonder groote waarde. Ook deze geschiedenis in proza
kwam steeds meer in de handen van leeken.
De Flandria generosa met haar vervolgen en inlasschingen werd in het
Dietsch vertaald en geraakte voornamelijk onder Philips den Goede in
talrijke handschriften verspreid. Deze werden dan dikwijls aangevuld met
het verhaal van gelijktijdige gebeurtenissen. Zoo heeft een Bruggeling,
dien de uitgever bij vergissing JAN VAN DIXMUDE noemt
dit schijnt de
naam te zijn van een bezitter van het handschrift er den opstand aan
toegevoegd van Brugge en Gent tegen den hertog van 1436 tot 144o.
OLIVIER VAN DIXMUDE, die burgemeester van Yperen was (gest. ca. 1445)
is, integendeel, de auteur van een merkwaardige kroniek over de gebeurtenissen van 13 77 tot 1443 vooral in Vlaanderen en Brabant. Hier teekent
zich duidelijk en scherp het verzet of van een stedelijk magistraat tegen
den centraliseerenden geest van het opkomende Bourgondisch bewind ;
zijn omstandig verhaal van de betrekkingen tusschen Gent en Yperen
kenschetst eveneens den burger, die den overmoed der Gentenaren om zich
boven de andere steden van Vlaanderen te verheffen, niet kan velen.
Uit omstreeks 1468 dateert een trouwens ook historisch waardelooze
Cornycke van Brabant in prose, int torte, die alleen uit een paar bewaarde
handschriften is bekend. In 14 97 werd voor het eerst te Antwerpen bij
Roland van den Dorpe gedrukt de zilderexcellentste Cronike van Brabant:
een groot compilatiewerk, dat aan het slot nog een te Antwerpen verspreide
cork cronike van Brabant vermeldt om haar te verwerpen. De Excellente
cronicke van Vlaenderen, van ANDRIES DE SMET van Brugge, kwam eveneens
te Antwerpen, bij Vorsterman, in 1531 van de pers. Deze had zijn werk
gestaakt bij 1514 ; de voortzetting is waarschijnlijk van een onbekenden
Antwerpenaar. Het werk van den zoogenaamden Jan van Dixmude,
evenals een geschiedenis van Vlaanderen van 146 7 tot 1482 door A. de
Rovere, werden er ruimschoots in gebruikt. Aan het werk van dien
zelfden Jan van Dixmude voegde een Gentenaar een zeer belangrijk
dagboek toe over den strijd van Gent tegen Philips den Goede en den opstand
van de stad tegen Karel den Stoute, wat als tweede deel voorkomt in een
Kronijk van Vlaenderen van 58o tot 146 7 . Er zijn trouwens wel meer zulke
voor de geschiedenis gewichtige afzonderlijke geschriften over bepaalde
gebeurtenissen ; die echter buiten het bestek van dit werk vallen. De
Brugsche burgemeester Nic. DESPARS (1522-1597) eindelijk schreef een
belangrijke Cronycke van den Lande ende Graefecape van Vlaenderen van 4o5
tot 1492. Ook hij, evenals De Smet, schijnt een kroniek te hebben gekend
van ROMBOUT DE DOPPERE, secretaris van den hulpbisschop van Brugge,
waarvan nog gedeelten zijn bewaard en die later door J. de Meyere in het
Latijn werd overgezet. Een Vlaamsch-Brabantsche Cbronycke van Nederland heeft weinig beteekenis.
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Uit de Historie van die .wonderlike vreemde ende ochone Ilielusynen ende haren geelacbte.
Bladzijde uit incunabel gedrukt bij Geraert Leeu, zintwerpen

Wij herinneren hier even aan het geschiedkundig werk van Marcus van
Vaernewijck, evenals aan dat van den rederijker Jan van de Vivere,
waarschijnlijk pastoor van 0. L. Vrouw te St-Pieters-Gent, en misschien
dezelfde als de tweede van dien naam, dien we reeds vroeger vermeldden.
Hij is een der schrijvers van de „memoriale geschiedenissen" en de compilatie bekend als Chronyke van Gent. Nog wordt een kroniek van Vlaanderen
vermeld en toegeschreven aan den beroemden rechtsgeleerde, PH.WIELANT.
Eindelijk in 1565, om hiermee te besluiten, verscheen te Antwerpen, bij
J. Mollyns, een Nieuwe Cbronijcke van Brabant, waarin o.a. de berijmde
beschrijving voorkomt van den bouw van het achtste wereldwonder, de
vaart van Brussel-Willebroek, 1550-1561, door den Brusselschen rederijker Gijsbrecht Mercx, die trouwens de voornaamste auteur dier grootendeels Brusselsche kroniek schijnt te zijn. Dit stuk, evenals de talrijke
beschrijvingen van feestelijkheden, blijde intreden, enz. die wij in dezen
tijd aantreffen en die nog vaak in grootere verzamelwerken voorkomen,
behoort misschien tot de officieele historiographie, die onder de Bourgondische hertogen, vooral echter in het Fransch, zulk een uitbreiding nam.
Overigens hebben onze Dietsche kronieken weinig officieels, wat ze voor
ons, zoo al niet in zuiver historisch, dan Loch in cultureel opzicht des te
interessanter kan maken.
Voor Holland is het oude Goudtdcbe Kronycxken van belang, dat in 1478
te Gouda verscheen; het bevatte de „Cronike of die hystorie van Hollant
van Zeelant ende Vrieslant". Dit werk, meermaals herdrukt, te Leiden,
1483, te Antwerpen, z. j. en in 1663 uitgegeven door Petrus Scriverius,
te Amsterdam, wordt soms toegeschreven aan JAN VAN NAALDWIJK, die
er misschien het laatste vervolg, van 145 7 tot 1477 van vervaardigde ;
oorspronkelijk eindigde het bij 143 7 . De zoogenaamde Dividiekroniek,
bevattende de geschiedenis of „Chronycke van Hollandt, Zeelandt ende
Vrieslandt", die in 151 7 voor het eerst te Leiden werd gedrukt en later,
bijgewerkt, herhaaldelijk opnieuw uitgegeven, heeft feitelijk weinig
historische waarde ; het was het werk van den Augustijner monnik
Cornelius AURELIUS GAUDANUS VAN LOPSEN. De latere toevoegsels zijn van
meer belang. Nog wordt vermeld een onuitgegeven Chronijck van Hollandt,
het werk van een anderen JAN VAN NAALDWIJK, meer historisch betrouwbaar, en een verhaal van de gebeurtenissen in Holland en Utrecht tusschen 1481 en 1483.
Maar de bespreking van zulke en andere werken over bijzondere gelijktijdige
gebeurtenissen, over adellijke huizen, over de politieke en godsdienstige
twisten, moeten wij aan de historiografen overlaten. Wij vreezen, reeds
te veel, en tevens te weinig, te hebben gezegd ; doch meer laat onze opzet
niet toe. Zulke werken munten ook niet uit door eenige hoedanigheid, die
er een plaats voor zou opeischen in een literatuurgeschiedenis. Historische
werken werden ook meestal in 't Latijn gesteld ; al bestaan er, in het
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Dietsch, wel eenige kroniekachtige verhalen van belang voor de XVI e
-euwscholing.Ntedswrglijkonetd.
GESCHIEDKUNDIGE ROMANS
Als geschiedenis bedoeld, maar louter romantisch, zijn eenige werken met
onderwerpen uit de Oudheid, die van de vroegste jaren der boekdrukkunst
of herhaaldelijk werden herdrukt.
Gelicht uit den tweeden Geschiedbijbel werd de Historie van... Conine
Alexander, voor het eerst afzonderlijk, te Gouda in 14 77 uitgegeven. De
val van Troja leefde nog in „geleerde" werken op : in de te Gouda in 1479
voor het eerst verschenen Hidtorien van Troyen: vertaling van een werk van
Guido de Colunna, van Messina, die in 128 7 een in Latijnsch proza
geschreven Historia destructionis Troiae of Historia Trojana had uitgegeven,
welke naast, ja hooger dan die van Benoit de Ste More, in de Middeleeuwen
in aanzien stond en de bron werd van overzettingen en navolgingen in zoo
goed als alle Westersche talen ; en in de ca. 15oo te Antwerpen bij R.
van den Dorpe gedrukte Hidtorye pander Deetruccyen van Troyen, met vooral
de „grote amorueselycke" liefdesgeschiedenis van Troilus en Brysida,
„welk dat een verrader was". Maar ook nog in de Hidtorie van den vromen
ridder Jason, met den tocht der Argonauten, en in de Vergaderinghe (recueil)
der Hidtorien van Troyen: beide verhaald uit het Fransch van Raoul Lefêvre,
den huiskapelaan van Philips den Goede, die ze volgens Guido de Colunna
had geschreven ter verheerlijking van de Gulden Vliesorde. Ook de val
van Jerusalem bleef de belangstelling boeien. In 1482 verscheen te Gouda
het Boeck vande Dedructien van Jherudalem, dat echter niet het meest populaire
werk over dit onderwerp is geweest, maar wel de Hidtorie van de deerlijcke
Dedtructie ende Onderganck der stadt Jerusalem door de Keyser Vespadaen: een
geheel fantastisch verhaal, dat misschien ten slotte op een Fransch gedicht
uit de XIII e eeuw teruggaat, waarin allerlei apocriefen en legenden werden
opgenomen ; wellicht nog in de XVe eeuw van de pers gekomen, is het tot
in de XIXe herdrukt. Even legendarisch is de Jeedte van Julius Cesar uit
het einde der XVe eeuw, later verbonden met de eveneens fabelachtige
geschiedenis van Cesar's komst in de Nederlanden, van de stad Belgis en
van de oudste Belgen.
Uit de nationale geschiedenis werd even romantisch verhaald de Hidtorie
vanden edelen Hertoghe Govaert van Bulioen, uit het einde der XVe eeuw;
echter meer verspreid door de iffiraculeude Hietorie van den ridder metter
Swanen, voor het eerst in 1543 in druk verschenen, al is van alle drukken
uit de XVI e eeuw niets meer dan een vel bewaard.
Men meene nu niet dat zulke werken bij het yolk waren verspreid : alleen
gegoeden konden zich de weelde van dergelijke boeken veroorloven. De
rijke burgers en de hoogere standen hebben daarin verzadiging voor hun
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verbeelding en voor hun behoefte aan emoties, misschien ook voor hun
weetgierigheid gezocht, al vraagt men zich af in hoeverre zij dit alles als
geschiedkundige waarheid hebben beschouwd. Het boek van Jean Lemaire
de Belges „Illustrations de Gaule et Singularitez de Troye", waarin de
„Vraye Histoire du Cygne de Cleves" voorkomt, was een der meest
gelezen boeken aan de toenmalige hoven. Waar lag voor hen de grens
tusschen roman en geschiedenis ? In de XV e en XVI e eeuw was de
verwarring nog grooter dan vroeger en nam men de meest ongelooflijke,
maar nu niet meer zoo mooi gefantaseerde en verbeelde dingen als waarheid aan.
PROZA-ROMANS
Was het geschiedenis, was het roman, dat men zag in de Hyetorie van die
seven wijse mannen van Romen, die te Gouda ca. 147 9 voor het eerst werd
gedrukt door Gheraert Leeu ? Deze had omstreeks denzelfden tijd dezelfde
historie in 't Latijn uitgegeven als Historia Septem Sapientium, volgens
den Franschen roman, die ook aan de Middelnederlandsche berijming
ten grondslag ligt, echter niet zonder belangrijke veranderingen; zoo werd
hier als veertiende verhaal het bekende vriendschapsverhaal opgenomen
van Amilius en Amicus, van Mulles en Amijs, dat we bij Van Maerlant
en Boendale en nog elders hebben aangetroffen.
Meer romans werden nu in proza omgezet en in druk uitgegeven, die de
nog in versvorm verschijnende romanliteratuur kwamen verrijken en weldra
verdringen. Zulke vroege prozaromans als in het Fransch,waar zij reeds in
het begin der XIII e eeuw opkomen, zijn in het Dietsch niet bekend. Het
is echter goed mogelijk, dat enkele der bij ons in de XV e of XVI e eeuw
uitgegeven prozaromans feitelijk heel wat ouder zijn. Zoo staat aan het
slot van den vermelden incunabeldruk van de Destructie van Jerusalem,
dat dit uit het Latijn in het Dietsch werd gemaakt en voltooid in het jaar
1361 op St-Jan Baptist-avond. Nog werden voor enkele jaren fragmenten
aan het licht gebracht van een prozabewerking van den trouwens ook in
het Fransch in proza geschreven roman van Lancelot, die nog uit de XIVe
eeuw, uit omstreeks 134o, zou dagteekenen.
Van het einde der XVe en dan voorts in de XVI e eeuw en later, werden
proza-romans door den druk verspreid. Enkele zijn omwerkingen van oudere
Dietsche romans. De vroegste is de Historie van de vier Heemelcinderen, die
te Gouda verscheen omstreeks 14 9o, van welken druk echter slechts een
blad is bewaard, doch die waarschijnlijk dezelfde is geweest als die welke
in 15o8 door Jan Seversoen te Leiden werd uitgegeven. Ook de, trouwens
van het begin af in proza geschreven, Sidrac kwam vroeg, in 14 9 5, te
Leiden van de pers. Men heeft in dit didactisch werk vooral een schoone
historie gezien, als blijkt nit den titel een Schoone hiatorie gehijeten Sijdrac.
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Verdere bewerkingen van oudere Dietsche romans zijn : de omstreeks
1516 te Antwerpen bij W. Vorsterman verschenen Schoone byatorie van
Margarieten van Lyinborch en, omstreeks denzelfden tijd, de Schoone Hietorie
van Huygbe van Bourdeue en de Hietorie van Coninghinne Sibilla. Omstreeks
152o kwam de later misschien meer dan twintigmaal herdrukte Hietorie
van Florio ende Blancefleur uit, en omstreeks 155o de Schoone hiatorie van der
borchgravinne van Vergi. De Schoone hyotorie van Malegtjo verscheen in 1556
bij Jan van Ghelen te Antwerpen.
Ook de Hietorie van illerlijn werd ca. 154o waarschijnlijk bij Simon Cock
te Antwerpen gedrukt : slechts twee katernen zijn er van bewaard, die
samengebonden werden, waarschijnlijk, naar het mij voorkomt, op de
drukkerij zelf, of in plaats van twee ontbrekende katernen, met Die
Cronijcke van Vlaenderen int Corte. Ons verhaal gaat niet terug op Van
Maerlant, noch op den Franschen prozaroman, die Van Maerlant's
voorbeeld was, noch op eenige andere bekende Fransche of Engelsche
redactie. Het proza wordt, als meermaals, onderbroken door rederijkersverzen, zelfs in dialoogvorm. In den Droefly-cken etrtjt opten Bercb van Poncevale wordt een gansch verschillend prozaverhaal, dat berust op den PseudoTulpijn volgens de Excellentste Cronyke van Brabant en misschien op den
Roman der Lorreinen, telkens opnieuw onderbroken door een, trouwens
dooreengehaspeld, berijmd verhaal, dat zich bij de oude bewerking van het
Roelantslied aansluit. Af en toe klinkt in dit proza nog de oudere versvorm
door, al kunnen de er uit afgeleide pogingen tot herstel hiervan slechts met
voorbehoud worden aanvaard. Een drietal romans hebben oudere tooneelstukken omgewerkt : met behoud van lange deelen in den oorspronkelijken
vorm, verbonden door proza ; aldus het abele spel van Lanselot, Mariken
van Nieumegen en Jan van Beverley.
Maar de meeste prozaromans zijn vertalingen, uit het Laqn, meestal uit
het Fransch, soms uit het Duitsch en wel eens uit het Engelsch. Naar het
153 e hoofdstuk van de Gesta Romanorum werd afzonderlijk uitgegeven,
in 1493, te Delft Die echoone ende die ouperlicke Hietorie van zippolloniue van
Thyro, teruggaande op een verloren Hellenistischen roman, die al vroeg
door een Latijnsche vertaling naar het Westen kwam : op het thema van
scheiding van geliefden en eindelijke hereeniging na jarenlange zwerftochten
en beproevingen. Apollonius vindt zijn als doode in de zee neergelaten
vrouw terug als priesteres van Diana, zijn dochter Tharsia, een kuischheidsheldin, in een bordeel te Ephese ; waarna hij nog lange jaren koning
van Antiochie, Tyrus en Cyrene blijft : een roman die in de literatuur
der Middeleeuwen sterk heeft nagewerkt en tot in Shakespeare's Pericles
toe voortleeft. Nog uit de XV e eeuw dateeren : de Hietorie van den women
ridder Paryd en van die &hone Vienna, door Gheraert Leeu te Antwerpen in
1487 en dan nog in 1488 en in 14 9 1 uitgegeven, dat volgens het Fransch
van Pierre de la Cepede (of Seppade) verhaalt van Jan, koning van Frank316

rijk, die, onder den naam van Jan van Parijs, een rijk burger, den koning
van Engeland naar Spanje vergezelt en daar diens bruid, Vienna, de dochter
van den koning van Spanje, door zijn pracht en geestigheid voor zich zelf
wint ; de Hietorie van die wonderlike vreemde ende schone Melueynen, Antwerpen,
149 1, uit het Fransch van Couldrette : de geschiedenis van den graaf van
Lusignan, die met de schoone Melusine trouwt, doch zweren moet, wil hij
haar behouden, haar nooit op een Zaterdag te willen zien ; hij verbreekt
zijn eed, bespiedt haar in het bad en ziet hoe haar schoon lichaam in een
slangenstaart eindigde ; zijn geluk is heen 1 Voor het eerst in i5oo te
Deventer bij Jacob van Breda gedrukt, later herhaaldelijk uitgegeven, is
Die Hydtorie van der goeder vrouwen Grieeldia : van de inderdaad allerverduldigste Griseldis I Van Boccaccio, die van haar in zijn Decamerone vertelde,
en van Petrarca af, die Boccaccio's verhaal in het Latijn bewerkte, heeft
zij ontelbare harten tot tranen toe geroerd. Driemaal werd het bij ons
vertaald uit het Latijn van Petrarca, o.a. door den Dominikaan DIRC VAN
APOLDA, een Thuringer van afkomst, en eenmaal uit het Fransch. Het
verhaal is vooral bekend uit Der Vrouwen Peerle, waarin het sedert de XVIIe
eeuw met twee andere verhalen werd verbonden : van de verduldighe Helena
van Conetantinopelen, die „XXVII jaren achter lande doolde", volgens het
Fransch van Jean Wauquelin (1448), doch met allerlei motieven uit
oudere romans, waarvan wij er ook b.v. bij Chaucer aantreffen in zijn
Story of Custance the emperors daughter; en met de geschiedenis van
Florentina de getrouwe of, zooals het in afzonderlijke uitgaven beet, de schoone
hietorie van Alexander van Metz, die uit zijn lange gevangenschap bij de
Turken door zijn trouwe, als monnik verkleede vrouw wordt verlost, met
het motief van het bij waste trouw der draagster onbezoedeld blijvende
hemd : sommige samenspraken hierin hebben doen denken aan tooneelwerk.
In 1504 verscheen bij Jan van Doesborch te Antwerpen Die Hietorie van
Buevijne van Auetoen, een vrije vertaling, met enkele inlasschingen van
berijmde samenspraken, van Bueve de Hantonne ; terwijl H. Eckert van
Homberch te Antwerpen omstreeks 1510 de Historie van Olivier van Caetilien
ende van Artue van Algarbe uitgaf : volgens het Fransch van David Aubert,
waarvan de stof ook bij ons al vroeg schijnt bekend te zijn geweest en nog
wordt gevonden in den Roman van Limborch. Niclaes van den Wouwere
te Antwerpen gaf omstreeks 1510 een tweetal prozaromans uit : de Historie
van Ponthus ende die echoone Sidonia, een nog hoofsch gekleurden roman, met
de liefde van Ponthus, zoon van den koning van Gallicie, voor Sidonia,
dochter van den koning van Britannia, met het motief van den benijder,
hier Gendolet, die door zijn laster Ponthus' geluk wil &toren ; en de Hietorie
van Peeter van Provencen ende die schoone Maghelone van Napels: Peeter heeft
de schoone Maghelone geschaakt ; terwijl deze onderweg uitrust, steelt
een vogel de drie haar door hem geschonken ringen ; Peter zet den vogel
achterna ; zoo worden ze weer gescheiden, doch na lange jaren van om317

zwervingen en bitter lijden, zooals in Appollonius van Thyro, opnieuw
gelukkig vereenigd. De Waarachtige historie van Neer Frederick van Jennen
(Genua) die vrouw was „ende een coopmans wijf", die echter „groot heere
werd bi den coninc van Alkaren", dien zij dertien jaar als man had gediend,
bij W. Vorsterman te Antwerpen in 1531 verschenen, komt reeds in Boccaccio's Decamerone voor. Of een echoone Hietorie van Urbaen, „die onbekende
sone van den keiser Frederick Barberousse" (Antwerpen, 1558) en vooral
de Hietorie van Turias ende Floreta, „hoe Turias die Schoone Floreta ontschaecte Ende hoe hij namaels Coninck van Persen ghecroont werdt",
bij de weduwe van Jacob van Liesveldt in 1554 gedrukt, ook vertalingen
zijn, is niet uitgemaakt.
Of de beide Oostersche romans, de Hietorie van Partinopled Grave van Bleyd
en de meer dan twintig maal herdrukte Hietorie van Valentijn en Ourdon,
met de stof van den roman van Valentijn en Nameloes, doch volgens een
andere, tamelijk afwijkende Fransche prozabewerking, nog in deze periode
onzer letteren zijn gedrukt, weten wij niet, maar is Loch waarschijnlijk : de
oudste bekende drukken dateeren eerst uit de XVII e eeuw; doch de eerste
roman heeft nog een, misschien fictieve of verkeerd gedateerde, approbatie
van 1551.
Meestal waren het aandoenlijke, ernstige verhalen, die door den druk
werden verspreid. Toch vonden ook al vroeg eenige komische, boertige hun
weg naar de pers. Doel was echter weer niet alleen te doen lachen, maar
ook een wijze les ten beste te geven. Zoo Een dchoone Hietorie van Firgiliud:
vertaling van een, met grootendeels uit Napels afkomstige wonderverhalen
gestoffeerden prozaroman, in 1552 te Amsterdam voor het eerst uitgegeven,
waarin de groote dichter, eens bijna als profeet en heilige vereerd, tot een
vulgair toovenaar is geworden, die door een Jood in „nigromancien"
onderricht en door den duivel geholpen wordt : met, naast het verhaal van
allerlei, trouwens voor het gemeenebest, voor de redding van Rome en van
Napels, nuttige, grootsche machinerieen, dat van zijn beschaming door een
jonkvrouw, die hem buiten voor het venster in een mand liet zweven,
waarin zij hem naar boven bij zich moest trekken, wat in de Middeleeuwen
zeer verspreid was en reeds bij Dirc Potter voorkomt. Zijn geschiedenis
is verwant met die van D r Faustus, welke eveneens met de Theophilus-sage
in verband staat ; wiens historie uit het Duitsch van 158 9, in 15 93 bij ons
vertaald werd als Waarachtighe Hietorie van Doctor Johanna' Faustus. Hij
had discipelen, b.v. Chridtoffel Wagenaer, wiens historie in 1597 werd
uitgegeven.
Een Hietorie van Fortunatud Borde ende van dijnen wendchhoet moet ook reeds
in de XVI e eeuw, waarschijnlijk uit het Duitsch, vertaald zijn geworden :
de lotgevallen van een jongeling van Cyprus, die een hoedje heeft, dat hem
naar zijn wensch verplaatst, en een onuitputtelijke beurs. Eveneens uit het
Nederduitsch vertaald, of naar een Nederduitsch, than verloren model,
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met talrijke besnoeiingen bewerkt, is de verzameling guitenstreken bekend
onder den naam van Hietorie van Tbij1 Ulenspiegel, die bij ons misschien reeds
ca. 1520 in omloop was, ofschoon de oudst bewaarde druk eerst van 1575
Antwerpen, dateert. Het is het verhaal van de poetsen en „boevereyen"
van Ulenspiegel, die door zijn, meestal weinig kiesche, zelfs bepaald grove
guitenstreken tegenover priesters, heeren, stedelingen, ambachtslieden,
zich op hen tracht te wreken ; een tegenhanger van Reinaert en van Marcolf,
dien men nog, geheel ten onrechte, als vertegenwoordiger van den gezonden
volksgeest wil doen doorgaan. De bijval van Tin Uilenspiegel is nog lang
niet uitgestorven.
Uit het begin van de XVI e eeuw, te Antwerpen gedrukt, zijn de Evangelien
van den Spinrocke, waarschijnlijk uit een in 148o te Brugge gedrukt Evangiles
des quenoilles : een reeks komische vertellingen door zes burgervrouwen
in parlement vergaderd, op zes achtereenvolgende avonden voorgedragen,
met het doel de praatzucht der vrouwen bespottelijk te maken ; haar
gebreken en bijzonder haar bijgeloovigheden worden er guitig over den
hekel gehaald.
Uit het Engelsch, waaruit men in dezen tijd ook begint te vertalen, komt
een ander hekelschrift, Vanden X Eat', dat misschien nog van voor
1524 dagteekent : nu tegen de mannen, die door „haer vertwijfelt leven
weerdich zijn eselsooren te draghene". De tiende ezel schijnt er in het
Dietsch aan toegevoegd te zijn. Ook dit werd herhaaldelijk herdrukt.
Meer andere zotte dingen werden nog in omloop gebracht, prognosticacien,
als die by mi beer Sorgbelooa van Kommerkercke, uit het gild der Arnoutsgezellen (Antwerpen, ca. 1532), genoeglijke kluchten, oude en nieuwe,
vertaalde en onvertaalde, zoowat van overal verzameld in kluchtboeken,
waarvan het oudst bekende in 15 74 te Antwerpen uitkwam.
Geheel deze literatuur is het werk van den wsthetisch gezonken literairen
smaak en den cultureel vervlakten geest dier dagen. Zij was niet meer
bestemd voor de hoofsche ridderwereld, die trouwens ook uitgestorven
was, maar voor de gemeenschap, die voornamelijk behagen had in het
aandoenlijke, het bont-avontuurlijke van verre zwerftochten te land en te
water, van felle beproevingen der onschuld. Zij werkte met ov ergeleverde,
uitgeputte motieven en streefde er naar de oudere kunst nog door de veelheid,
of de verwikkeling, of de grilligheid en wonderbaarlijkheid der avonturen
te overtroeven. Dit treft natuurlijk minder in die romans, die bewerkingen
zijn van onze oudere ridderromans : al werd ook hier het hoofsche vaak
gewijzigd, of besnoeid ; al werd ook hier vaak ingelascht wat meer van den
tijd was. De subjectieve voorstelling overheerscht ; de schrijver onderbreekt
zijn verhaal door uitroepen, opmerkingen, beschouwingen van godsdienstigen
of zedelijken aard ; op de nuttige leering komt het aan en op, inderdaad, de
„schoone historie". De afstand tusschen de standen wordt vaak neergehaald,
niet slechts door de liefde, maar ook in den omgang van het leven. Het
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algemeen-zedelijke element treedt op den voorgrond ; de onvoorwaardelijke
gehoorzaamheid maakt plaats voor kritiek en verzet ; de hooge felheid,
voor gevoelerigheid, zoo al niet soms voor vulgariteit ; de geweldige slagen
worden verzacht ; het gekletter der wapenen en het gewoel van den strijd
meermalen heel wat gedempt, al is hier natuurlijk verschil tusschen het eene
werk en het andere. Het gebruik van het proza zelf rukt deze verhalen
uit de sfeer der verbeelding, waar we er het mooie, grillige, avontuurlijke
en wonderbaarlijke spel van aanvaardden, in de sfeer van het dagelijksche
leven, die er de betoovering der poezie van breekt en ze ons als al te onwaarschijnlijk, al te onmogelijk aanvoelen doet. Als dan maar de stijl en de
taal bij dien nieuwen geest waren aangepast ! Doch daarin juist ligt vooral
het wsthetisch-minderwaardige dezer kunst, dat ze er meestal maar op
los verhaalt, in een vlotten, weinig gebouwden, rommeligen stijl, in een
weinig rijke, weinig verzorgde, wel eens laag bij den grond gezonken taal.
Hoe groot een afstand dan ook deze schoone histories van den modernen
roman gescheiden houdt, toch bereiden zij er de wegen toe ; en zij laten
ons reeds kennis maken met de eerste novellenkunst van de moderne tijden.
Aan den druk dezer vroege prozaromans werd veel zorg besteed, zoowel
wat het papier als wat de letter betreft. Ook werden er, nog wel niet zeer
kunstvolle, houtsneden in opgenomen : eerst in de XVI e eeuw neemt de
etskunst ter versiering van boeken een hooge vlucht. Zulke en andere op
dergelijke wijze uitgegeven prozageschriften : historische, zedenkundige, die
we nog behandelen moeten, heeten doorgaans „volksboeken". Toch is deze
benaming wel misleidend, want volksboeken zijn deze vroege uitgaven nog
niet; ook hebben wij ze liefst vermeden. Niet het yolk heeft er zich aan
vergast, doch de gegoede burgers, die zulke boeken konden betalen en
lezen : het is literatuur voor de hoogere burgerij. Maar zij bereiden de
volksboeken voor, wanneer zij, nog eens besnoeid, gewijzigd, vervlakt,
als schoolboeken zullen gaan gebruikt worden, nadat de meer beschaafden
zich van die lectuur hadden afgewend en de verknoeide, dikwijls weinig
verzorgde druk op grauw koffiepapier, met uit oudere uitgaven overgenomen en bij verschillende romans te pas gebrachte etsen, die uitgaven
binnen het bereik van een gewone beurs had gebracht. Zoo zijn zij eene tot
in de XIXe eeuw populair gebleven lectuur geworden.
In deze volksboeken is heel de hooge verbeelding der Middeleeuwen
verloopen : als gezonken cultuurgoed. Ze zijn ook veel meer internationaal
dan het veel nationaler dichtwerk onzer rederijkers.
DIERENVERHALEN
Reinaert is de Middeleeuwen door steeds populair gebleven. Guitig en
schalksch komt hij kijken uit de illumineeringen van handschriften, zoowel
als uit de kapiteelen der pijlers en uit de gestoelten in onze kerken. Reinaert's
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„consten en keeren” (streken), Reinaerdieen, waren spreekwoordelijk
voor de verpersoonlijking van „scalkernije" en „baraet" aan de hoven en
huizen der grooten zoowel als in de kloosters. Nu komt hij ook onder de
gemeenschap. Omstreeks 1487 gaf een anders onbekende HEINRIC VAN
ALCMAER een nieuwen rijmdruk uit, dien hij van aanteekeningen in proza
voorzag. Naar die uitgave, of eerder naar een onbekende Nederrijnsche
vertaling, werd de Nederduitsche Reynke de Voe bewerkt, met de zoogenaamde katholieke glosse, Lubeck (1493) : hieruit was het, dat Goethe met
onzen Reinaert kennis maakte. In 1539 volgde een Reynke de Vos met
de protestantsche glosse, die van in de XVII e eeuw als Den Grooten ende
Nieuwen Reinaert de Voee naar de Nederlanden terugkwam.
Doch reeds in 1479 was te Gouda een prozabewerking van den Reinaert
verschenen, zoo al niet vroeger, daar een Engelsche vertaling door William
Caxton, in 1481 en 1489 gedrukt, er op schijnt te berusten : zoo had Reinaert
ook het Kanaal overgestoken. Nieuwe drukken volgden, tot in 1564 te
Antwerpen bij Plantijn een besnoeide druk verscheen, waaruit vele latere
volksboeken in Zuid- en Noord-Nederland zijn ontstaan. Een tweede
uitgave van 1566 ging vergezeld van een Fransche vertaling door den
Antwerpschen schoolmeester FLORIANUS. In 15 7o op den Index geplaatst,
moest de Reinaert van 1564 voor Zuid-Nederland nog eens goed gecastigeerd worden en mores leeren. Doch over Reinaert's verdere avonturen
en rollen mogen we hier niet langer uitweiden.
Wat de fabel betreft : dat onze vaderen nog steeds, misschien meer dan
vroeger, smaak vonden in dat soort van verhalen met didactische, nuttige
strekking blijkt uit het groote aantal van bewerkingen en vertalingen in
proza, die van de XVe eeuw of in druk zijn uitgekomen.
Er zijn echter in de Middeleeuwen enkele werken van zedenkundigen aard,
die vooral uit fabelen of parabelen bestaan, en die ook in het Dietsch
verspreiding hebben gevonden. Aldus het Dialogus creaturarum, van
onzekere afkomst, dat bedoeld was als een verzameling van fabelen, die
door een of meer exempelen worden gevolgd. Vertaald werd het ook weer,
waarschijnlijk het eerst door of voor Gheraert Leeu, die reeds het Latijn
had uitgegeven, en nu ook in 1481 de vertaling ter pers legde als Twiepraec
der Creaturen.

Meer aandacht verdient het Quadripartitus apologeticus Speculum Sapientix, dat als Cirilue parabelen in 1481 te Delft in het Dietsch verscheen.
Het is een moraliseerend werk om het „viervoudighe rijc der sonden" :
imprudentia, superbia, avaritia, luxuria, te verdrijven, in een goed samenhangend en logisch gebouwd betoog, waarin de schrijver dieren en planten
zijn eigen wijze lessen en beschouwingen laat voordragen, om er wat leven
en kleur in te brengen. Dieren en planten preeken dan ook meestal heel
geleerd, met citaten uit Aristoteles of Seneca of uit de H. Schrift. Erger
is, dat de keuze der dieren niet zelden buiten verband staat met de voorge321

dragen leer en er gewoonlijk weinig actie in die fabelen steekt : blijkbaar
is het er alleen om de leering te doen. Ook zijn de aan dieren of steenen
toegekende eigenschappen vaak niet die van het leven of van de werkelijkheid, maar van de phantasie van Physiologus en dergelijke. Toch weet de
schrijver ze met groote verscheidenheid in de keuze zijner onderwerpen
aan te brengen en er handig gebruik van te maken. Met de Germaansche
dierensage schijnt hij weinig vertrouwd te zijn. Misschien was hij een
Zuidduitscher, die in Italie had gestudeerd en heette hij Gwidrinus,
Guidenon.
REISVERHALEN
Herhaaldelijk werden de reisverhalen van Mandeville en van Hese herdrukt.
De bijval dier werken gaf waarschijnlijk aanleiding tot andere dergelijke
verhalen. Zij behandelen meestal reizen naar Rome en Jeruzalem. De
meeste bleven in handschrift verborgen. In 1486 verscheen te Mentz
(Mainz) Die beylighe Bevaerden tot dat &dig& Grafft in Jberusalem, een
Noordnederlandsch gekleurde vertaling van het reisverhaal van den
kanunnik Bernard van Breidenbach ; de Utrechtsche schilder Erhard
Rewijk, die hem op zijn reis vergezeld had , om de plaatsen te teekenen,
bezorgde den druk en de platen, mogelijk ook de vertaling.
Merkwaardiger is het verhaal van Joos VAN GHISTELE, geboren te Gent,
heer van Axel en Maalstede, ridder geslagen door Karel den Stoute,
voorschepen te Gent in 1477 en 1480. Hij ondernam in 1481, in gezelschap
van zijn kapelaan AMBROSIUS ZEEBOUT en twee andere vrienden, een reis
naar het Heilig Land. Zij bezochten, over Venetie en Rome, de landen
van „Sclavonica, Griecken, Turkyen, Candien, Rhodes ende Cypers".
Voorts kwamen zij „in den lande van Beloften, Assyrien, Arabien, Egypten,
Ethiopien, Barbarien, Indien, Persen, Meden, Chaldeen ende Tartarien".
In 1485 teruggekeerd, werd hij van 1486 tot 14 9 2 schepen, daarna tot 1494
hoofdbaljuw te Gent. Hij overleed op zijn kasteel te Moere, bij Axel, in
1515. Zijn reisverhaal, in handschrift verspreid, werd eerst in 155 7 gedrukt
als 't Voyage van Mber Joos van Gbietele en kwam daarna nog twee maal
vizi& het einde der eeuw van de pers. Het is feitelijk werk van zijn kapelaan,
die schreef onder het toezicht van zijn heer : een trouw en boeiend verhaal,
waarin de verbeelding van den lezer geholpen wordt door vergelijkingen
met steden of bekende dingen uit het vaderland.
Gaarne had ook hij Pape Jansland bezocht, waarover Hese, Mandeville,
de clerc ut de laghe landen berichten : van het land van dezen held van
eene in de Middeleeuwen zeer verspreide sage was omstreeks 14 90 te
Deventer reeds een beschrijving verschenen in het Latijn, terwijl Van
Doesborch er in i5o8 te Antwerpen een Dietsche van uitgaf als Die
Wonderlicheden ende Codelicheden van Pape land landen.
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Nog in de XVI e eeuw begonnen voorts reisverhalen over de toen ontdekte
landen of over de lotgevallen van beroemde reizigers. Uit den bijval dier
werken blijkt het belang, dat men toen in geographische studièn was gaan
stellen. Doch verder bericht hierover valt buiten ons bestek.
AANTEEKENINGEN
GEWIJDE GESCHIEDENIS. — H. Schrift: z. vroeger vermelde literatuur.
Pelt: W. SCHMITZ, Het aandeel der Minderbroeders in onze ME. lit., Nijmegen,
Utrecht, 1 9 36. J. Utenhoven: FR. PIJPER, J. Utenhoven, zijn leven en zijne werken,
Leiden, 1883. Godedienetige literatuur: hier moet nog veel onderzocht worden ; Leven
van Jeoud, Bliscapen enz. : C. G. N. DE VOOYS, Mnl. proza-verhalen over de geboorte
van Jesus, Ndl. Archief voor Kerkgesch., 1 9 00, 125-162. Van 0. L. Vrouw : C. G N.
DE VOOYS, Inleiding tot Mnl. geestelijk proza, Zutphen, 1940, XII. S. "'Ana:
van Petrus Dorlandus, z. L. WILLEMS, Elckerlyc-studièn, o. c. 14, vlg. S. Joseph :
M. VERJANS, OGE. 1 933, 342; overdruk in Gedurige Eeredienst van den H. J.,
Leuven, 1 9 25 ; vgl. W. SCHMITZ, o. c. 34-3 7, ook voor alle lit, van of over Franciskanen. Heiligenleveno : C. G. N. DE VOOYS, Inleiding, o. c. XIII,XXIII,XXVIII ;
id. Mnl. leg. en ex. o. c. 42-43; Pilatus, Judas : id. TNTL. XX, 125-165; Barbara : TTL.
1927, 219 ; Magdalena : C. G. N. DE VOOYS, TNTL. XXIV, 16-44; Kunera:
E. EMONDS, o. c. 1 9 22 ; Margaretha : D. STRACKE, OGE. 1 938; Jodaphat:
C. G. N. DE VOOYS, Mnl. leg. en exempelen, o. c. 7, n. 3; Begijnenlegende: C.
LECOUTERE, VMA. 1 9 07 ; Franciskaansche lit., z. W. SCHMITZ, o. c. 62, 128;
B. KRUITWAGEN, Neerl. Franciscana, 1 9 14, 42 vlg., 135 vlg. Biographieen van
devoten: BRINKERINK, Arch. aartsbisdom Utrecht, 1901, 1902, 1 903. Liedwy van
Schiedam: W. SCHMITZ, o. c. 23.
WERELDLIJKE GESCHIEDSCHRIJVING. Vertaling en voortzetEing van
Flandria Generoda: uitg. J. J. LAMBIN, onder den titel : Dits de cronike ende genealogie van den prinsen ende graven van Vlaenderlant (836-1436), Yperen, 1839. vgl.
DE SMET, Corpus chron. Flandriw, III, 35-109. Olivier van Dixmude : uitg. J. J. LAMBIN als Merkwaerdige gebeurtenissen vooral in Vlaenderen en Brabant, van 1377
tot 1443, Yperen, 1835 ; z. H. PIRENNE, Biogr. nat., i. v.; en V. FRIS, Les idees
politiques d'01. v. D., Bull. Ac. de Belgique, 1 9 01. Cornycke v. Brabant: A. DERMUL,
Catalogue des man. de la bibliotheque d'Anvers, Gembloux, 1 939, 77 . De Smet: z.
VAN 'T HOOG, A. de Roovere, Amsterdam, 1 9 18, 242-257. Kronijk van Vlaenderen:
uitg. PH. BLOMMAERT en C. P. SERRURE in VI. Biblioph., Gent, 1839-40,
2 dln. Nic. Despare: uitg. J. DE JONGHE, Brugge, 1840. De Doppere, z. V. FRIS,
Bibliogr. de l'histoire de Gand, Gent, 1 9 07, n. 99 . Chronycke v. Nederland : uitg. PIOT
in Collection de chroniques Belges. Chrontjke van Gent: uitg. F. DE POTTER, Gent,
1885. Wielant in Mess. des sciences et des arts, 183 9, 302. Nieuwe chronijke van Brabant:
z. VAN EEGHEM, Rhet. Bruxellenses, Revue Belge phil. et hist. a. c. 1 9 36, 52 vIg.-Voor de Noordndl. geschiedschrijving verwijs ik in 't algemeen naar J. ROMEIN,
Gesch. van de N. Ndl. geschiedschrijving, Haarlem, 1932.
GESCHIEDKUNDIGE ROMANS. -- illexander : S. S. HOOGSTRA, o. c.;
Historic v. Troyen: W. GREIF, Die mittelalt. Bearbeitungen der Trojanersage, Marburg, 1886 ; vgl. G. EHRISMANN, o. c. II, 2, 1, 98; over de vertaling van Raoul
Lefevre, F. VAN VEERDEGHEM, TNTL. 1896, 100-107; een Historie vanden
vromen Hercules werd ook afzonderlijk uit de Vergaderinghe bewerkt. Deerlijcke
Destructie: J. TE WINKEL, TNTL. 1880, 342. Govaert v. Bulioen: W. DE VREESE,
TNTL. 18 95, 38 vlg.; bij de reeds vroeger vermelde lit. cf. G. DOUTREPONT,
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Revue Belge ph. et hist., 1 9 39 , 19-42 ; dezelfde, in Melanges Abel Lefranc, Paris,
1 9 36, 26 vig. waar meer ook over deze Nederl. bewerkingen.
PROZA-ROMANS. Voor deze en andere dgl. geschriften, die gaan onder den
naam volksboeken z. G. D. J. SCHOTEL, Vaderlandsche volksboeken en yolkssprookjes, I en II, Haarlem, 18 74 ; G. J. BOEKENOOGEN, Nederl. Volksboeken,
in Ts. voor Boek- en Bibliotheekwezen, 1 9 05, 107 ; onder diens leiding werden ook
eenige dezer werken opnieuw uitgegeven in de reeks Nederl. Volksboeken, Leiden;
wij zullen er eventueel naar verwijzen. Seven wtjan: A. J. BOTERMANS, Die hystorie
van d. s. wijse, Haarlem, 18 98. Lancelot: J. NOTERMANS en W. DE VREESE,
TTL. 1931, 221 vlg. Heemskinderen: opnieuw uitg. door G. S. OVERDIEP, Groningen,
Den Haag (z. j.). Huyghe v. Bourdeus: opnieuw uitg. door FERD. WOLFF, Stuttgart,
1860. — Florid e. Blancefloer: opnieuw uitg. door G. J. BOEKENOOGEN, Leiden,
1 9 04. llialegije: door E. T. KUIPER ib. Leiden, 1 9 03. ilferlijn: M. E. KRONENBERG, TNTL. 1 9 2 9 , 18-34. Droeflijcken Strtjt: door G. J. BOEKENOOGEN,
Leiden, 1902, volgens uitg. uit begin der XVI e eeuw bij W. Vorsterman.
van Myra: uitg. G. PENON in Bijdr. gesch. Nlsche Lett. I, Groningen, 1881, 7 1182 ; van het Latijn, AL. RIESE, Leipzig, 18 9 3. H. HAGEN, Der Roman A. v. T.
in seinen verschied. Bearbeitungen, Berlijn, 18 7 8; S. SINGER, A. v. T., Halle, 1895 ;
Elimar KLEBS, Die Erzahlung von A. v. T., Berlijn, 18 99 ; ERW. RHODE, Der
Griechische Roman u. seine Vorlaufer, Leipzig, 1 9 14, 3 e uitg. Buevyn v. ilustoen: z.
J. BOLTE, TNTL. 18 9 3, 311. Griseldis : uitg. door D. J. VANDER MEERSCH
Gent, 1849 ; een mooie redactie werd uitg. door P. DANIELS, S.J. in TNTL. 1900,
11 1, vgl. TNTL. 1885, 18 98, 1 9 00. Der Vrouwen Peerle: fac-simile uitg. Bussum, 1910.
Van de verduldighe Helena verschenen nog verschillende drukken in de XIX e eeuw,
tot 1870. Frederick van Jennen z. G. KALFF, TNTL. 1885, 7 2-74. Turias e. Floreta:
herdruk door C. LECOUTERE en W. DE VREESE, Leiden, 1 9 04. Virgilitts:
werd nog meermaals herdrukt in de XIX e eeuw ; ook Faustus. Chr. Wagenaer: uitg.
door J. FRITZ, Leiden, 1 9 13. Vanden x Eats, L. WILLEMS VMA. 1921, 573 ;
voor dateering z. LYNA en V. EEGHEM in hun uitg. van Stijevoort's Refereinen,
blz. 30 7 . Prognosticada enz. TNTL. 1920, 75.
DIERENVERHALEN. Reinaert: Nieuwe uitg. van Goudschen druk van 1479
door J. W. MULLER en H. LOGEMAN, 18 9 2. Verdere literatuur, L. WILLEMS,
TNTL. 1 9 11, 204-223; VMA. 1 9 22, 11 9 5-1233; vgl. ROB. ROEMANS in zijn
Analytische bibliogr. van D r L. W., in Hulde aan D r L. Willems, Gent, 1 9 34, blz.
29 vlg. — IS. TEIRLINCK, VMA. 1 9 19, 3 97 , 1 9 28 over Den grooten ende N. R. de V.
J. W. MULLER, VMA. 1 9 26, 3o6, R's avonturen en rollen in en na de Middeleeuwen. Fabelen: z. het orienteerend opstel van L. SCHARPE in Leuvensche Bijdragen, 1 9 00, 9 . Twispraec d. creaturen: andere drukken Delft, 1488, Antwerpen z j.
De Cirillus parabelen: uitg. C. M. LELIJ, De Parabelen van Cyrillus, Amsterdam,
1 9 30, 1 e d. inl. en tekst; 2 e d. aanteekeningen, enz.
REISVERHALEN. — Die heylighe Bevaerden : volgens vriendelijke mededeeling van
C. G. N. DE VOOYS ; loos v. Ghistele: JULES DE ST. GENOIS, Les voyageurs
belges, I, Gent, 1847 , 155-1 9 2; PH. BLOMMAERT, De Nederd. schrijver. van Gent,
Gent, 1862, 31-3 9 . Pape Jan: G. OPPERT, Der Presbyter Johannes, Berlijn 1870.
FR. ZARNCKE, Der Priester J., in Abh. der phil.-hist. Classe der k. Sachs. Ges.
der Wiss. Leipzig, 1879 en 1883. Die Presbyter J. is, meent men nu gewoonlijk, de
Chinees Jeliutasj, die door zijn overwinning op den sultan van Perzie Sandsjar, een
onverwachten dienst aan de christenen in het Oosten bewezen had.
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werd in dezen tijd blijkbaar nog minder beoefend dan vroeger.
In de XVe eeuw vind ik slechts een werk gedrukt : een vertaling van Lanfranc's Chrirurgia parva, van Guido de Cauliaco's
ilnatbomia en van Avicenna's Fleubotbomia : 1481, nog in 1507 herdrukt.
Maar een echte, zij het ook in vele opzichten nog eenigszins fantastische,
toch rijke en voor den tijd zeer verdienstelijke encyclopwdie is het werk
van den Engelschen Franciskaan Bartholomeus de Glanville, of Anglicus,
dat, misschien reeds vroeger vertaald, in 1485 te Haarlem van de pers
kwam : het Boeck vanden Proprieteyten der Dingben, waarvan wij reeds
vroeger gewaagden.
Het recht werd in het Bourgondisch tijdvak niet verwaarloosd. In het
Dietsch schreef de bekende rechtsgeleerde PHILIP WIELANT : te Gent geboren, in 1464 tot licentiaat in het burgerlijk recht uitgeroepen te Leuven,
raadsheer in 1483 bij den door Karel den Stoute ingerichten Hoogen Raad
te Mechelen, requestmeester van Maria van Bourgondie, raadsheer,
weldra voorzitter van den Raad van Vlaanderen, opnieuw raadsheer bij
den Hoogen Raad, toen deze door Philips den Schoone in 1503 te Mechelen
werd hersteld; hier overleed hij in 151 9 (2o), in den leeftijd van 8o
jaren na „dingen -te hebben verricht waardig beschreven, en geschriften
te hebben vervaardigd waardig gelezen te worded'. Sommige van zijn
rechtsgeleerde werken werden in de XVI e eeuw in druk uitgegeven :

W

Tractaat van den leenrecbten; Pratique, maniere ende stij1 van procederene; Tractaat van de inetructie in materien criminele. Enkele andere, waaronder een paar

Fransche en een paar van geschiedkundigen aard in 't Laqn, berusten
nog in handschrift.
Over taalkundige werken, die onder den invloed van het Humanisme, bij
de verspreiding der boekdrukkunst steeds talrijker opkomen, onder den
titel vocabularius, Gemma, Gemmula, weldra gevolgd door de Woordenboeken, met daarnaast werken van taalzuivering, die getuigen voor het
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belang dat men in de studie zelf der Taal ging stellen, en van vocabularia
om vreemde talen aan te leeren, mogen wij in deze geschiedenis der letterkunde niet verder handelen.
ZEDENKUNDIG PROZA
Over het zedenkundig proza kunnen wij kort zijn, ten minste indien men
daaronder verstaat louter moraliseerend proza, dat nog geen godsdienstonderwijs bedoelde.
Spreukwijsheid, maar van een gansch bijzondere soort, biedt Dat Dyalogue
of Twioprake tudochen den widen coninck Salomon ende Marco1phud, dat in 15o1
te Antwerpen werd uitgegeven : een vertaling uit het Latijn, dat kort te
voren verschenen was. Een werk, dat in de vroege Middeleeuwen, ten tijde
van Notker, ja, misschien reeds ten tijde van Paus Gelasius (492-496)
wiens decretum een Contradictio Salomonis als apocrief verwerpt, reeds
bekend was, dat over West-Europa, ook te onzent, misschien in versvorm
is verspreid geweest
Boendale haalt er (Teesteye, 2836-2 9 2 7) een
„bispel" uit aan dat wij echter alleen in deze prozabewerking kennen :
tegenover de wijsheid van Salomo stelt de afschuwelijk-leelijke boer
Marcolphus zijn eigen platte, cynische, vaak obscene volkswijsheid of
maakt ze in grappige tegenbetoogen door grove poetsen, die hij den koning
speelt, bespottelijk. Een burleske travestie door een ouderen Tijl Uilenspiegel. Marcolf werd een gewone naam voor den man uit het yolk met
de ruwe, spottende boert. Was een „De Merlino et Marculfo" van
Walter de Clusa aan 't hof te Wijnen in de XII e eeuw iets van dezelfde
strekking ? Hier wordt in twee typen een gegeerd thema, de tegenstelling
van idealisme en practisch realisme, op nog ruwe wijze uitgebeeld.
Geen averechtsche wijsheid meer, ernstige leering en vermaning bedoelt
Der Zotten ende der Narren Scip, dat reeds in 15oo, zes jaren na het oorspronkelijke Narrenschiff van SEBASTIAAN BRANT, in druk verscheen : waarin
alle ondeugden, met daaronder de zeven hoofdzonden, als zoovele dwaasheden verallegoriseerd, naar Narragonie varen : een voorstelling die Coen
aan de orde van den dag kwam en aan de Blauwe Schuit herinnert. Het
werk is echter meer van beteekenis voor de Duitsche literatuur dan voor
de onze.
Wij hadden reeds een gemoraliseerd schaakspel en een gemoraliseerd
kaatsspel; nu krijgen we ook een gemoraliseerde grammatica : de Doctrinael
deo Ty-to, die in 1486 bij Bellaert te Haarlem uitkwam ; het eenig bekende
nog overblijvende exemplaar vertoont echter groote hiaten : van de 126
zijn slechts 98 bladen gespaard. Het is een vertaling van het in 1466
geschreven Doctrinal du temps present van den Bourgondischen hofrederijker, secretaris van Karel den Stoute, Pierre Michault : in een
onderaardsche zaal, met den portier Onwaerdich, houdt rector Valscheit
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school, met twaalf lectores, die ieder bij een pilaar les geven. Bij den eersten
b.v. „declineert men alle casus ende toenter haer effect met practycken".
Zoo is de nominatief steeds om grootheid bekommerd ; de accusatief leert
listig aanklagen ; de vocatief is de casus van de vleierij ; de ablatief van de
inhaligheid. Zoo heeft iedere school een of ander deel der grammatica;
en het werk wordt een felle hekeling van den tijd, met bitter ironisch
onderwijs, waarin de zeden en praktijken der toenmalige maatschappij
scherp worden belicht. Een ander werk van denzelfden schrijver werd
ook vertaald en in 1482 te Gouda bij Gheraert Leeu gedrukt als Vanden
Brie Blinden Daneen.
GODSDIENSTIG, ASCETISCH-MYSTIEK PROZA
Doch het meeste, niet zelden het beste proza is het godsdienstig of ascetischmystiek proza.
Sedert de XVe eeuw kunnen we nu duidelijker nagaan, hoe steeds meer
gedaan werd om het yolk met de geloofsleer vertrouwd te maken en om
het godsdienstig leven door een vloed van populair-theologische en stichtelijke werken op te beuren. Wij mogen er niet aan denken geheel deze
literatuur ook maar eenigszins samenvattend te behandelen. Zij behoort
ook minder tot de kunst van het woord : welke hierin gewoonlijk niet werd
nagestreefd, al werd ze desondanks meermalen voortreffelijk bereikt.
Laten we de voornaamste voortbrengselen in eenige algemeene soorten
onderbrengen, waaruit het cultuurbeeld van deze literatuur voldoende
oprijst.
Daartoe hadden vooral in het Noorden de Windesheimers en de Broeders
des Gemeenen Levens veel bijgedragen, rechtstreeks, door het schrijven en
verspreiden, weldra door het drukken van allerlei werkjes, al schreven
velen onder hen in het Latijn ; onrechtstreeks, door de vernieuwing die zij
brachten ook in het kloosterleven. Onder hun leiding, of althans onder hun
invloed, stonden vele vrouwelijke vertakkingen der moderne devotie, en,
als derde groep, talrijke „moderne devoten", die in het private leven de
idealen van de nieuwe richting aanhingen. De Franciskanen-Observanten
ijverden voornamelijk onder het yolk. Hun godsvrucht had een minder
geleerd karakter ; hun geest was zuiverder middeleeuwsch, eenvoudiggeloovig gebleven. Toch was ook hun leering eerst en vooral practisch,
meer affectief dan speculatief : de beschouwing van de Menschheid en
het Lijden van Christus in 't bijzonder voedde hun vroomheid. Naast
hen traden nu de Karthuizers op, die de leiding in de mystiek schijnen te
nemen. Want nog waren de Nederlanden met de Rijnprovincien een gebied
van ascetisme en mystiek. Ruusbroec en de Dietsch-Germaansche mystiek
bleven er in eere, zij het ook dat de bespiegeling en de hoogere beschouwing
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moesten wijken voor de nieuwe richting, die meer ging naar de onmiddellijke,
reeele omgeving en naar de daad van het practische leven.
Toch vond de bepaald Duitsche mystiek in onze gewesten minder bijval
dan men zou verwachten of dan men het soms voorstelt.
Het minst van alien Eckehart : na de enkele sporadische vermeldingen in
de XIVe eeuw schijnt hij voor goed uit de belangstelling te verdwijnen.
De vroegste vertalingen van preeken van Tauler dateeren uit het midden
en de tweede helft der XV e eeuw, indien men een enkele preek uitzondert,
die reeds in 't begin der eeuw voorkomt. Zij ontstonden in vrouwenkloosters,
waar ze stichtelijke lectuur verschaften op feestdagen : te Maaseik, te
Deventer, te Bredevoort, in Gelderland, dus in de grenslanden ; twee of
drie komen uit Oostmalle, twee uit het klooster Galilea te Gent, waar de
vertalingen eerst Coen zullen zijn ontstaan, zoodat ze nog vele Oostelijke
taalelementen opnemen. Pas in de XVI e eeuw dringt Tauler in breeder
kringen door, te zamen met een Hietorie van Tauler, vertaling van het
zoogenaamde Meisterbuch, een mystificatie van een der„Gottesfreunde",
die door Denifle met Rulman Merswin wordt vereenzelvigd. Ook diens
„Biichlein von den neun Felsen" bestaat in een late Middelnederlandsche
vertaling. Het meest gelezen misschien was Suso : wiens Orloy nog werd
overgeschreven, wiens Getijden der ewigber Wijobeit, in de vertaling van
Geert Groot, en wiens Hondert artikelen van der pamien arida, korte aanroepingen en beschouwingen bij het Lijden, verspreiding vonden. Ook uit
zijn Minnebilcblein werden brieven vertaald. Van een overigens onbekenden „leesmeester van Straetsburg", misschien Ulrich van Straatsburg,
komt in enkele handschriften een korte preek voor Vanden gulden bercb,
die zou gehouden zijn te Leuven op het kapittel der Predikheeren
„ten beghinen". Als men nu verder bedenkt, dat de groote Albertus Magnus
(1206-128o) bij ons zoo goed als onbekend is gebleven — ik vind alleen
van hem een Tparadifi der zielen, dat in 1544 te Antwerpen uitkwam —,
dat zelfs de visionnaire literatuur, zooals die van Machteld van Magdeburg,
niet, of eerst vrij laat, werd vertaald, dan blijkt nogmaals hoe geringen
invloed de Duitsche mystiek, bij al haar beroemdheid, feitelijk te onzent
heeft gehad : onze Middeleeuwsche spiritualiteit staat in hare beste vertegenwoordigers afzijdig genoeg van de Duitsche.
Vooraan komen werken van algemeen godsdienstonderricht. Oudere
werken, als Des Coninx Summe, de Tafel van den Kersten Ghelove,
werden nog herhaaldelijk afgeschreven en zelfs door den druk verspreid :
de Summe nu volledig en in een nieuwe vertaling (14 78). Nog meer dergelijke
werken, van geringeren omvang en van minder beteekenis, gingen in handschrift rond. Nieuwe kwamen tot stand, als voornamelijk de Keretenspiegel
van Dire Coelde van Miinster (14 7o), die om zijn klare en voortreffelijke
samenvatting van de voornaamste geloofswaarheden als de eerste Nederlandsche catechismus is gevierd, en die dan ook binnen 4o jaren 26 uitgaven
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heeft gekend. Een Fundament van der Kerstenre Geloeve, in talrijke
handschriften en ook in druk bewaard als Spieghel dee Keraten Gheloefe (i478)
is ten onrechte aan Ludolf van Gottingen toegeschreven : het is oorspronkelijk Nederlandsch. In den tijd der Hervorming zullen nog meer dergelijke
werken het licht zien.
Er is een heele tien-geboden-literatuur, gaande van korte geheugenversjes
tot de uitvoerigste verhandelingen. Feitelijk behoort hiertoe veel van de
zedenkundige literatuur die we in ander verband bespreken : van onze
didactische dichters, van onze prozaschrijvers, Jan van Leeuwen, vooral
Dirc van Delf ; van de bewerkingen van Fransche biechtspiegels, van
enkele Nederduitsche tractaten uit den kring der Rijnlandsche Godsvrienden,
zooals de Gulden Troon van OTTO VAN PASSAU en de tien Geboden van
MARCUS VAN DER LINDOUWE. 'tilt de XIVe eeuw nog dateeren enkele mooie
kleinere teksten, scholastisch van indeeling en sober van uitwerking. Later
komen biechtboeken, waarin naast de hoofdzonden, de vijf zintuigen, enz.
de tien geboden den in tallooze manieren van zondigen uitgewerkten leidraad
bij de biecht vormen. Maar ook in andere ascetische en zedenkundige of
catechiseerende werken nemen de tien geboden een voorname plaats in.
Het Pater Noster heeft te alien tijde aanleiding geboden tot korte of
uitvoerige parafrasen, met bespiegelende stichtelijke, dogmatische of
zedenkundige verklaringen of beschouwingen ; ook in het Nederlandsch,
op rijm, als bij Van Maerlant, Rijmbijbel II, 133 of bij Boendale, LeekenSpiegel, II, 41, maar vooral in proza, te beginnen met de zoo merkwaardige
Glose van Gheraert Appelmans, waarvan de hooge vlucht nergens, niet
eens in het Latijn, is bereikt, en met de Sermoenen van Herman
Steenkijn. Een andere, om de theologie en om de soberheid evenzeer voortreffelijke verhandeling is een Corte glom opt pater poster, die nog misschien
uit de XIVe eeuw dagteekent en hoogst waarschijnlijk oorspronkelijk
Dietsch is : Noord-Oostnederlandsch. Eerst wordt in gebedsvorm elk der
woorden van het Onze Vader beknopt verklaard ; waarna de zeven vragen
als een geneesmiddel tegen de zeven hoofdzonden worden uiteengezet. Er
heerscht in deze „glose" een warmte van Loon, een zuiverheid en rijkdom
van taal, een diepte van theologische bespiegeling, die er iets eenigs van
maken. Er bestaan echter nog meer tractaten over de voortreffelijkheid
en het nut van het Onze Vader, in handschrift of in druk, afzonderlijk of in
grootere verhandelingen, b.v. in des Conincx Summe, ingelascht : een corte
Bedudinghe opt Pater Noeter, een Gbedenkenie opt Pater Noeter, een Bedudenie
deo Pater Nosterd in Duitsche, welk tractaat werd opgenomen in de zeer uitvoerige, ± 1o3 folio's tellende, Expodicie op het Pater Noeter, die met talrijke
exempelen wordt opgeluisterd. De zeven vragen worden meermaals met zeven deugden en ondeugden, of ook met de zeven gaven in verband gebracht.
GODSCHALC ROSEMONDT van Eindhoven schreef nog een Seer goede Leeringhe
vanden Pater Noeter, dat ca. 152o te Amsterdam in druk verscheen.
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Naast werken die godsdienst- of zedenleer behandelen, komen er andere,
die meer bepaald het christelijk leven willen inrichten en opbouwen : de
stichtelijke literatuur. Zoo is er een nog rijk genoeg vertegenwoordigde
literatuur van gebedenboeken : de zeer vele, soms mooi en kostelijk geillumineerde getijden-boeken of kerkboeken, waarin niet alleen eigenlijke
gebeden, maar meermalen lange uittreksels uit stichtelijk-ascetische geschriften in den vorm van gebeden voorkomen. Hoe zeer een studie hierover
ook wenschelijk zou zijn als bijdrage tot de kennis van het godsdienstig
leven op den vooravond der Hervorming, Loch moeten we die nog missen :
een stelselmatig overzicht van de wording en ontwikkeling dier gebedenboeken, met de verschillende devoties en oefeningen van godsvrucht,waaruit
niet alleen meer de bijgeloovigheid, maar vooral het voile geloofsleven
dier tijden zou blijken, al werd dit wel reeds voorbereid.
Wij treffen verder nog een heele reeks vrome werkjes aan met godvruchtige
oefeningen, litanieen, enz. ; werkjes over het gebed, en in 't bijzonder over
de H. Mis : Hoe dat men bidden dal; Tafelboec; een Bedudenieee der Mime van
SIMON VAN VENLO ; een Beduydinghe der Mime van den Franciskaan
LUDOLPHUS NICOLAI VAN ZWOLLE (overt. 1541), wiens ander Tractaetken van
vier wercken der liefden die Cbristue aent cruyce volbracbt haft eveneens een Misverhandeling is, die door het bijwonen der H. Mis de devotie tot het
Lijden wil doen groeien. Het meest verspreide misboekje schijnt echter
GERRIT VAN DER GOUDE ' s in 1506 voor het eerst verschenen, herhaaldelijk
gedrukte en spoedig in verschillende talen overgezette Boecxken van der
iffieeen te zijn geweest. Ook in het Latijn zagen vele dergelijke verhandelingen het licht.
Oudere reeds in handschrift bekende werken van stichting werden nu
ook door den druk verspreid ; zoo : GERARD VAN VLIEDERHOVEN ' S Vier
Uiterdten; sermoenen, zooals die van den H. Bernardus, samen soms met
diens leven, b.v. in S. Barnaert met vier ochone Omelien, Antwerpen, 1515 ;
zoo ook de homilieen van den H. Gregorius, wiens hoofdwerk Expoeitio
in Beatum Job, in hoofdzaak een handboek der moraal, ook in146 9 vertaald
werd en nog in handschrift berust ; van den H. Bonaventura, enz. Nieuwe
uitgaven verschenen van de Drie Dachvaerden ; naast vertalingen van
meer ascetisch-mystieke werkjes van kerkleeraars : S. Augustinus' Boec
der innigher bedinghe; S. Bernardus' Boecxken vander enige eprake, S.Bonaventura's Boec der vier oefeningben, vertaling van diens Soliloquium, dat
tweemaal werd overgezet, de Spieghel der Volmaectheyt, XIX Punten,
Glean op bet Pater Noeter, Verweckinge der Goddelijke Liefde, enz.. Van den
beroemden Minderbroeder David van Augsburg is een Voortgang der
klooeterlingen, dat, naar de zeer vele Latijnsche handschriften, ongeveer
vier honderd, te oordeelen, een machtigen invloed op het kloosterleven
moet hebben uitgeoefend en dat ook te onzent in ten minste vijftien vertalingen is verspreid geweest.
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Tot Jesus in de verschillende mysterien van zijn leven, in zijn Kindsheid
en zijn Lijden, ook in het Allerheiligste Sacrament, ging voornamelijk de
devotie onzer vaderen. Vele werken wakkerden ze aan en leidden er de
beoefening van. Naast belangrijke verhandelingen van sommige meer
bekende schrijvers, die we verder bespreken, treft bier vooreerst het
eigenaardige Van die gheeetelike Kindeheyt Jedu ghemoraliseert ende vander
jacht der minnen tusschen die devote inneghe ziele ende dat dierken Jesu
(Antwerpen, 1486), waarvan het tweede deel, de jacht van de ziel op
Jesus in het woud dezer wereld, op rijm is gesteld. Gheestelijke oefeningen
Hoe men dat eoete Kindeken Jeeue beeoecken Jai leert de vereering van Jesus'
Kindsheid in het H. Sacrament. Tractaten over de passie zijn trouwens
nog in handschriften bewaard. Een „seer sonderlinghe ende devote
materie van die passie ons Heren" biedt het uitgebreide, ini517 verschenen
werk Faxiculus AIyrrbae, van een nog steeds onbekenden Franciskaan :
met gevoelde beschouwingen over de „diepheit ofte diepe swaerheydt"
van Jesus' Lijden naar lichaam en ziel, met vrome opwekkingen om dit
Lijden vruchtbaar te overwegen en met allerlei practische oefeningen
daartoe. Het werd meermalen herdrukt en ook al spoedig vertaald, b.v.
in het Spaansch. De provinciaal Weynsen, wien het boek soms wordt
toegeschreven, is er alleen de uitgever, niet de auteur van. Een Craneken
van Minnen beschouwt in vijf en vijftig oraties het leven en lijden van Jesus.
Belangrijk is Dat aflaet pander heiliger etede: een kruisweg-oefening in twaalf
staties, die een vroegeren vorm der kruisweg-devotie vertegenwoordigt.
Een verspreide devotie was die tot de Seven bloetetortinghen, waarvoor
GODSCHALC ROSEMONDT oefeningen schreef (Antwerpen, 1516 ?) evenals
de Minderbroeders MARTIN VAN DER GOUDE (1521 ?) en CORNELIS DONTHERS
(1554); over vijftien bloetetortinghen handelt een onbekende (Antwerpen
1524) en de groote FRANS VERVOORT in zijn Hoofken der Sielen. Daarnaast
kwamen de meestal vijftien Dancbaerheden vander Pamien. Ook zondaars
worden tot de beschouwing van Jesus' Lijden uitgenoodigd, b.v. in Jheeue
ende de Sondaer. En reeds in de XVe eeuw kwamen werkjes op over het
Lijden in den vorm van meditacien; wij zullen er op wijzen bij J. Brugman.
Zeer verspreid in hands chrift, daarna in druk, was de vertaling van het
verhaal van het Lijden volgens de visioenen van de H. Brigitta. Over het
Lijden werd ook veel gepreekt ; of werden preeken vertaald, zooals die
van den beroemden Italiaanschen volksmissionaris, den H. Bernardinus
van Siena, den apostel mede van de devotie tot den H. Naam Jesus,
waarop ook al vroeg oefeningen voorkomen.
In de latere XVe eeuw komt de devotie op tot den kruisweg : het gebruik
om Jesus op zijn lijdensweg door vrome beschouwingen en gebeden te
vereeren en na te volgen. Grooten invloed had hierop een werkje Ganc dee
Cruycen draghene Jheeu, in twaalf „staties", dat nog in een handschrift van
St. Truiden bewaard is ; waaruit BETHLEM, wiens werk van overwegende
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beteekenis is geweest voor de ontwikkeling dezer devotie, ruimschoots
geput heeft in zijn Devote meditacie op die paddle one Liefe Heren „Ende van
plaetse tot plaetsen die mate gheset daer onse lieve heere voer ons gheleden
hevet met die figuren ende met scone oracien daer op dienende". Geschreven
omstreeks 1475, is het nog in vele handschriften bewaard en werd het van
1518 of herhaaldelijk herdrukt. De Carmeliet JAN VAN PAESSCHEN, overleden
te Mechelen in 1532, ijverde op zijne beurt voor dezelfde godvruchtige
oefening in zijn Devote Afaniere om gheeetelijck Pelgrimagie te trecken tot den
heylighen Lande, dat eerst na zijn dood, voor het eerst in 1563, gedrukt
werd ; tot eindelijk CHRISTIAAN VAN ADRICHEM, Adrichomius, die door
eenigen als de vader van den hedendaagschen kruisweg wordt beschouwd,
haar opnam in zijn Jerusalem eicut Christi tempore floruit (1584), dat een
buitengewonen bijval had en in vele talen werd overgezet.
Over 0. L. Vrouw werd ook veel geschreven. Naast de devotie tot de
zeven blijdschappen kwam tegen het einde der XV e eeuw te onzent de
devotie op tot de zeven weeen, die aanleiding gaf tot nieuwe broederschappen, tot geschriften en tot mysteriespelen. Ook het rozenkransgebed bloeide
op, en werd weldra door spelen, zooals van Cornelis Everaert, en verhandelingen aangewakkerd. Een groote bevorderaar van dit gebed was in de
Nederlanden de Dominikaan ALANUS DE RUPE, of van der Clip, die,afkomstig uit Bretagne (ca. 1428), te Zwolle in 14 75 in geur van heiligheid
overleed. Hij was niet alleen een groot ijveraar voor de observantie van
Raymond van Capua, maar ook een bezield prediker. In zijn geschriften
betoogde hij de kracht van den rozenkrans door visioenen en openbaringen.
Een tractaat van der weerdicheit dee eouters berust nog in een Mechelsch handschrift. Ben devoet ende orbaerlic boecgen van die grote nutticheyt ende edelheit des
ghebenediden vrouwen eoutere werd na zijn dood ca. 148o gedrukt. Naast hem
traden andere Dominikanen op, zooals FRANCISCUS VAN RIJSEL, met zijn
Marien Roeencraneken (Gouda, 1484, enz.) en de Gentsche Dominikaan
LIEVEN BOUWENS of Boudius (1445-1516) van wien Afeditacien op den
roeencrane (1509) en ook up die paedie one Heeren (ca. 1530) het licht zagen.
Verder kwamen tractaten op over Omer Lieven Vrouwen Mantel, over
Omer Vrouwen Sauter, wat reeds vermeld wordt in een handschrift uit het
begin der XVe eeuw, en waarvan het origineel aan den H. Bonaventura
wordt toegeschreven ; over 0. L. V. Croen ende Koren salter roeencrane ende
Mantel (Delft, 1490 ; Deventer, 14 9 2, e.e.).
Zoo gaan wij over tot de stichtelijke literatuur van meer algemeene strekking. We treffen nog onder de vroegste voortbrengselen der boekdrukkunst
werken aan met godsdienstig-stichtelijke leering, vooreerst in den vorm
van „spieghels", die de reeds vermelde godsdienstige en zedenkundige
literatuur komen aanvullen. Een in de Middeleeuwen zeer verspreid, de
gansche heilsgeschiedenis omvattend stichtelijk werk was een Latijnsch
gedicht van een onbekende uit het begin der XIV e eeuw. Het werd in
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vele talen, soms meermalen, op
rijm of in proza, in korteren
of langeren vorm overgezet.
Ook in het Dietsch schijnt er
een bewerking van te hebben
bestaan : de Spieghel der mensebeliker beboudenieee, die te
Utrecht ( ?) gedrukt werd.
Daarnaast : een Spieghel dee
ewighen Leven(); die Kereten Ewe;
den Spieghel ofte een repel der
Kereten Gbelove: alle nog in-

cunabel-drukken ; dikwijls ook
bedoeld als biecht-spiegels,
zooals nog een Spieghel der bekeeringhe der Sondaren. Spiegbele
der volcomenbeit zijn ook talrijk :

zoo de beroemdste van Harphius, over wien verder, en
dan die van SIMON VAN VENLO
(1499) en van anderen. Een
ascetisch werk met zeer rijken
inhoud is het Boec dee gulden
tbroene of der XXIIII ouden,

een vertaling uit het Duitsch
van Otto van Passau, die
tusschen 1480-1489 in verschillende plaatsen in Nederland gedrukt werd. De vier en
Tboofkijn van devolien, incunabel, 1487
twintig senioren der Apocalypse stellen hier als een bloemlezing samen van de mooiste gezegden uit klassieke schrijvers en kerkvaders
over de inrichting van geheel het christelijk leven. Andere werken kiezen
den vorm der allegorie.
Zeer mooi schijnt het Ridderbouc over den geestelijken strijd te zijn, dat
helaas I slechts in handschrift bestaat ; met berijmde gedeelten, in den vorm
van een samenspraak tusschen den Ridder en de ziel ; vermoedelijk oud,
misschien nog uit de XIV e eeuw. Het Boec van den pelgherijm (Haarlem,
1486, meermaals herdrukt) een werk, dat nog in drie handschriften bewaard
is en dat, ondanks de onbeholpen taal, nogal opgang moet hebben gemaakt,
is een vertaling uit het Fransch van Pelerinage de la vie humaine, een
allegorisch dichtwerk in een droomgezicht, zooals de Roman van de Roos,
van den Cistercienser Guillaume de Deguilleville (ca. 133o-1358). De
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uittocht van Israel uit Egypte
wordt als symbool verwerkt
voor de reis naar den hemel,
in het uit het Latijn vertaalde Irechwieer totters hemeldcben
Jberusalem, dat nog in handschriften, van 14621 af, en
drukken voorkomt. Andere
allegorieen zijn die van het
paradijs : Paradije der li efbebbender eielen (1535) ; of van een
pried : Prieel van S. ilgneten,
dat slechts in handschrift bestaat; of van een hofken :
het Hoofkijn van devotien (i487),
of van een boomgaard. Een
„fijn-gevoeld, literair-mooi"
werkje is inderdaad de „Wandelinge der kersten menschen",
beter genoemd naar de aanvangswoorden Indica mibi quern
diligit anima mea (Cant. I, 6),
werk van een Franciskaan,
dat in 15o3 het licht zag. Het
bestaat vooral uit zeer innige
en gevoelvolle, soms voor onzen smack wat te realistische,
Houtonede uit den incunabel „Van der dochteren
van Syon" .
beschouwingen en overwegingen over het lijden, met een
verhandeling over de voornaamste deugden. Men heeft het geroemd als de
samenvatting en de mooiste bloei van de teedere devotie der middeleeuwen
tot de Menschheid van Christus. Ook het spinnewiel wordt als symbool gebezigd, in Der Spi nroc (Utrecht, ca. 1478), een verhandeling over de heiligmakende gratie, en in de drie allegorische sermoenen, die LUCAS VAN DER HEY,
een Franciskaan, die te Diest of Emmerik heeft verbleven, over Den Spinrocken
hield : Christus is het vlas, het kruis de spinrok, waarom wij het kleed der
volmaaktheid moeten spinnen. Er volgt een uit het Latijn vertaald sermoen
op Maria, „op een gedaente van een Naeycorf" : „den spinrok met den
nayekorf" gegeven voor een nieuwjaarsgift „den religioesen jonkvrouwen van
Mariendael binnen Diest. Bi mi Jan Seversen" (Leiden, 151 7) : tamelijk levendig geschreven, met soms scherpe hekeling. Van denzelfden schrijver is een
werk in dialoogvorm ter verdediging van de aflaten : een Boecxken van den
ilflaten (1518), en een Prickel der Minne Godo,vertaling van St.-Bonaventura's
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Q. Vier begi)int een Denote erercicie uanber
Dochteren van fpon Die minnebe file: boe fp
beuselebe in baerfeha bat fp niet en motioe
ffam font' mats heft oft pet te bemiiing
wart bp bat fp ban feluen ninbet gbemonbt
en ontftehen in Die heft y gobs.fiocbtans fp
niet metenbe wit Die gene was DU beer g4e
wonbt babbepaer bp fp tutifeptibeleen Ione
frouwe gbeyteten Cognitio bat is henniffe/
om te foechen en te vinbe Den [chafe' Die ban
bate ohms gbewont en met minnEboerfcoo
ten babbe ect beOint Mut).

Stimulus divini amoris. Origineel, misschien wat gevaarlijk
origineel, was die Lucas van
der Hey wel, al had hij zijn
beeld uit Jeremias : „Ende siet
voer die tempel waren twee
corven". Voor religieuzen
bestemd was ook het mooie
Boeck van de dochteren van Syon

(149 2). Bepaaldelijk kloosterliteratuur bieden een Ghee,*like
zipteke, of „der susteren apet was em ioncfrouniebie epmelio teeck", waarin „een yghelike
hen. onftehen was uanber gobW cher * suster hoer noet claghen ende
minnen. eft fp en unite niet bac bat een gheestelic vader als een
Oaer bat am gbecomi was :oft wit ban bat
artsater zal ut desen boeck als
&Dal OW (9m bwelche fp wt feribeeen
ut eenre apotheeck medecijne
ioncftoume ghebieten ft ognitio:baer bi bat
ende raet gheven" ; en, van
ich p erftae beheniffe. Zefe motbt gijefonben
van haver inouwen onber all e creatuere Der denzelfden schrijver, een Spiemalt oft fp pemanbe gljeuinben honbe Die ghel der susteren: beide vlot
Wirer women . goet tibmoech eft oech Nan geschrevenverhandelingen,met
Del gbenoecb ware om tebeminnen of hef te exempelen opgeluisterd, schijnen vertalingen te zijn uit het
Obbett.
Latijn en worden reeds in
Van der dochteren van Syon een devo tie exercicie.
handschriften, van 1383 af,
Gheraert Leen 1492.
aangetroffen. Een nog in handschrift, van 1501, bewaarde Mari& Bogaert met 21 exempelen, was
eveneens bestemd voor „die reyne maechden die hier in dit convent
sijn" : Maria is onze middelares bij Karen Zoon en bij God, die immers
wel niet de Oudtestamentische God der wrake, maar, alhoewel onmetelijke goedheid en liefde, Loch ook een rechtvaardige rechter is. Een
Spieghel der Dogede (Lubeck, 1485) ascetisch-mystisch, schijnt ook vooral
klooster-literatuur te zijn. Een veelgelezen verhandeling, nog in talrijke
handschriften, van omstreeks 1415 af, in fragmenten bewaard, is een
Spieghel der iffaechden in den vorm van een tweespraak tusschen Peregrinus
en Theodora. Zelfs ter heiliging van het huwelijksleven werd afzonderlijk
geschreven als : Van den lovelikerz leven ende staet der echten.
Een afzonderlijke reeks van stichtelijke werken zijn de sterfboeken : die
te onzent, zoowel als in het overige Europa, talrijk in omloop waren. Zij
willen den weg aantoonen, om zich derwijze op den dood voor te bereiden
en zoo te sterven, dat men in het eeuwige leven het veiligst zal aankomen
en het minst zal behoeven te vreezen. Daartoe behooren werken over de
uitersten, zooals nog Dat Boec der Voersienicheit Godes, dat handelt over
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hel, hemel, vagevuur, met een
2 o-tal exempelen. Sommige
geven nauwkeurige voorschriften, die bij een sterfbed dienen
te worden in acht genomen.
Uitvoerig, zooals een „notabel boeck ghenoemt dat Sterfboeck" (Delft, 1488 en Zwolle) ; of beknopter, zooals het
derde deel van Gerson's „driegedeelde Wercsken", of, naar
des Coninx Summe, de volnzaecte Claergie om wel te
kunnen leven ende salich te
sterven (Hasselt, ca. 1488)
of Const em wet te leeren aterven
(Antwerpen ca. 14 9 2) en, later, andere dergelijke. Een uitvoerige literatuur, waarin de
Nederlandsche geschriften een
eervolle plaats innemen, is die
der troostboeken. Boethius
had het voorbeeld gegeven
door zijn De consolatione
1
49
1
Dat Stet:Neck, houtone9e uit den incunabel van
philosophiae : dat ook te onzent bestaat in twee vertalingen : de nog onuitgegevene van JACOB VILT, bewerkt naar de Fransche
vertaling van Jean de Meun, met rederijkersstrofen voor de metra, en
die van een Gentschen druk van 1485. Reeds de Melibeus en zelfs het
Schaakspel zijn feitelijk troostschriften. Niger's Ars epistolandi, die uitvoerig ook over troostbrieven handelt, was zeer verspreid. De Dominikaan
Johannes de Tambaco, van Dambach, tijdgenoot van de groote Dietsche
mystieken, vervaardigde een De Consolatione Theologies (1366), dat in vertaalde excerpten bewaard is, of als Vertroestinghe dee Menschen Levens wit der
heiligher scriften (Delft, 14 76) verspreid werd. Daarbij sluiten zich eene reeks
consolatie-werkjes aan : Troest der consciencien (Delft, 1485)) ; Van vuerige
Troestinghe totten doechden (Leiden, 1500) ; die Vertroestinghe der ghelatenre
nzenschen ende vander verclaringhe der consciencien (Leiden, 1502). Van
bijzondere beteekenis, ook om de innige, mooie taal, is het werk van den
anders onbekenden Minderbroeder JAN VAN REIMERSWAEL Der Sondaren
Troest. Van nog meer invloed was Der Sieletz Tread: misschien oorspronkelijk Nederduitsch en nog uit de XIV e eeuw, dat feitelijk een onderricht
wordt over de geboden, in het onderhouden waarvan de ware troost
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gelegen is, wat door talrijke exempelen, waaronder de bekende vriendschapssage van Amicus en Amilius, wordt toegelicht. Ook het werk van Jacob
van Thalamo werd vertaald als Der Sonderen Troeat „ofte proces tusschen
Belial ende Moyses" (Haarlem, 1484) in den aard van het Mascharoengeding. Nog in de XVI e eeuw schreef ANTONIUS VAN HEMERT (gest. 156o)
een Vertroeotingbe in ale tijden; terwijl de bekende humanist WILH. GNAPHAEUS, de Voider, zijn zoo al niet reformatorisch, dan Loch sterk persoonlijkreligieus getinte Troost ende epiegbel der diecken, vrij nuchter, zonder den
gloed en de poezie der taal van andere onzer troostboeken, schreef.
Godsdienstig, zedenkundig en stichtelijk onderricht gaven nog de preeken,
die steeds meer ook in het Dietsch werden opgenomen, verzameld, weldra
zelfs uitgegeven. Wij blijven hier bij de anonieme preekenverzamelingen,
zonder een volledig beeld van de kanselwelsprekendheid te willen ontwerpen : dat met de namen van bekende predikers en met de vertalingen
van preeken van kerkelijke leeraars zou moeten aangevuld worden.
Een reeks Sermoenen over de Lien geboden, nog in handschrift bewaard,
werden „ghedaen te Gent ten predicaren int iaer ons Heeren duust. CCCC
LXIII, van eenen meester lesensiaat inder godheit". Ze zullen dus wel
geen vertaling zijn van Latijnsche sermoenen uit de XIII de eeuw, zooals C. G. N. de Vooys meende, omdat onder de 33 er in voorkomende
exempelen geen enkel aan latere bronnen ontleend werd. Een bundel
afkomstig uit het vrouwenklooster Jericho te Brussel, bevat 41 sermoenen
„ghescreven uut der predicaren monde alsoe na ende ghelijc als men can
van twee onse religiose susteren". Eenige namen van predikanten, Dominikanen, Franciskanen, Augustijnen, zijn er uit bekend gemaakt : JOANNES
VAN NAMEN, Dominikaan, die in 145 9 het klooster van Brussel stichtte :
een Waal dus, die in de hoofdstad in 't Dietsch predikte ; een „brueder
EGIDIUS, predicaer" ; een „eerwerdighe ander supprioer vanden predicaren",
FRATER PETRUS ; dan de provinciaal der Minderbroeders ; BROEDER LEO,
gardiaan van Botendaal, en andere anoniemen ; JAN STORM, die ook
vermeld wordt, ontmoeten we nog verder.
Nog uit andere handschriften duiken hier en daar namen op : zoo de
Dominikaan BROEDER BERAERT, of Aert, of Baert of Arnoldus, van wien
preeken in verschillende preekenbundels voorkomen. Doch deze literatuur
berust nog grootendeels in handschriften, zoodat het vooralsnog niet
doenlijk is den aard van deze welsprekendheid nader te bepalen.
MEER BEKENDE SCHRIJVERS
Doch hier willen we deze dorre opsomming staken. Wij besluiten met
eenige bekende schrijvers, wat dit overzicht moet aanvullen.
Even vermelden we nog ZUSTER BERTKEN, die ook eenige devote tractaten
heeft nagelaten ; innig en teeder, voornamelijk in de beschouwing van het
Lijden.
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Tot den kring der Windesheimers behoort CLAUS VAN EUSKERKEN (gest.
152o), wiens gemeenzame, gemoedelijke en frissche collacien tot de zusters
van het Meester Geertshuis naast die van Brinckerinck mogen gesteld
worden. Ook hij bezat een uitstekend talent van psychologische analyse,
dat hem bij de bestrijding van kleinere en grootere gebreken onder de
zusters soms tot fijne, steeds goedluimige, met treffende uitdrukkingen en
volksspreuken versierde schilderingen in staat stelde. Hij prijst de bovennatuurlijke wijsheid aan die alle wereldlijke geleerdheid overtreft, vermaant
tot onderhouden der kloosterregelen, vooral van het stilzwijgen ; waarschuwt
tegen zinnelijke vriendschap en tegen valsche nederi gheid. Nog gaarne
gebruikt hij de allegorie. De Loon is meestal vermanend-practisch. Toch
klinkt de oude mystiek hier nog meermaals door in de hooge opvatting
van den adel der ziel en de verzaking van alle eigenwilligheid.
Enkele tractaatjes met goede punten, d.i. losse aanteekeningen uit lezingen,
vluchtige gedachten en verlichtingen, geestelijke leering in gevleugelde
gezegden, in spreekwoordelijke uitdrukkingen of spreuken, niet zelden
antithetisch of met een aanschouwelijke vergelijking uit het dagelijksche
leven, waarvan vele uitmunten door diepte van beteekenis en van levenservaring, in den aard van de Imitatio Christi, voorbereiding der later zoo
beroemde Maximes, leiden ons ook nog binnen bij de kringen der Windesheimers, of misschien reeds der Observanten-Franciskanessen.
Ook in Zuid-Nederland hadden de reguliere kanunniken van St. Augustinus,
de Windesheimers, en de Fraterheeren, of Broeders van het Gemeene
Leven, hunne huizen, niet zelden met hun vrouwelijken aanhang, waar de
priesters leiding gaven. Hier worden vele namen van schrijvers aangetroffen ;
doch meermaals kunnen wij niet opmaken of zij zich van het Latijn dan
wel van het Dietsch bedienden; ook van hunne werken kennen we weinig
meer dan de titels.
Een Limburgsch-Brabantsch handschrift uit het einde der XV e eeuw
bevat een viertal verhandelingen : een Boecxken dat profijtelijck is totter
volcomenbeit te comen; een Profytelycke ende ecoen pelgrimagie; een Goede &hie
vermanynge, een Trade mecum of Gaet met my : alles kloosterliteratuur,
misschien van LEONARDUS BUCK, een Oisterwijker, kanunnik te Corsendonk, bij Turnhout, waar hij in 148 9 overleed en van wien werken worden
vermeld, die bij deze tractaatjes zouden passen ; of van JACOBUS ROTAER,
van Bochout (Bocholt ? in Limburg), prior te Tongeren en eenigen tijd
bestuurder van het vrouwenklooster St. Barbaradaal bij Tienen, overleden
in 1479 . Deze schreef voor een Zuster van dit klooster, en dus wel in het
Dietsch, een uitstekend werkje De religioea vita bene inetituenda, dat voorbestemd was om opgang te rnaken : hebben wij dit in een dier zooeven vermelde werkjes teruggevonden ?
Uit de priorij 0. L. Vrouw ten Troon, te Grobbendonk, bij Herentals,
gesticht in 1414, zijn een drietal ascetische schrijvers met uittreksels van
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hun werk bekend. De eerste JAN STORM is uit Brussel, prior in 1454, daarna
bestuurder-rector van het vrouwenklooster Jericho bij Brussel, van 1457
tot aan zijn dood in 1488. Twee bundels sermoenen, met 36 en 42 preeken
of collacien, zijn nog van hem bewaard door een jonge schrijfster, die ze
als een „cleyn bye" „uyt rollen brieven ende oude quaternen ghescreven
metier pant der selven predicaers", of uit kopieen van een „sijnre gheestelijker dochter" had vergaderd : met anagogische schriftuurverklaringen
en toepassingen, in een flinke taal. De tweede is JACOB ROECX, „ex Bergis"
(van Bergen-op-Zoom ?) die professie deed in den Troon in 15o6 en daar
in 152 7 overleed. Van hem kwamen, na zijn dood, in 1545 en in 1556 te
Antwerpen, twee werkjes van de pers, die tijdens zijn leven bij devote
vrienden veel goeds hadden gesticht : Den Wijngaert der Sielen, voornamelijk
gebeden en overwegingen bij het Lijden ; en Den gheedtelticken Steen, een
„vierich boecxken" op den tekst van het Hooglied : „Kom, mijn duff, in
de gaten der steenrots" ; nu is Christus de steenrots : „Petra autem erat
Christus" en de gaten der steenrots zijn de wonden van Christus ; de
„caverna maceriw" is de wonde van het Hart ; wat tot verheven, niet
zelden lyrische bespiegelingen aanleiding geeft. De derde is CORNELIUS
BELLENS, van Ouwen, thans Grobbendonk, die echter reeds buiten deze
periode valt, daar hij eerst in 155 7 geprofest werd en in 15 73 overleed.
Van hem bestaat een tamelijk uitvoerige verhandeling in 41 kapitteltjes
over het Pater Nooter : in een gemoedelijke, toch verheven, zelfs rijke taal,
nog gansch Middeleeuwsch, al klinken de theologische beslommeringen
van den tijd wel bier en daar los door.
Wij besluiten met de grooten. Vooreerst de leider van de hervorming der
Minderbroeders in Nederland, JAN BRUGMAN, die, te Kempen geboren, omstreeks twintig jaar na Thomas a Kempis, na te Parijs te hebben gestudeerd,
en lector der theologie van zijn orde te St. Omar te zijn geweest, het hoofd
der Observanten werd en in Friesland en Groningen, te Amsterdam, over
geheel het land, van omstreeks 145o tot aan zijn dood te Nijmegen in 1473,
predikte met een vuur dat zijn krachten meermaals uitputte, met een
vrijmoedigheid, die hem wel eens in gevaar bracht, in een taal die het yolk
naar 't hart ging, omdat zij uit de taal van het yolk gegrepen was. Daarin
reeds drukt zich een onderscheid uit tusschen de Windesheimers en de
Observanten. Genen blijven toch steeds nog voornaam en eenigszins koel ;
met hun eerder intellectualistische strekking staan zij wantrouwig tegenover
het gevoel en de felle openbaringen ervan. De Franciskanen staan te
midden van het yolk en spreken uit de ziel, met een taal op 't randje of van
't vulgaire, met den eenvoud van het argeloos beleven van het bovennatuurlijke.
Van zijn preeken, die hem zoo beroemd hebben gemaakt, dat „praten of
kallen als Brugman" lang spreekwoordelijk is gebleven, was er slechts een
enkele, met enkele fragmenten aan W. Moll bekend. In de laatste jaren
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zijn er heel wat voor den dag gekomen : een tiental collation, een 26-tal
preeken waarvan vele, zoo niet alle, wel van hem zijn ; en nog duiken er
andere op. Wat daarvan reeds uitgegeven werd laat ons, althans eenigszins,
oordeelen over 's mans gewone welsprekendheid. Hij is meer op de praktijk
van het leven dan op de hooge theologische bespiegeling gesteld : meer
contemplatief en affectief dan speculatief of mystiek. De ontwikkeling
is goed geordend, naar een vast plan, al zijn sommige beschouwingen voor
onzen smaak wat te gezocht en al zullen wij niet altijd vrede hebben met
het gebruik van schriftuurplaatsen in al te aangepasten zin. Maar hij
verliest nooit de aanraking met zijn gehoor en laat het eigen gevoel vrij
meespreken. Direct, aanschouwelijk, schilderachtig, met nog heel wat
middeleeuwsch naief wondergeloof, schrijft hij een eenvoudige en toch
frissche, sappige taal, die voor geen realistische uitdrukking terugdeinst,
in volzinnen, die, zonder gespannen te staan, met nog wel wat betoogende
want's en gevoelvolle och's, toch flink gebouwd en zuiver Dietsch zijn.
Wie meer felheid of onstuimigheid had verwacht, bedenke dat we slechts
met naschriften van toehoorders of toehoorsters te doen hebben en dat het
preeken zijn, niet voor het yolk, maar voor kloostergemeenschappen.
Als dichter van een paar geestelijke liederen leerden wij hem reeds kennen.
Dichtte hij meer ? Best mogelijk ; doch aan dat soort van werk zal hij zelf
niet veel belang hebben gehecht. Zijn Devote oefeninge der kyneheit, dee middele
ende dee eynden one Heren Christi na inholt dee Evangelye vergadert is een leven
van Jesus ter vrome overweging en navolging voorgesteld : een soort van
meditatie-boek reeds, in denzelfden eenvoudigen, hartelijken Loon geschreven als zijn preeken; zoo geheel Franciskaansch van geest en opvatting,
om de innige, teedere, warme deelneming en liefde, die geheel het verhaal
tot een aanschouwelijke, meedoorleefde werkelijkheid maakt. En zoo
geheel Dietsch, in taal en zinsbouw, die nergens den invloed van het
Latijn vertoonen.
Doch ook in 't Latijn preekte en schreef hij aan Fraters van het Florenshuis ;
vervaardigde hij een paar moraliseerende werkjes voor zijn eigen ordegenooten : Speculum impelfectionie en De caueie obeervantiae. Wij vermeldden
reeds zijn Vita Lydwinae. Nog onlangs werd zijn Devotue tractatue valde
incitativue ad exercitia paeeionia Domini per articuloe dietinctue teruggevonden,
waarnaast dan nog een verhandeling in het Dietsch werd ontdekt, die in
oefeningen en ontboezemingen uitwerkt waartoe het eerste aanspoort.
Het tractatus schijnt de grondslag te zijn van Thomas a Kempis' werk :
De vita et beneficiis Salvatoris Jesu Christi, wat dan een helder licht zou
werpen op de werkmethode van dezen Windesheimer. Maar zulke werken
zijn van veel grooter belang voor de geschiedenis van het geestelijk leven
en van het methodisch beschouwend gebed, dan voor de eigenlijke literatuur,
al zijn ze nog zoo onderhoudend geschreven. Ontzaglijk heeft Brugman
gearbeid voor den bloei van het sociale en godsdienstige leven onzer
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vaderen ; hij is een machtig wekker van ernstig christelijke leven geweest,
in de navolging van den armen en lijdenden Christus.
Naast hem stond, minder man van de daad, meer mystiek van aanleg, die
andere groote Minderbroeder, HENDRIK VAN HERP, meer bekend onder zijn
verlatijnschten naam HARPHIUS. Geboortig waarschijnlijk van Erp (zoo
schrijft hij zelf zijn naam) in Noord-Brabant, rector van het Fraterhuis
te Delft, en dan in 1445 te Gouda, trad hij, op een refs naar Rome in het
jubeljaar 145o, in de orde der Minderbroeders, werd drie jaar later
gardiaan te Mechelen, waar hij, met korte onderbrekingen, na drie jaar
provinciaal geweest te zijn, verbleef tot aan zijn dood in 1477. Hij is de
schrijver van het na Ruusbroec beroemdste werk over mystiek, den Spieghel
der Volcomenheit: een werk van algemeen cultuur-historische beteekenis,
een systematische summa van de katholieke ascese en mystiek. En deze
ademt nog geheel den geest van Ruusbroec, van de Nederlandsche mystiek,
waarmee Herp zijn godsdienstig leven had gevoed. Wel is waar heeft hij
ook andere schrijvers geraadpleegd : in de eerste plaats nog de Theologia
mystica van den XIII-deeuwschen Karthuizer Hugo de Balma ; en heeft
hij voor sommige onderdeelen of voorstellingen uit anderen geput : uit de
Victorijnen, uit den Duitschen Minderbroeder Rudolfus van Biberach ;
hij kende de kerkvaders, kende den H. Thomas, den H. Bonaventura ;
kende ook de duitsche mystici : Eckart, Tauler, Rulman Merswin, zij het
misschien slechts onrechtstreeks ; zelfs kan het schijnen dat Hugo de
Balma zijn voornaamste gids is geweest, omdat hij van dezen de primauteit
van het gevoel op het verstand in de mystiek als grondslag van zijn systeem
overneemt, en ze door zijn leer der „aspirationes", van het „toegheesten"
nog verder uitwerkt ; wat niet belet, dat Ruusbroec's werken hem alle
zoo vertrouwd waren, „dat hij spreekt en schrijft in de woorden en beelden
van zijn meester" ; ja gansche deelen, inzonderheid van de „Chierheit" -zonderling genoeg langs de Latijnsche vertaling van Jordaens .- dock ook
van alle andere werken overneemt. Zoo heeft hij slechts, waarschijnlijk
zonder het opzettelijk te bedoelen, de meer Platonisch-intellectualistische
mystiek van Ruusbroec, onder den invloed van het Franciscanisme en van
den tijdgeest, in meer affectieve vormen overgebracht, gewijzigd en practisch
aangevuld.
De Spieghel is verdeeld in vier groote deelen, waarvan het eerste, in twaalf
hoofdstukken, over twaalf „stervinghen", als een breed-opgezette inleiding
is. De drie andere deelen behandelen de drie groote ontwikkelingsphasen
van het geestelijk leven, het werkende, het geestelijk schouwende, het
„overwesenlike" schouwende, die om de beurt beschreven worden in hun
„bereitsel", hun „versieringhe" en hun „voortganc". De taal en de stijl
herinneren voortdurend aan Ruusbroec, al mist men er wel diens hooge
vlucht en poezie ; maar de uiteenzetting zelf is veel systematischer en
didactischer van Loon. Het werk is dan ook slechts in dien zin oorspronkelijk,
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dat hier het beste van Ruusbroec's leering, verbonden met de van elders
opgedane geestelijke wijsheid, tot een goed-gesloten, zeer gelukkig en
bondig leerstelsel van mystieke theologie wordt opgebouwd. Het munt ook
uit door een reeds vrij ontwikkelde kennis van de wisselwerking van stof
en geest, lichaam en ziel, zoowel als door zeer scherpe en juiste psychologische analyses en opmerkingen, die het soms ook een wereldwijze zou
verbazen bij dezen monnik aan te treffen.
De Spieghel werd vertaald in het Latijn door den Keulschen Karthuizer
Blomevenna ; gedeeltelijk in 14 96, volledig in 15o4, en van hier uit in
de meeste Westeuropeesche talen. Harphius zelf was nog een vruchtbaar
mystiek schrijver in het Latijn. Zijn eerste werkje, Eden : een aaneenrijging
van soms bladzijdenlange citaten uit Ruusbroec, is nog vrij onbeholpen ;
zijn Scala amorie behandelt negen trappen der goddelijke liefde volgens
Rudolphus van Biberach ; een collatio I, of Directorium brevimimum, bevat
vooral Herp's leer over het „toegheesten" ; Soliloquia duper Cantica in 140
„sermones" of „capita" — de preekvorm was een gewone vorm van Herp
— geeft een volledige uiteenzetting van het geestelijk leven ; eindelijk komt
daar nog bij een Procemus humani profectue in 21 sermones, waarnaast twee
bundels sermoenen. Uit al deze werken, behalve uit „Processus", dat
slechts twee sermones leverde, werd dan later, in 1538 door den Karthuizer
Dirk Loer, de Theologia Myetica samengesteld, die Harphius als den grooten
leeraar der mystiek beroemd heeft gemaakt, en waardoor voornamelijk
onze Nederlandsche mystiek de katholieke wereld heeft veroverd, een
steen des aanstoots soms, een prikkel tot hoog geestelijk leven meestal.
Nog een groote uit de Minderbroedersorde is DIRC COELDE van Munster,
in Westfalen (1435-1515), die, na zestig jaren in de orde als ijverig predikant, als leider van vele huizen en Noord- en Zuid-Nederland te hebben
doorgebracht, als gardiaan te Leuven overleed. Wij ontmoetten hem reeds
als dichter van geestelijke liederen en hierboven als schrijver van den
Kerotenepiegbel. Ook hij wekte op tot innige vereering en beleving van den
lijdenden Christus, in zijn Corte oefeningbe vander pamien one Heeren, in zijn
Doornenkroon, in Zeven Getijden, in Vijftien Onze Vadere, in een Devoot boecxken
van der Minnen Jbedu ende Mari en, dat in de liefde tot Jesus en zijn Moeder
inleidt. Nog werden van hem een aantal Sermoenen in handschriften ontdekt,
waarbij het steeds de vraag mag zijn, of die werkelijk zoo werden gepreekt,
dan wel of de sermoenenvorm niet gekozen werd, om ascetisch-mystieke
verhandelingen wat levendiger te maken. De gewone klank van Dirk
Coelde's geschriften is, meer dan bij Brugman, meer zelfs dan bij Harphius,
die der innige, gevoelvolle mystiek. Ook werd hij in zijn orde vereerd als
gelukzalige.
Naast deze grooten staan vele anderen, die we bier slechts terloops
mogen vermelden. Er is Coen een uitvoerige Franciskaansche literatuur
geweest, met de school van Gouda als middenpunt, die werk heeft ge342

leverd dat in groote oplagen verspreid werd. HENRICUS VAN SANTEN, die
als gardiaan te Mechelen overleed in 14 93, en die als „insignis verbi
divini prxco" wordt vermeld, is de verdienstelijke schrijver van een
Collacie, die feitelijk een geheele verhandeling is met mystiek-practische
strekking, doch wat rommelig samengesteld en van een aantal preeken of
Sermoenen weghene den heilighen Sacrament. Wij noemden reeds Jan van
Reimerswael. Daar zijn er nog meer, van wie preeken zijn bewaard : van
WILLEM VAN AMERSFOORT, DIONYSIUS VAN HOLLAND, HERMAN VAN ZUTFEN,

van een zekeren BERNAERT. JAN VAN HAARLEM, een leekebroeder der orde,
schreef in den vorm van Drie epietelen een geheel geestelijk tractaatje.
JAN AERTS trok met een reisgezelschap naar Jerusalem in 1484 en schreef
zijn herinneringen op in een Bevaert tot der heylighen stadt Iheruaalem, dat
nog in handschrift bewaard is.
Kenschetsend voor de troebele en verwarde tijden die gaan volgen is het
lot, dat aan een stichtelijk werk van den Brugschen Minderbroeder JAN
GLAPION beschoren was. Jan Glapion was biechtvader van Keizer Karel, nam
in belangrijke mate deel aan het tot stand komen van het edict van Worms
en overleed te Valladolid in 1522. Hij is de auteur van „Een seer suyverlic
tractaetken die Tytcortinghe der Pelgrimagien deo menechelyken leveno" , dat,
in 154o opnieuw te Antwerpen uitgegeven, op den Index kwam van Karel
V en van Leuven : waarom men lang gemeend heeft, dat we hier met een
fictief aan Jan Glapion toegeschreven werk te doen hadden. Het is nu
echter gebleken, dat het geschrift wel van hem is en dat het ook zeer
zuiver is van inhoud. Het is een ascetische verhandeling over de beste
wijze om de pelgrimagie van het leven over de zeven dagen der week, van
Vrijdag tot Donderdag, verdienstelijk door te brengen in de overweging,
beurtelings van de Vreeze Gods, het Geloof, de Hoop en de Liefde, de
navolging van Christus, de beschouwing van de zichtbare dingen der
schepping, het Geduld, den Dood. Er kwam echter wel meer op die Indices,
dat ons verbazen mag. Maar, naast de vrees dat sommige uitlatingen ook
in devote en zuiver katholieke geschriften verkeerd mochten begrepen
worden of aanleiding tot verwarring geven, speelde meermaals de politiek
bij dit indiceeren een voorname rol.
Zoo stond het met de godsdienstige, zedenkundige, ascetische en mystieke
literatuur in de Nederlanden op den vooravond der Hervorming. Nog
hebben wij niet alles vermeld, omdat geheel deze literatuur onvoldoende
is onderzocht en wij hier ook geen geschiedenis geven van het geestelijkgodsdienstig leven onzer vaderen. Maar het voorgaande moge reeds
volstaan om velen, ook katholieken, hun opvatting te doen herzien over
den lagen stand van het godsdienstig leven te onzent voor de Reformatie.
De Hervorming zelf heeft den bloei van deze godsdienstig-geestelijke
literatuur niet geknakt. Buiten het gewoel van den strijd om gaat zij rustig
haar gang, stijgt zij zelfs op tot onvermoede hoogten in enkele werken, die
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als de kern en samenvatting zijn van het beste van onze Middeleeuwsche
stichtelijke en mystieke literatuur, zooals in het verdere hoofdstuk over
het proza in den strijd zal blijken.
De geest van deze stichtelijke literatuur is niet meer dezelfde als die van
onze mystiek uit de XIII e of zelfs nog uit de XIVe eeuw. In plaats van
de positieve zijd e van de Verlossing in het hooge beleven door de heiligmakende genade, van den Godmensch, met de vrijheid en, bij alle gestrengheid
en bij alien ernst, de blijheid van de kinderen Gods, dringt de meer negatieve
zijde steeds verder door, waarvan het vluchten der zonde de grondslag
is, in een minder dogmatisch, meer ethisch christendom ; met de navolging
in 't bijzonder van den lijdenden Christus en de daaruit sterk gevoede
gevoelige devotie, met de steeds meer op de minste bijzonderheden van
het dagelijksch bedrijf gerichte praktijk van het leven, met een zekere
angstvalligheid die soms ziekelijkheid wordt en een zekere gedruktheid
onder de voortdurende bedreiging van de uitersten.
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IN DE BRANDING DER
HERVORMINGSBEWEGING
DE LYRISCHE POEZIE
VOORBEREIDING
N DE EERSTE HELFT DER XVI e EEUW BRAK DE
Reformatie uit over de Kerk. Voor een billijke beoordeeling van de
literatuur uit dien tijd, tot ongeveer het concilie van Trente of de
opkomst van het Calvinisme, is het noodzakelijk haar te zien in den
breeden stroom der zuiverings-, der hervormingsactie, die sedert de vroege
Middeleeuwen, steeds geweldiger, aanzwol. De aanvallen tegen ergerlijkheden en misbruiken in de Kerk dateeren niet eerst uit de jaren van Luther.
Reeds in de XVe eeuw hadden zij een scherpte en felheid aangenomen,
die de maat van het geoorloofde schijnen te buiten te gaan. Voorwerp dier
hekeling was vooreerst de geestelijkheid, van hoog tot laag : haar werden
vooral schraapzucht in velerlei vormen, onwetendheid, wereldschgezindheid,
ja wulpsch- en liederlijkheid ten laste gelegd. Dan, vele godsdienstige
,praktijken : in de vereering van heiligen, in het houden van bedevaarten en
procession, in de bediening der hl. Sacramenten, in de uitdeeling van aflaten,
in allerlei andere „uitwendige werken".
De ontwikkeling van de meer persoonlijke devotie, zooals wij die sedert
de XI e eeuw hebben zien opkomen, had in de latere Middeleeuwen een
heerlijken bloei van godsdienstig leven, met ook veel woekergroei, voortgebracht en aanleiding gegeven tot menigvuldige instellingen en praktijken
van godsvrucht : bedevaarten, broederschappen, steeds talrijker vasten- en
feestdagen, liefdadigheidswerken bij de toenemende bedelarij en ellende,
lange getijden en gebeden, vereering van allerlei heiligen, procession, enz.
De Kerk zelf had den oneindigen schat van de verdiensten van Christus
en van zijn heiligen steeds ruimer geopend voor dergelijke godsdienstige
oefeningen en goede werken door het verleenen van aflaten : die geen
kwijtschelding zijn van zonden, maar van de tijdelijke straffen, die de
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zondaar schuldig blijft te ondergaan, ook nadat hij vergiffenis van zijn
zondenschuld heeft verkregen. Deze aflaten zelf werden meermalen oorzaken
van misbruik, daar ze vaak werden verleend om geld voor een of ander
goed werk. Nu gebeurde het, dat velen, vooral in die hartstochtelijke,
weelderige tijden, al te uitsluitend hun vertrouwen stelden in hun zoogenaamde goede werken, in hun fundaties van kloosters, altaren, missen, in
de aflaten, die ze daarmee, of met hun geld, konden verdienen, om er voor
het overige op los te leven. Daarbij kwam aan den anderen kant het groeiend
pauperisme. Het gewone yolk beschikte niet over de geldmiddelen om aan
vele van die „goede werken" deel te nemen, keerde zich tegen de rijken, die
dit wel konden, tegen de geestelijkheid, die van die „goede werken" leefde,
tegen de anderszins zeer populaire en ijverige bedelmonniken, die op
aalmoezen waren aangewezen; waarbij gewis misbruiken een goeden
schijn van grond gaven, om de geestelijkheid van simonie te beschuldigen
en van gesjacher met het heilige. Ook zien wij, dat van de XV e eeuw of
steeds krachtiger tegen die „werkheiligheid", met de velerlei verwante
praktijken werd te keer gegaan.
De Scholastiek zelf had sedert de XIII e eeuw vooral het groote middel
aan de hand gedaan, om hierin het noodige onderscheid te maken. Tot dan
toe had de theologie den mensch meestal beschouwd in de „historische"
orde, zooals het beet : dat is, in de bovennatuurlijke orde, in de orde waarin
hij feitelijk staat. De Scholastiek, in de uitwerking van de leer der genade
en der Verlossing, bracht de begrippen van natuurlijk en bovennatuurlijk
tot dieper bewustzijn : in de natuurlijke orde, aan onze eigene, natuurlijke
krachten overgelaten, vermogen wij nets voor ons Neil ; alle zaligheid
komt ons toe in de bovennatuurlijke orde, door de genade en de verdienste
van Christus. De bewustwording van dit onderscheid drong allengs ook
bij het yolk door ; de groote katholieke leer werd steeds duidelijker op den
voorgrond geschoven : dat de verdienstelijkheid onzer goede werken niet
voortkomt uit onze natuurlijke vermogens, maar uitsluitend uit de verdiensten van Christus ; en terwijl Van Maerlant zich nog verontwaardigde,
omdat „domme priesters" leeren dat goede werken in staat van zonde den
mensch niet baten (1 e Martijn, 235, vlg.), verkondigde Ruusbroec, dat een
rijk man, indien hij niet uit zijn leven van zonde opstond, met al zijn aflaatbrieven wel geabsolveerd werd van het vagevuur, maar begraven in de hel.
Die bewustwording van de noodzakelijkheid van de genade van Christus
voor de beteekenis van geheel ons uitwendig leven was toen, tegen de al
te groote veruitwendiging der godsdienstige daden, sterk aangegroeid.
Luther zelf, toen hij zijn rechtvaardigingsleer verkondigde, stond te midden
van dien gedachtenstroom ; maar hij ging verder. Leerde de katholieke
Kerk al, dat alle verdienste uit Christus is, zij sloot de verdienstelijkheid
van onze goede werken daarom niet uit, integendeel : indien ze namelijk
verricht worden in Christus en met zijn genade. De kracht van Christus'
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Verlossingswerk bestaat, volgens haar, niet alleen hierin, dat onze zonden
door Christus worden gedekt, terwijl wij in ons zelven zondaars blijven;
zij reikt veel verder : zij rechtvaardigt ons werkelijk, omdat zij in ons de
zonde uitroeit — Christus en de zonde kunnen niet samen in de ziel bestaan
—, zoodat wij werkelijk rechtvaardig en heilig zijn in Gods aanschijn,
zoodat nu ook Christus in ons leeft, en al onze goede werken in die door
Christus bewerkte rechtvaardigheid en heiligheid gedaan, aangenaam aan
den Vader en bovennatuurlijk verdienstelijk zijn. Luther integendeel
leerde, dat onze zonde door Christus' genade slechts gedekt wordt, dat
wij in ons zelven zondaars blijven en onze goede werken op die wijze nooit
aangenaam voor God en verdienstelijk kunnen worden. Waar het thema
der verdienstelijkheid van de goede werken in refreinen en spelen zoo
dikwijls ter sprake komt, mag men dit onderscheid ter beoordeeling nooit
uit het oog verliezen. Ook gaat het gewoonlijk, en zelfs uitdrukkelijk, om
de louter uitwendige goede werken, die, zooals wel eens duidelijk wordt
gezegd, eenieder met zijn geld kan doen.
Daarbij kwam in de XVe eeuw het humanisme, kwam in onze gewesten
Erasmus. Erasmus was zelf, in godsdienstig opzicht, een kind van het einde
der Middeleeuwen. Hij heeft vooral de monniken, de scholastieke leeraars,
zoowel als de werkheiligheid, tot mikpunt van zijn spot genomen. Hij
preekte een „gezuiverd" christendom en verwachtte in zijn verwaande
naiveteit alle heil van het humanisme, van de beoefening der „bonne literati"
en van een terugkeer naar de bronnen, dat is naar de Schriftuur en naar de
kerkvaders. De dogma's der Kerk boezemden hem weinig belang in; van
het christendom hield hij vooral de ethiek en de bergrede over. Met de
beste bedoelingen misschien bezield, om tot een waarachtige hervorming
bij te dragen, zoodat hij steeds bevriend is gebleven met mannen als den
H. Thomas Morus, heeft hij Loch in de maatschappij een deesem gelegd
van opstandigheid en twijfelzucht, die vol bedreiging was. In de studeerkamer van een humanist kanveel onschadelijk zijn,wat in het leven geworpen,
de maatschappij in lichte laaie zet. Erasmus heeft velen van zijn landgenooten in zijn tijd naar het hart gesproken. Men heeft van hem gehoord,
zonder hem daarom veel gelezen te hebben. Zijn gezag heeft, bij die stadsmenschen, die het intellectueele leven van hun tijd wilden meemaken, den
geest van verzet en kritiek nog geprikkeld : die zich nog scherper ging uiten
in hekeling van kerkelijke personen en gebruiken, in spot op de Middeleeuwsche scholastiek en op de dragers van de scholastieke geleerdheid, in
twijfel ten overstaan van veel wat voor heilig en onaantastbaar was
gehouden, maar niet door de Kerk uitdrukkelijk en dogmatisch werd
geleerd of voorgeschreven, in onverschilligheid voor dogmatische problemen,
met den nadruk op de ethische zijde van den godsdienst in de beoefening der
werken van barmhartigheid, in een algemeene en vage vereenvoudiging
van het geloof boven wat als ijdel gekibbel der scholastiek werd beschouwd,
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terug naar de h. Schrift en naar een ethisch christendom. Dat die geest
gevaarlijk kon worden, dat die het ei kon zijn waaruit de Hervorming
gebroed werd, dat die dan ook door streng kerkelijk-gezinden kon bestreden,
zelfs onderdrukt worden, spreekt vanzelf. Zoo heeft ook Erasmus het fel
tegenover katholieken te verduren gehad, zonder dat hij zelf daarom ooit
buiten de Kerk heeft willen treden.
Toen kwam Luther. Ook van hem en van de „Duitsche doctoren" heeft
men al vroeg te onzent gehoord. Zijn eerste aanhangers te Antwerpen
waren oud-leerlingen van hem. Toch was het Lutheranisme in de eerste
helft der XVI e eeuw, buiten enkele kringen in sommige steden, weinig
bekend : te Antwerpen b.v. waren het vooral vreemdelingen en Portugeesche
Joden, die het steunden. Ook in Luther zag men aanvankelijk weinig meer
dan een machtigen leider in de oppositie tegen ergerlijkheden en misbruiken
tot een definitieve zuivering van de Kerk. Zelfs vele geestelijken, die zich
„Martinisten" noemden, hingen hem aan, te Antwerpen, te Brugge en
elders, en meenden hem te kunnen volgen, zonder daarom van de Kerk
zelf afvallig te worden. Zijn rechtvaardigingsleer sloot aan bij den strijd,
die reeds lang ontketend was en steeds feller vormen aannam tegen de
„werkheiligheid", de schraapzucht en de simonie : men heeft er dat vooral in
gezien en begroet. Zijn beroep op de H. Schriftuur, in 't bijzonder op den
H. Paulus en op het Oude Testament, heeft in de literatuur een ruimere
plaats veroverd voor allerlei Schriftuurteksten en er een sterker bijbelsche
en schriftuurlijke kleur aan gegeven, hoewel die lang niet afwezig was in
de refreinen zelfs van de XV e eeuw. Maar Luther's eigenaardige leeringen
zelf drongen weinig door bij het yolk. Dit is zoo waar, dat men in de
geschiedenis van de Reformatie in de Nederlanden een autochthone
beweging heeft willen zoeken, maar die vooral in de meer door Erasmus
beinvloede geschriften heeft ontdekt. Dat deze, nu nog gesteund door
Luther, den weg tot de Hervorming heeft kunnen voorbereiden, dat hij er,
velen misschien, zelfs tot afval van de Kerk heeft gebracht, kan gereedelijk
toegegeven worden. Maar op zichzelf en bij het begin was de door Erasmus
en Luther aangekweekte gezindheid een voortzetting van dien geest van
kritiek en verzet, die zich reeds veel vroeger, soms vrij fel, had geopenbaard
en die uiteraard geen omverwerping van de Kerk zelf, maar een zuivering
nastreefde, zij het ook soms op een vrij cynische en voor ons gevoel zeer
oneerbiedige wijze, uit verzwakking van den katholieken zin, misschien,
maar ook vaak uit oprechte liefde voor de Kerk. Erasmus zelf schreef in
een brief aan zijn landgenoot, Paus Adrianus VI : „Nos olim qudam
Tiberius lusimus ; sic turn ferebat temporum tranquillitas, non suspicantes
hoc seculum exoriturum" : wij zelf hebben vroeger wat te vrij spottend
en schertsend geschreven ; dat mocht zoo in die rustige tijden, niet vermoedend dat deze eeuw in aantocht was (Ep. 1. XXIII, ii). Reformatorisch
is die gezindheid alleen in de gevaarlijke helling die er heen leidde, waarop
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we niet weten wie er halt zou hebben gemaakt, en die op den tweesprong
der wegen even goed tot de Contra-Reformatie had kunnen overgaan.
Erasmus en Luther, humanisme en hervormingsbeweging hebben tot een
driestheid en felheid in de kritiek en het verzet gevoerd, die Kerk en Staat
ging alarmeeren. In vele steden van Zuid en Noord weerklonken opstandige
„scandaleuze" liederen, „diffamatore cantilenen", werden spelen en
„battementen met diversche spiticheden opde gheestelicken" opgevoerd,
die echter nog vooral geestelijken en monniken over den hekel haalden.
In het bewaarde werk van vele schrijvers uit de eerste helft der XVIe
eeuw hooren wij ook dien fellen geest van verzet zich uiten : de ergernis
wordt scherper, de toon heviger en onafhankelijker ; twijfel komt op aan
veel van wat men tot dan toe geloofd had ; het vertrouwen verzwakt in de
leiders en leeraars ; 't gezag zelf verliest zijn heiligheid. Men gaat alles
verwarren : gezag met gezagvoerders, leering met leeraars ; naieve legenden
van het volksgeloof met het geloof zelf; bedevaarten, aflaatkoopen, uitwendige gebaren met uitwendige werken, en deze als nutteloos beschouwen. De
kerkelijke overlevering wordt aangetast ; in de Schriftuur, die eenieder
voor zich mocht opeischen, nog alleen uitkomst gezocht. Elders wordt, bij
't bonte wisselen der meeningen in 't private onderzoek, verdraagzaamheid
gepredikt, die echter niet altijd bij den eerbied voor de personen, met
handhaving der gene waarheid blijft, doch die waarheid zelf vaak sceptisch
prijsgeeft. Vele humanisten vertegenwoordigen dien geest. Waar dan de
overheid, om het nauwe verband van de godsdienstige waarheid met de
inrichting van den Staat, straffend en tuchtigend optreedt, ook nog to zeer
volgens het strenge middeleeuwsche strafrecht, breekt de opstand los, die
onverzoenbaar laait.
Na al wat hierboven werd uiteengezet, zal men begrijpen, dat men in deze
uitingen nog niet zonder meer reformatorische geluiden mag herkennen.
Veel er van is humanistisch,is Erasmiaansch ironisch of sceptisch-vrijzinnig ;
veel, een scherpere formuleering van wat er reeds vroeger broeide ; heel
wat zelfs, zoo men wil, moge Luthersch zijn, zonder dat dit alles reformatorisch was bedoeld. Het was een tijd van woeling en gisting, waarin wel
de meesten niet juist wisten waar ze eigenlijk stonden. Alleen dan kan van
bepaald anti-katholieke literatuur sprake zijn, wanneer de Kerk zelf, als
zoodanig, als goddelijke instelling, wordt verloochend of miskend ; of nog,
wanneer bepaalde dogma's der Kerk : de goddelijke instelling van het
pausdom en van het priesterschap, van de sacramenten, in 't bijzonder
van de biecht, de H. Mis, het bestaan van het vagevuur worden verworpen ;
of verder, wanneer de genoegzaamheid van Jezus' Verlossingswerk door het
alleen zaligmakend geloof derwijze wordt voorgesteld, dat alle verdienstelijkheid van de goede werken is uitgesloten. Alle hekeling van paus, bisschoppen, monniken en priesters was daarom nog geen opstand tegen de Kerk.
En zelfs sympathieen met Luther en zijn actie konden samengaan met
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oprechte trouw aan het oude geloof. Ook, dat een geschrift of een spel
veroordeeld, dat een schrijver gestraft werd, kan nog niet als bewijs voor
reformatorische gezindheid gelden : al te gevaarlijke uitingen tegen Kerk
en Staat werden in die verwarde tijden hardhandig onderdrukt en weldra
ook in bloed gesmoord. De politiek speelde daarbij een voorname rol. Men
moet ook niet vergeten, dat in die perioden van woeling der gedachten,
voor hen die midden in den strijd leefden, vaak het juiste inzicht in wat
eigenlijk de schreef te buiten ging, wat verderfelijk en ongeoorloofd was,
verduisterd werd. Eerst na verloop van jaren werd hierin, voornamelijk
na het concilie van Trente, dat de geloofsleer vaster omlijnde, allengs
klaarheid gebracht.
Om de eenheid van dit deel dezer geschiedenis te verzekeren, werd hier
de katholieke literatuur, die in de branding dier vroegste hervormingsbeweging staat, in zooverre ze nog Middeleeuwsch is naar vorm en geest,
opgenomen. In het volgende deel komt dan de kunst der Renaissance en
der Hervorming aan de beurt met de reacties, die ze hebben teweeggebracht.
ANNA BIJNS
Al vroeg drong het Lutheranisme door, voornamelijk in de groote handelssteden met cosmopolitische bevolking en met sterke handelsbelangen : te
Antwerpen in het Zuiden ; te Amsterdam, Deventer, Dordrecht in het
Noorden. Van 1521 of trad de keizer streng tuchtigend op. Zoowel politieke
als religieuze motieven gaven daarbij den doorslag. Echter veel minder
tegen het zuivere Lutheranisme zelf, dan tegen allerlei kleinere en grootere
secten, die nu ook, vaak elkander bestrijdend, uit het duister te voorschijn
kwamen. De oude ketterijen en dweperijen der Waldenzen, der lollarden
en begijnen, der broeders en zusters van den vrijen geest herleefden in
nieuwe vormen met hun staatsgevaarlijke theorieen. De propaganda der
Wederdoopers verspreidde hun leer en praktijken over de Nederlanden ;
de leiders trokken door het land als profeten. Duizenden, voornamelijk
uit de lagere volksklassen, arme dwepers, hingen hen aan, alles verwachtend
van het komende Rijk van Sion, het communistische rijk, dat Staat en Kerk
zou omverwerpen : een gevaarlijk revolutionnaire beweging, waartegen
voornamelijk streng werd opgetreden, niet slechts door de katholieken,
maar wellicht nog meer door de Lutheranen. En stadsmagistraten zooals
die van Antwerpen, die de Lutheranen ontzagen om het handelsverkeer
niet te belemmeren, traden vrij onverbiddelijk tegen deze arme dwepers
op. Hier vooral vielen de „martelaren", dikwijls verdwaalden, door de
profetentaal der leiders bedwelmd. De Mennisten zetten de anabaptistische
beweging op meer geordende wijze voort, nadat hun koninkrijk der toekomst
te Munster was ineengestort.
Maar vele van die secten gingen te onzent onder den naam van Luther
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en Lutheranisme : er werd daarin weinig onderscheid gemaakt ; hetgeen
we dan ook bij de beoordeeling van de reacties, die deze vroegste bewegingen
hebben opgeroepen, niet uit het oog mogen verliezen. Bij het begin zelf
staat ANNA BIJNS.
Zij was geboren op het einde van 14 93, in de „Kleine Wolvinne" op de
groote markt te Antwerpen, als oudste dochter van Jan Bijns, „cousenmaker", dat is kleermaker bijzonder van broeken, herhaaldelijk deken van
zijn gild, en van Liesbet 'sVooghs. Zij had nog een jongere zuster, Mergriet,
en een broeder, Merten. Ongeluk trof de familie : vader stierf ; Mergriet
wilde trouwen, en moeder moest de Wolvinne verkoopen, om haar een
bruidschat te verzekeren. Men trok naar de Keizerstraat, in de „Patiencie",
waar Merten school hield. Nadat deze ook in het huwelijk was getreden,
in 1536, was Anna zelf genoodzaakt onderwijs te geven. Zij verhuisde
naar het „Roosterken", in dezelfde straat, welk huis zij in 1541 te erven
kreeg van Heer Jan van Severdonck, kapelaan van de 0. L. Vrouwenkerk.
Daar heeft zij de Antwerpsche jeugd onderwezen, tot 1573 ; in dit jaar
maakte zij haar vermogen over aan de echtgenooten Adolf Stollaert en
Anna Boots, bij wie ze zich ging vestigen in de Lange Nieuwstraat, op een
kleine lijfrente. Hier overleed zij in 15 75 en werd den 1 on April begraven
met een lijkdienst van een schelling, den lijkdienst voor arme menschen.
Rijkdom had zij, nooit gekend.
Haar eerste refreinenbundel verscheen in 1528, te Antwerpen bij Jac.
van Liesvelt, die later als drukker van kettersche werken naam heeft
verworven. Het heette : „een scoon ende suverlijc Boek... vander eersame
ende ingeniose maecht Anna Bijns, subtijlijc ende Retorijkelijc refuterende
inder waerheit alle dese dolingen ende grote abuysen, comende uute de
vermaledijde Lutersche secte", en bevatte 23 gedichten. Een tweede druk
verscheen in 1541 bij Vorsterman, en een derde in 1548 bij Marten Nuyts,
te zamen nu met een nieuwe verzameling van 24 refreinen. In 156 7 gaf
Broeder Henrick Pippinck, provinciaal-overste der Minderbroeders voor
Neder-Duitschland, een derden bundel uit, met een opdracht aan „Vrouwe
Maria van Mamorancy, gravinne van Mansfelt", van uit „ons erme
verbrant Clooster der Minnebroeders inder stadt van Antwerpen", te
Antwerpen, bij Peeter van Keerberghe, met 69 refreinen. De drie bundels,
later nog herhaaldelijk, ook gezamenlijk in 1646, met een lofrede van Aub.
Miraeus, en in 1686 herdrukt, werden in 18 7 5, naar de nalatenschap van
M. A. Bogaers, opnieuw uitgegeven door D r W. L. van Helten (= R.).
Nog komen vele in de drukken niet opgenomen refreinen van haar voor
in de twee handschriften, van den Minderbroeder Engelbrecht van der
Donck(t). Uit het eene, B, afkomstig van Brugge, dat thans te Gent
berust, werden ze uitgegeven door D r Jonckbloet en D r W. L. van Helten,
eerst gedeeltelijk, in 188o, dan volledig, in de Vlaamsche Bibliophilen,
1886, als „Nieuwe refereinen van Anna Bijns, benevens enkele andere
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rederijkersgedichten uit de XVI e eeuw" (= NR.); uit het tweede, A,
door E. H. Soens in Leuvensche Bijdragen (IV, blz. 1 99 vlg. = LB).
Verder werden enkele refreinen van Anna Bijns opgenomen door J. de
Bruyne in zijn verzameling, doch die zijn meest alle van elders bekend ;
de verzameling van Jan van Stijevoort bevat waarschijnlijk nog geen werk
van onze dichteres. Het is ook lang niet zeker, dat alle in de handschriften
A en B voorkomende refreinen van Anna Bijns zijn : het zijn beide verzamelhandschriften. Het veiligst ware gewis, geen andere refreinen aan
onze dichteres toe te kennen, dan die haar spreuk „meer suers dan suets"
of haar acrostichon dragen ; toch kunnen ook wel enkele andere, ik meen
zelfs de meeste van de Nieuwe refreinen, met voldoende zekerheid op haar
naam worden gezet. Voor de door E. H. Soens uitgegeven refreinen is
ernsfige twijfel geoorloofd.
In de eerste twee bundels waren alleen strijdgedichten opgenomen. Blijkbaar
heeft de dichteres zich tot deze uitgave, die door anderen werd bezorgd,
laten overhalen door het verlangen om goed te stichten „Liefte totter
waerheyt, om sgeloofs verstercken" had haar zonder verdriet „uut jonsten"
doen werken ; andere letterkundige ijdelheid kende zij niet.
Hoewel zij door hare bewonderaars is begroet geworden als „pudicissima
virgo", als „casto veneranda pudore", heeft men toch in onzen tijd, naar
het voorbeeld van Jonckbloet, soms, op grond van algemeene rouw- en
boeteklachten, zooals er vele door rederijkers werden gedicht en waaruit
welk een
niemand iets voor een werkelijk beleven mag besluiten
zelfbeschuldiging b.v. in het refrein van Marie de Pit I op grond ook
van acrostichons in haar refreinen, haar beschuldigd een liederlijke jeugd
te hebben geleid, nog wel met monniken en geestelijken. Met dien laster
is het nu wel voor goed gedaan. Heeft zij echter in hare jeugd een ongelukkig
liefdesavontuur gehad ? Mag zooveel ten minste uit sommige gedichten met
persoonlijker klank afgeleid worden ? Want op haar zinspreuk „meer
suers dan suets" dichtte zij een refrein Veel zwaerder gepeyeen mij therte
doorwroeten (NR. 23), waarin zij, klagende slechts druk te moeten lijden en
anders nets, ook vermeldt, dat „Die voormaels mijn orient hiet, heeft mij
bedroogen". Maar Anna dichtte wel meer over de onzekerheid en de
onstandvastigheid van aardsch geluk en van vriendschap, zooals nog in
het aandoenlijke „Daer twee vrienden sijn in liefden vergaerdt" (NR. 8)
met dien uit het hart geboren stoc Geen meerder lijden dan vriendts ontrouwe;
of in dit andere op den stoc Vriendts ontrouwe es quaet om verdragen (NR. 9).
wat nog niet van liefde behoeft begrepen te worden, maar in 't algemeen over
vriendschap handelt, en waar zij ook niet spreekt van een persoonlijk geval.
Onder de gedichten in 't amoureuze die zeker van haar zijn, treffen we ook
wel herhaaldelijk een klacht aan als Lida te dervene ee groote ptjne (b.v. NR. 1 o).
Maar de meeste refreinen in 't amoureuze missen alle aanduiding omtrent
hun maker. Zijn ze van Anna Bijns ? Men zou het kunnen ontkennen ; voor
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mijn gevoelen echtea zijn de meeste uit de Nieuwe refreinen wel haar werk.
Maar, wij zagen het reeds, in dit genre vooral is veel conventioneels. In
vele is een vrouw aan het woord, in enkele echter ook een man; er zijn
bovendien refreinen van de vrouw aan den man en van den man aan de
vrouw. Veel beter kan men Anna Bijns' overtuiging leeren kennen uit die
refreinen waarin, soms op vrij vermakelijke, realistische wijze, wordt
uitgeweid over de zorgen van het huwelijk (b.v. NR. 2 7, 7 2), of waarin
de vrijheid wordt geprezen, en de maagdelijke staat verheven (NR. i6 en
69 beide op den stoc : Onghebonden beet, weeldich wijf Bonder man, 18) of waarin
aan weduwen en weduwenaars de raad wordt gegeven om zich te binden
met den Heer (NR. 17, 6 9) ; of zelfs in die refreinen waarin de blokslepers
het gelag betalen (b.v. NR. 41 tot de „aerdige geestkens, eedel ghildekens",
of in LB. 39). Was zij, die zonder het huwelijk te minachten, Loch aanraadde
er eerst goed over na te denken, alvorens zich voor het leven te binden, die
ongebonden nog het best heette, die de vrijheid zoo veel waard achtte, en
goede mans voor witte raven hield, niet al te fier, stelde zij hare onafhankelijkheid, haar maagdelijkheid, niet op te hoogen prijs, om ooit naar liefde
te hebben gezocht, of om er lang en bitter over te hebben geklaagd, indien
ooit een minnaar haar zou hebben afgewezen ? Zij heeft een reeks refreinen
met het acrostichon Bonaventura, meest verbonden met haar eigen naam.
Een oud minnaar, heeft L. Willems verondersteld. Dit was die Bonaventura zeker niet. In het refrein .JIilde, bermhertige, mogende God, Vadere (III,
42) bidt Anna Christus om genade bij den dood van haar vriend; het
acrostichon heeft Bonaventura : die dus Been gewezen minnaar, maar een
tot zijn dood trouwe vriend is geweest. Verondersteld werd ook, dat hier
de H. Bonaventura was bedoeld. Of ook, dat het de naam was van een
rederijker, haar leermeester, die onder de kenspreuk „Spe labor brevis"
dichtte, wiens refrein Die sender sonde is werpe den eeraten eteen (De Bruyne,
77) behalve door dien „stoc", ook door vele uitdrukkingen met Anna
Bijns' dichttrant overeenstemt (R. I, 11). In mijn Geschiedenis van de Ouden Middelnederlandsche letterkunde heb ik het vermoeden uitgedrukt,
dat die Bonaventura een Minderbroeder van Antwerpen zou zijn, omdat
Anna Bijns blijkbaar nauwe betrekkingen met de Minderbroeders onderhield. Dit vermoeden is waarheid gebleken : het was Bonaventura Vorsel,
van Mechelen, een Minderbroeder, die te Antwerpen als gevierd predikant
verbleef, en er zelfs herhaaldelijk, ca. 151 7 en 1531, gardiaan-overste was
en die in 1534 te Brussel overleed ; hij zal Anna's biechtvader of zieleleider
zijn geweest. Trouwens, wil men weten wat haar refreinen in 't amoureuze
beteekenen, men leze even het aandoenlijke „Met suchtender stemmen",
op den stoc Dee bidde is genade op beyde miin knien (III, 38), waarin zij, in
den avond des levens haar gewezen onderzoekend, zich geheel vol zonden
belijdt en barmhartigheid inroept ; maar wat die zonden waren, beseffen
wij dadelijk, wanneer zij, bij de hoofdzonde der onzuiverheid gekomen,
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zich ook schuldig kent „ten minsten metten gedachten"1 Van liefdesbetrekkingen bij zoo iemand kan haast geen sprake zijn.
Bij de haar toegeschreven refreinen in het amoureuze willen wij dan ook
niet langer verwijlen. Zijn de in de Nieuwe refreinen voorkomende gedichten
van haar, dan verstond zij het als de besten om ook hartekwalen uit te
storten, al worden we hier voor het psychologisch raadsel geplaatst, hoe
een onberispelijke jonkvrouw ook als oefening zulke dingen kon schrijven.
Zij staat echter in dit opzicht lang niet alleen : tot in de XVIT e eeuw en
nog later duurt dit verschijnsel voort. In ieder geval, deze amoureuze
gedichten behooren wellicht nog tot de beste der rederijkers. Het gevoel
dat zich hier uit, meestal nu bij een vrouw, doet heel wat oprechter aan
dan elders; en hare kennis van minnenden is niet zoo overdadig. Bij de
reeds vermelde komen nog b.v. Mijne liefe troeet en mach mij niet meet gebueren
(NR. 3 7), Hoe blijder vereamen hoe droever echeyden (NR. 32), of Sonder u,
lief, en can ic mij niet verblijden (NR. 34) ; of Lief, wat ic om u lijde, ghij oijt mij
meet weerdt (NR. 55) en zoovele andere.
Wat van haar onder 't zotte bewaard is, kan moeilijk worden uitgemaakt.
Wij wezen reeds vroeger op enkele, die haar werk kunnen zijn. Indien we
veronderstellen, dat de refreinen in 't zotte van A en B alle van haar zijn,
wat echter lang niet zeker is, dan hebben we ook hier weer wellicht met
de beste in die soort te doen. Wat kan zij dan, met een virtuositeit en met
een overvloed, die de beste rederijkers haar mochten benijden, dwaze
dingen vertellen, waarin zij al de schatten van de vette, rake, soms onbeschaamde, dartele, maar ook zoo met een trek, met een klanknabootsing,
met een onverwachte woordenkoppeling (vogelvaken, lillebeenen en
zooveel andere), beeldende volkstaal van de straat en van de in honderd
leutige spreekwoorden zich openbarende volkswijsheid ten Loon spreidt.
Dan laat zij den pantoffelheld zijn ongeluk klagen op velerlei wijzen en
tonen (LB. 32, 33, 34); of 't preutsche zusterken over den hekel springen
(NR. 21) of zuster Kalle haar kracht vertoonen (NR. 46); of phantaseert
zij op den roep van ey, ey, die inderdaad zoo „menigherhande" is (LB. 15);
of op den ezel, die lang nog een ezel zal blijven : hoe zouden ook ezels op
harpen spelen (LB. 35); of laat ze de vogelen hun liedje zingen (LB. 4i)
met de vele klanknabootsende aardigheidjes, al prijst zij der spreeuwkens
zang nog het meest ; of een dronkaard zijn roes uitslapen, terwijl daarbuiten
de straatventers hun deuntjes doen weerklinken (LB. 44). Want ook de
dronkenschap komt meermaals aan de beurt, met zelfs veertien soorten
van dronkaards (LB. 40). En wat phantaseert ze al niet op den stoc Geen
zoo olimmen scheelken, ten vindt zijnen pot (NR. 45); of wat al „ghildekens"
uit de blauwe schuit laat zij niet achter Luther opstappen (LB. in de
rondeelen van 't begin). De strijd tusschen Winter en Zomer wordt hier
niet onaardig geschilderd als de strijd tusschen de Vriezen en die van
Groeninghen : Die van Groeninghen hebben de Vriezen verjaecht, of De Vriezen
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(LB. 36, 3 7). Soms wordt ook hier gedaan aan
vaganten-poezie, met farceerend Latijn (LB. 2o), of met fantaseerende
glossen op kerkhymnen, op het Magnificat, het Te Deum en het Nunc
dimittis (LB. 1 9, 3i), hetgeen tot zedenhekeling aanleiding geeft. En haar
afschrijver doet er nog wat Latijnsche rijmpjes bij, die soms weinig stichtelijk zijn, doch die we ook bij Stalin hebben aangetroffen, zoodat we hier
plots een overlevering van vagantenliteratuur herkennen, die noch van den
eenen noch van den anderen stamt, maar die met de vaganten-farcen werd
overgeerfd.
Maar de tijden werden ernstig : de ketterij was tot Antwerpen doorgedrongen. En Anna greep naar de pen, als naar het zwaard, ter verdediging
van wat haar het heiligst was. Haar poezie werd nu de openbaring van
haar diepste, beste, sterkste geloofsleven in den nood van haar Moeder, de
Heilige Kerk. Zij werd de kampvechtster der orthodoxie. Als zoodanig
voornamelijk heeft zij zich een naam verworven en is zij blijven voortleven,
als de grootste kunstenares uit den tijd der rederijkers. Nu eerst kon zij
haar volle poetische gaven ontplooien, al den adel van haar hart, al de
kracht van haar liefde, al de hartstochtelijkheid van haar geloof, al haar
kennis ook van haar taal en van haar kunst ten toon spreiden in gedichten,
die een van de meest directe openbaringen, van de volste zielsuitingen
van een vrouw in de literatuur mogen heeten.
De gedrukte refreinen van 1528 en 1548 bevatten voornamelijk strijdgedichten tegen de opkomende dwalingen ; maar ook klachten over den
droevigen toestand der Kerk en over de verzwakking van het geloof, of
opwekkingen tot beleving van het voile christendom en tot standvastigheid
in de eenige waarheid van de katholieke belijdenis. Hierin, doch ook elders
in hare ernstige gedichten, legt zij een kennis van de Heilige Schrift aan
den dag, die verbazen moet, of liever die wij ook bij vele andere rederijkers
wel aantreffen, wat bewijst dat de kennis der gewijde Boeken in dien tijd
niet zoo achterlijk was als het soms wordt voorgesteld. Misschien heeft
Anna hierbij ook hulp gevonden bij de Franciskanen. Zij weet dan den toon
te treffen, die inslaat en die de dwaling blootlegt. Al schermt zij niet veel
met theologische disputen, hare weerlegging gaat op den man af. De ketters
spot-ten met de geestelijkheid laat ieder zijn hof wieden, wil men 't onkruid
verdrijven, zoo vermaant zij (I); of : wie zonder zonde is werpe den eersten
steen (1 1); de priesters zijn ook menschen als andere lieden (15). Maar
meestal treedt zij aanvallend op : geen drang naar hoogere volmaaktheid is
het, zoo betoogt zij, die afvalligen maakt (5); maar 't prijst al den ruimen
weg (5); 't is zoo veel gemakkelijker: geen vasten meer, geen biechten;
vroeger moest men de geboden onderhouden, nu behoeft men alleen nog
maar te gelooven, zoo luidt het evangelie van dezen vijfden evangelist. Zulke
gedachten keeren bij haar herhaaldelijk weer : gemakkelijk, „na svleeschs
behagen" zijn de vruchten die wassen aan den boom uit Sassenland (6).
bebben Groeningben beleghen
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Doch niet ironie en spot alleen; zij betoogt. Uit de Heilige Schrift wil zij
bewijzen, dat het geloof zonder de werken niet zalig maakt (2,8 vlg.). Of
zij verdedigt eveneens uit de Heilige Schrift 's menschen vrijheid (2o).
Niet dat zij, of de Kerk, aan die uitwendige werken als zoodanig eenige
verlossingskracht toekent ; op de inwendige gezindheid komt het aan en
op Jesus' verlossingswerk, waarvan de kracht ons juist in staat stelt om
bovennatuurlijk te verdienen. Luther is voor haar de vleeschwording van
het booze : de prins der duivelen is in hem ontbonden; alle vroegere ketters
leven in hem op ; de kerkvaders zijn voor hem en zijn trawanten nog slechts
ezels ; alle verderf komt uit zijn leering ; hij verscheurt het Evangelie,
veracht Gods Moeder en alle Santen ; overspelers, bedriegers, „droncken
calanten" zijn nu doctoren en predikanten. Komt uit Luthers leer ook eenig
goed ? Neen, alle kwaad komt meest uit Luthers „doctrijne" (15); want
't zijn aardsche duivels, die de menschen kwellen (17); 't is Lucifers geest,
die de Lutheranen regeert (18). „Noyt arger dan Luther en was ghevonden"
(1 9); de liefde die hij preekt, is verre van Gods liefde (21). Trouwens, zoo
betoogt zij verder, waar is het teeken van Luthers zending ? Waar de
wonderen die zijn heiligheid staven ? Waar de mirakelen van dien grooten
„sant in de tabernacule(nis) te 'Wittenberg verheven" ? Hij wekt geen
dooden op, maar doodt de zielen; hij maakt dooven, stommen en blinden;
en weer volgt een alles behalve stichtelijk tafereel van wat zij in Luther's
gevolg aanschouwde (22). Vlucht dan alien omgang met zijn aanhangers ;
elk weze op zijn hoede (4); wie met serpenten verkeert, krijgt „van den
venijne" (1o). Laat u niet afleiden van de ware gehoorzaamheid (7). En
triomphantelijk, hoewel met eenigen weemoed om het voortwoekerende
kwaad, verkondigt zij : „de waerheyt sal onverwonnen blijven" (8); want
in de Heilige Kerk, die Christus met zijn Bloed genezen heeft en die Hij
getrouwd heeft aan het kruis, zijn de prophetieen in vervulling gegaan ; wel
moge St-Pieters scheepken een wenig hinken, dit werd voorspeld, vergaan
zal het nooit ; de Kerk wordt bestuurd door den Heiligen Geest, en in de
heiligheid die de Kerk nog voortdurend voortbrengt blijkt de kracht dier
inwonende genade (23).
Dit zijn de voornaamste gedachten van den eersten refreinenbundel. In
verschillende vormen, met allerlei afwisseling van Loon en geest, keeren zij
in den tweeden terug. Doch hier is de aanval nog scherper, nog vlijmender,
nog bijtender. Niet allen die roepen : Heere I Heerel zullen ingaan in het
Rijk, maar zij die den wil van den Vader doen ; alleen wie deugd werkt in
de volbrenging van al wat God gebood, krijgt glorie, vrede, „peys ende
eere" en zal beloond worden (9). „Van den aflate was al de queste" der
Lutheranen; waarom ? om anderen te stooten uit hun nest en zoo te geraken
aan hun geld; wat hebben ze al niet vernield en geroofd : 't Sijn bruerkene
in Kieto diet wel beeiet (i3) zoo spot zij. Heviger nog, met een macht van
verontwaardiging, met een vloed van invectieve, in bijbelsche taal, met een
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drang van hartstochtelijkheid, waarin de beleedigde liefde tot de Moederkerk zich lucht geeft, in En onder dchijn van duechden meet ghij der lien kite
(i3). Maar dit werd geschreven tegen een Luthersch refrein „vol venijns",
op verzoek van een vriend, als een geweldige uitbarsting bij een verachtelijken aanval op wat haar het heiligst was. Zoo ook 't niet minder hevige :
dit sijn de ghene die Martinum Luter minnen: wat krijgen we her een volksken
te zien, met de abten van Amphora en Rapiamus aan het hoofd 1 En wat
al kwaads sticht „die verloochent munck, Martinus Lutere, een glorioos
sottoor een werdich stutere" al niet1 Die leert wat gemakkelijks : op
God betrouwen, wat we ook brouwen, bier om eest dat nu do wel in de werelt
gaet (7), een der beste refreinen, vol geestige ironie, bijtend sarcasme en
rake zeggingskracht in echt volkschen Loon; de Kercke heeft gedoolt vijftien
hondert jaren1 Ze heeft tot Luther moeten wachten om het echte geloof te
vinden 1 Hier treffen we ook reeds zinspelingen aan op het vernielen van
beelden, „de figueren die de menschen moeten vertellen wat de santen
om Christum hebben geleden", met de verdediging van de katholieke
opvatting van de vereering van beelden, zooals wij reeds vroeger meermalen
hoorden, b.v. in de Limburgsche sermoenen; of op de Munstersche buiten-,
sporigheden der Herdoopers, Coen „hondert duyst boeren het leven genomen
werd door Luters scrijven onbehoedich" (24). Ook op de oneenigheid en
de onderlinge twisten der hervormers wordt gewezen. Met niet geringer
virtuositeit hanteert zij de ironie in zoovele refreinen, waarin zij tegen
Luther's leer optreedt door er de gevolgen van aan de kaak te stellen :
Tmaech al naer Lutherd Evangelie geschien (i8), of in dat spottende Ed sonde
duecht, de Luteranen eijn santen (ii); of Bediet doch, dijn dit Evangelidche
wercken? (1o). En nogmaals hamert ze op het teeken : aen de miraculen leert
de santen kinnen (12). Waar is Luther's teeken ? Hij kan niet eens een
„doode vlieghe verwecken" (24). Met nog bijtender spot : Machometa duve
id op Luther gevallen (LB. 11). Is zijn leer van den hemel, zooals hij in zijn
hoogmoed beweert, dan „es sy met Lucifer uuten hemel ghevallen" (24).
Geen afgezant van God, afgezant van Lucifer is hij : Lucifer herkent hem
als zoodanig en belooft hem in loon zijn helsche glorie, in een„ Copie van
een missive ghesonden van den prince der duvelen Lucifer ter weerelt aen
de Lutheranen" (LB. 5); Ted een grypende wolf al echynet een scaep zyn (LB. 1).
Maar daartusschenin klinken ook hare smeekbeden op tot den Heer, dat
Hij zijn Kerk toch niet zou vergeten (3); of ziet ze bedroefd en ontzet het
om zich heen grijpende kwaad en schouwt ze weemoedig terug op het geloof
der vaderen : o Christen religie, waer dijdij bleven i nog een dier karakteristieke
refreinen, die haar beste gedachten tegen de nieuwe leer samenvatten.
En niet zonder weemoed ziet zij haar onmacht tegen den wassenden vloed :
zij wordt bespot, haar werk voor boerde gehouden als „wijvenwerc" ;
zij staat eenzaam ; doch in de innige vreugde, dat zij toch haar best heeft
gedaan, dat haar wil goed was, maar de opgenomen taak te zwaar voor
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haar vrouwelijke zwakheid ; daarom bidt zij dat de Heer andere kampioenen
opwekke en zelf aanvulle wat haar mocht ontbreken (23). Met een lang
ABC-gedicht, zooals er nog een elders (LB. 3) maar scherper, heviger,
voorkomt, dat de Lutheranen wel zouden doen te leven en te leeren, besluit
zij dezen tweeden refreinenbundel.
Het derde boek is van gansch anderen aard : refreinen van ingekeerdheid,
van gebed, van aanbidding, van opwekking tot een oprecht christelijk
leven. Zij zijn ingedeeld in achttien lofzangen op Christus of Maria,
waarmee trouwens haar eerste bundels ook beginnen; met daartusschen
aangrijpende liederen op de uitersten, als op den dood : o moot, hoe bitter ia
u ghedincken I (4) of op de hel, of op de vergankelijkheid van alle aardsche
grootheid ; of liederen van vertrouwen op God : „al willen quaey tongen
mijn fame bederven En loghenen versieren tegen mijn eere", Ie Godt
met mij, wie mach mij echaden? (8), of van uitnoodiging om uit alle jacht der
driften ons God alleen te laten verzaden (9). Ref. i i is een retrograde op
Christus den Heer. Voorts achttien Kerst- of Nieuwjaarsliederen, waarin
zij voornamelijk tot geestelijke vernieuwing opwekt ; achttien boetzangen,
waarin zij om genade en barmhartigheid smeekt voor haar eigen zonden
en voor die der vvereld ; vijftien liederen van verschillenden inhoud : nog
nieuwjaars- of Meiliederen, gebeden, opwekkingen, lofzangen.
In den lof van Jesus en Maria is zij onuitputtelijk ; hier spreidt zij al de
schatten van haar kunst, maar ook van haar warme, oprechte liefde ten
toon ; hier leert men haar kennen in al haar vrouwelijke teederheid. Misschien
belemmert de gekunsteldheid van den vorm wel de spontaneiteit van haar
ontboezeming ; en Loch, zelfs te midden van haar gewaagdste knutselarijen,
van al haar binnenrijmen, haar slingerrijmen, haar retrograden, dringt haar
bewonderende liefde door ; zooals de tuimelaar van 0. L. Vrouw, die te
harer eer zijn beste toeren uithaalt. Men leze even dit Minneltjcke Maria,
Moeder der ghenaden, met al zijn gekunsteldheid ; en Loch, hoe rijk, hoe zuiver,
hoe innig dat blijft, met aan het slot telkens de bede : „Inder stonden des
doots wilt ons ontfanghen" (1 7). En de fijnste specerijen brengt zij hare
Moeder in dat refrein met dien voor onzen smaak wat vreemden stoc :
Lof, ealich buycxken, dat Chrietue ghedraghen heeft (14).

Met hoeveel kinderlijk vertrouwen beveelt zij zich in Gods barmhartigheid :
Dee bidde is ghenade op beyde mijn knien (38) dat men niet leest zonder ontroering over zoo oprechte nederigheid, en waarbij men het uitjubelt, omdat
zij door haar eenvoudig woord over alien 'aster tegen haar zoo heerlijk
zegeviert. Maar hoe innig kan zij ook met zoo warme liefde bidden voor
anderen, voor de verdwaalden, voor haar gestorven vriend (51, 48, 57)1
De gedachte aan den dood grijpt haar herhaaldelijk aan, zooals reeds
meermalen is gebleken ; zoo nog in Heere, alet mij al afgaet, wilt mij dan
bijetaen1 (48), met die, wel eenigszins wansmakelijke, realistische schildering
van de voorboden van den dood; en hoe gaarne zouden wij ook op haren
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naam willen schrijven het zoo machtige : o Sterven, ghij eijt een bitter gelach
(NR. 4 9 ) met dat geweldige : „de doodt es dalder bloedtghierigste dier" ;
en dat andere op den stoc : Hoe weeldigher leven, hoe zwaerder flood (NR. 5o),
die beide toch wel van haar schijnen to zijn. Onder de opwekkingen tot een
heilig leven treffen in 't bijzonder Mellen nieuwen fare vernieuwt u leven quaet
(22) en : Offert den nieuwen Coninc nieuwe vruchten (25) en andere. Onder
de laatste refreinen komen enkele voor dien tijd merkwaardige natuurgedichten voor, die door een hoog gevoel van Godsverheerlijking worden
gedragen, b.v. Och hoe schoon moet Hij stjn diet al heeft geachepenl (58, 53).
Wel klinkt hier en daar het rumoer van den strijd nog even op, maar als
van verre, of in een gebed om eendracht en liefde (54) en in een jubelzang
van Leven en Verrijzenis (59).
In deze derde verzameling hebben enkele refreinen in het acrostichon,
behalve den ook elders meermalen voorkomenden naam Bonaventura, nog
andere namen : aan Dierick Adriaens is het refrein Niet en mach one versaden dan God alleene (9) opgedragen ; aan Patere Guilhelmus het nieuwjaarslied 3o ; aan Pater Matt(dw)ias het nieuwjaarslied 33 ; een drietal
(21, 23, 36) beginnen met Bern, waar men vermoeden mag, dat een acrostichon als Bernardinus was bedoeld, dat in de uitgave is verdwenen ; elders
krijgt men vaak den indruk, dat acrostichons werden weggewerkt. Jonckbloet heeft destijds achter die namen naar allerlei geheimen gezocht, evenals
achter de wijziging in een paar refreinen van Bonaventura tot Franciscus
en Broeder Engelbeert (NR. blz. i i en 5o). Blijkbaar zijn dit opdrachten :
kon nu de dichteres niet eenzelfde gedicht, nieuwjaarsgedicht, aan meer
dan een persoon hebben gezonden en telkens in de slotstrophe het acrostichon
hebben gewijzigd ? Ook waar acrostichons zijn verdwenen, moet niet
onmiddellijk aan opzet worden gedacht : kopiisten kunnen hebben gewijzigd ;
of de opdracht kon om een of andere reden bij den druk b.v. gevoeglijk
wegvallen, wat een leniger bouw voor de slotstrophe meebracht. Wie hier
naar minnaars zoekt, is gewis op een verkeerd spoor.
Anna Bijns was ongetwijfeld een vrouw met een sterk dichterlijk temperament. Zij heeft hare gebreken : haar smaak, haar woordenkeus, haar
beeldspraak zijn voor ons gevoel lang niet zuiver ; en rijmnood dwingt ook
haar herhaaldelijk tot stoplappen. Maar in haar heeft de lyrische kunst der
rederijkers wellicht het hoogste bereikt. Haar werk was ook zoo geheel
geboren uit het voile leven, uit den drang van een ziel die zich uiten moest.
Wat men ook hebbe beweerd : zij schrijft een zeer rijke en zeer verscheiden
taal ; en deze is niet zoo verknoeid door bastaardwoorden als haar wel
eens werd verweten. Zij schrijft de taal van haar tijd, met een zekere
voorkeur voor het dactylisch rhythme, dat haar deelwoorden, verkleinwoorden en omschrijvingen doet opstapelen, die wij eenvoudiger zouden
wenschen ; maar toch de losse, levende, vlugge, schilderachtige taal van
het beste van 't yolk. Zij bouwt haar refreinen op, met een macht en een
36o

overvloed in de ontwikkeling, die verbazen kan, niet slechts door voorbeelden, of door verrassend schilderachtige opsommingen, maar ook door
inwendige, veelzijdige ontleding. Zij heeft het kunstvolle, soms gekunstelde
rhythme, dat toch los en spontaan beweegt op de volheid van haar gemoed,
in rijke verscheidenheid. Zij is een rasechte dichteres, met de bezieling die
poezie schept : een machtige liefde voor haar Kerk en voor de zielen. Haar
strijd tegen Luther was heftig, was hartstochtelijk, en haar haat was haar
liefde. Men heeft haar beschuldigd van laster : bewuste laster was dit in
geen geval. Zij lastert ook niet, zij vaart uit. „Liefte totter waerheyt
om sgeloofs verstercken" had haar naar de pen doen grijpen; zoo mocht
zij in alle oprechtheid van haar werk verklaren. Geen andere liefde bewoog
haar; geen andere haat dan die van het kwaad. Hoe men haar nu ook
beoordeele, in al hare eerlijkheid staat zij verre boven anderen.
In alles ziet zij den nood der zielen die verloren gaan. Over die ramp der
zielen steekt zij haar noodtrompet, schreeuwt zij haar droefheid uit,
slingert zij haar banbliksems naar wie haar verderven, met een overtuiging
die niet terugdeinst voor den mutsaard, als maar de zielen worden gered.
En omdat hij niet de lichamen doodt, niet de steden platlegt, niet de landen
verwoest, niet have en goed met voeten treedt, maar de zielen in 't verderf
stort, daarom is Luther haar erger dan Merten van Rossum, zooals in dat
forsch, met gloed van overtuiging en verontwaardiging volgehouden
parallel tusschen beiden in Noch echijndt 171erten van Roesom de beete van tween
(LB. 38). En dat is het, wat gloed en kracht en wijding schenkt aan geheel
haar kunst. Een kunst die haar ernst is, waarom zij strijd voert. Zij kent de
kracht aller wapenen in de felste polemiek. Zij heeft de ironie en het
sarcasme. Zij hagelt haar stortvloeden van scheldwoorden neer op wie
de hand slaat aan haar heiligdommen. Zij is de eerste polemist in onze
letterkunde. Alleen niet de pose, niet het masker, niet de grijnslach ; het
ging haar om to heilige dingen. Zij geeft zich zelven in al haar hartstochtelijkheid. Zij roept op tot een anderen kruistocht, ter redding van de zielen,
om wier heil de Heer zijn Bloed had gestort.
Zij was ook een kloeke denkster met een voor een vrouw verbazende
onderlegdheid. Zij strijdt met gedachten, met de onverbiddelijke rede,
met al de wapenen die zij haalt uit het ruime arsenaal der Heilige Schrift.
Men heeft van haar weinig diepe gedachten gesproken : zij had er meer en
dieper dan vele harer meest gevierde tijdgenooten. Zij heeft reeds de
zwakke zijden van 's vijands stellingen verkend, en raak dient zij haar
slagen toe, met een onverschrokkenheid en een beleid, die eerbied afdwingen voor de eerlijke overtuiging, die toch overal uit haar woord
spreekt. Zij was „de moedigste en meest talentvolle, naar het getuigenis
zij het
van Jonckbloet zelf, der weinigen, die ondanks de blijkbare,
impopulariteit
der
katholieke
beginselen
in
het
Zuiden,
dan ook tijdelijke,
moedig voor hun overtuiging uitkwamen en met de scherpste geestelijke
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wapenen de nieuwe dwaalleer bestreden". Zij heeft de mystiek van de daad.
Zoo heeft Anna gestreden, gebeden ook en geleden, in haar groote liefde,
tot haar ouden dag. Hoe lang heeft zij gedicht ? De laatste zinspelingen in
haar werk op gelijktijdige gebeurtenissen dateeren uit de jaren veertig :
op Merten van Rossum's strooptochten, omstreeks 1542; op het concilie
van Trente dat in 1545 werd geopend. Heeft zij daarna gezwegen ? Of
hebben de beslommeringen van haar karig bestaan haar de pen uit de hand
gerukt ? Of heeft zij de taak die zij had opgevat, aan krachtiger kampioenen
overgelaten ? Of waren de Franciscanen, die haar tot den strijd hadden
aangemoedigd, haar door den dood ontvallen ? Er hangt over het geheele
leven dezer dappere strijdster een sluier van weemoed en het grijpt ons naar
de keel, wanneer wij hooren in welke armoede zij ter aarde werd besteld.
Zoo zien de katholieken Anna Bijns. Zij vereeren haar als de moedigste
en vaardigste kampvechtster voor Kerk en geloof in die benarde tijden.
Zij begroeten haar ook als een der groote meesteressen van het woord op
het einde der Middeleeuwen.
Hoezeer de refreinen van Anna Bijns in den smaak vielen ook van de
geleerde, de Renaissance toegedane geestelijkheid, blijkt uit het feit,
dat haar eerste bundel onmiddellijk na zijn verschijnen in Latijnsche
disticha werd vertaald door een in zijn tijd gunstig gekenden dichter,
Eligius Eucharius. Deze Eloi van Houcke, die te Gent geboren was
ten jare 1488 en aldaar overleed den 4n November 1544, had te Parijs
in 1504 den doctorsgraad in de wijsbegeerte behaald en leidde nu als
priester een Latijnsche school in zijn geboortestad. Zijn vertaling verscheen reeds het volgend jaar, in 152 9, te Antwerpen bij W. Vorsterman,
als : „Iste est pulcher et syncerus libellus, continens in se plura lepida et
artificiosa cantica... perbene compositus in lingua vernacula ab honesta
et ingeniosa virgine Anna Bijns... "Een korte aanbeveling gaat vooraf en
nog twee lofzangen ter eere van de moedige en vaardige dichteres volgen.
Zoo kon haar werk ook elders goed stichten en haar naam bekend maken.
Dat deze echter tot in het Zuiden van Frankrijk toe zou doorgedrongen
zijn, berust op een vergissing. Ook de tweede bundel werd in het Latijn
ingeleid door Pater Livinus Brechtanus, een Antwerpenaar, in 1515
geboren, gardiaan der Minderbroeders van Mechelen, waar hij den 19n
September 15 9 8 overleed. Hij is het, die haar voor het eerst „Sappho
Lesbia" genoemd heeft, maar een Sappho, „casto veneranda pudore" ;
welke naam, Brabantsche Sappho, haar is bijgebleven.
Een andere dichteres, die door haar tijdgenooten, Marcus van Vaernewijck
en Lucas de Heere, zeer geroemd, en soms met Anna Bijns op een voet
gesteld werd, is de Dendermondsche ROSANA COLENERS, die in haar
geboortestad in 1560 overleden is. Hare werken, „spelen, refereynen,
liedekins", zijn echter verloren. Een antwoord van haar op een groet van
Lucas de Heere is ons alleen door dezen laatste overgeleverd ; daarin stort362

te zij haar liefde uit voor Rhetorica, die zij beminde „van dat is begonste
Die t'hantieren, zonder schriven of lesen", wat een aardigen kijk geeft op
de werkwijze van sommige onzer dichters. Ook Van Vaernewijck verklaarde van zich zelven, dat hij nooit meer dan een maand „om lesen ofte
schrijven te leeken scholen en ghijnck".
HET LIED
Dat Anna Bijns in haar tijd als katholieke strijdster eenigszins vereenzaamd
stond, moet ons niet zoozeer verwonderen. Bij de strijdlustige aanhangers
van de nieuwe belijdenis groeide natuurlijk veel sterker de behoefte om
zich uit te spreken, om de werking der gebeurtenissen op gemoed en hart
naar buiten te openbaren, om de volheid der gevoelens door het woord te
verkondigen, in korte liederen, spotdichten, hekelschriften, enz., die aan
de censuur ontsnapten, en in grooten getale in 't geheim onder 't yolk
werden verspreid als propaganda, en dan gebundeld : voor i600 zijn er
aldus omstreeks 100 bundels verschenen, met meestal hervormingsgezinden
inhoud. Tot het jaar 1566 zijn de godsdienstige liederen veruit de talrijkste ;
na 1566 komen vooral politieke liederen voor. Daar echter de godsdienstige
twisten voortdurend werden verward met de politieke, loopen ook beide
soorten van liederen vaak door elkander. De katholieken hadden bovendien
van oudsher hun kerkelijke liederen, die hun godsvrucht bleven voeden
en sterken. Zij vreesden ook meer de zeer strenge censuur, die meermalen
het koren met het kaf trof. En de leeken lieten liever de verdediging van het
geloof over aan hun leiders, de priesters, die het yolk onderrichtten door
preeken, of die ongaarne de godsdiensttwisten onder de menigte brachten
en ze liefst in zwaar geharnaste Latijnsche verhandelingen aanraakten.
Ook wordt te vaak als reeds hervormd beschouwd wat zuiver katholiek is.
Reeds in het Devoot en profitelyck Boecxken heeft men hervormde liederen
willen zien. Laten we toch geen addertjes zoeken, waar de strengste censuur
van een Petrus Titelman die niet heeft ontdekt. Zoo zijn ook de vroegste
Souterliedekens zuiver katholiek. Al vroeg werden, evenals vele kerkelijke
gezangen, ook de voornaamste psalmen in het Dietsch berijmd. Trouwens,
door het kerkelijk officie, dat grootendeels uit psalmen bestaat, was het
yolk met de psalmen vertrouwd geraakt en werden, lang voor de Hervorming, die hierin slechts een oud katholiek gebruik voortzette, de psalmen
gezongen als godsdienstige liederen. Zoo was langzamerhand, met de
ontwikkeling ;ook van het geestelijk lied, de behoefte ontstaan aan een
volledige bewerking der psalmen in liedvorm. Deze verscheen in 154o,
bij den drukker van het devoot en profitelyck Boecxken en met dezelfde
bedoeling, om tegen wereldlijke liederen in te gaan, onder den titel Souterliedekend. Zij heetten vergaderd te zijn door WILLEM VAN ZUYLEN VAN
NYEVELT, een Utrechtsch edelman, die er althans voor een deel ook de
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berijmer van was. De tekst der Vulgaat werd er in den rand aan toegevoegd.
Nog andere lofzangen en gebeden zijn er vertaald in opgenomen. Het is
een van de verdienstelijkste psalmberijmingen onder de vele die volgden;
ook werd ze door de kerkelijke censuur goedgekeurd en aanbevolen. Maar
nadat voornamelijk de hervormden het boek hadden gebruikt en misbruikt,
werd het bij de katholieken gewantrouwd. Dezen hadden ook hun andere
liederen, lofzangen en gebeden ; terwijl de hervormden, die nu nog alleen
in het woord van den Bijbel heil zochten, de heerlijke gebedspoezie, die
uit het voile leven van zoovele eeuwen christendom was gegroeid, als
vervalsching van Gods woord gingen misprijzen.
Toch zouden ook de katholieken, onder den invloed der Hervorming, wel
eens meer de stof voor hun liederen gaan ontleenen aan den Bijbel, in schriftuurliedekens, maar eerder aan het Nieuwe Testament; zij behielden echter
daarbij hun overleveringen, hun legenden, en schiepen uit eigen verbeelding en persoonlijk gevoel. Tegen de vrij hevige, hatelijke, met wat
gemakkelijke ironie of met scheldwoorden spottende en dreigende strijdliederen der hervormden, hieven de katholieken ook wel hun zangen aan
van verweer of aanval. Ook hierin wordt vaak een scherpe, grove toon
gehoord. Doch zelfs andersdenkenden erkennen, dat deze hier toch
anders is : „hier en daar spot en schimp, doch ook betoog, waarschuwing,
zacht of fel verwijt, klachten ook." Niet zonder eenig leedvermaak volgden
zij den strijd, dien de verschillende secten onder elkander leverden : „de
kapellen die de duivel er bij bouwde waar God een Kerk stichtte" zal
Marnix zeggen ; een teeken dat ze niet van God zijn, zullen de katholieken
zingers : „wat betuycht dat sy van God faelgeren ? Haer discorderen",
antwoordt de Echo. Daar zijn dan nog zuivere geloofsliederen : ontboezemingen, klachten over de benarde tijden, over de verdeeldheid in het
christendom, over de dwaling en de verdwaalden, opwekkingen, vermaningen, verzuchtingen. Om slechts een der beste aan to halen, ernstig als een
psalm is het in zuiveren toon machtig gehouden smeekgebed : Iraaroin
zijt ghij do° langhen tijdt Van one abeent, ach, lieven Heer? Zie toch hoe uw
tegenstrijders uw kerken onteeren, alles destrueren, wat zij „reformeeren"
noemen ; laat hen niet „onghecastijdt" vrij uitgaan 1 (W. 68).
De voornaamste verzamelingen van katholieke liederen, buiten die
welke we reeds vermeldden, — het „devoot en profitelyck Boecxken", de
„Souterliedekens", uit de eerste helft der eeuw, het „Suyverlick Boecxken
begrijpende alle de Gheestelicke Liedekens ghemaect eertijdts bij de salighe
Tonis Harmansz van Warvershoef", met in verschillende drukken een
tweede en een derde deel, in de tweede helft werden eerst in de latere
decennia der XVIe eeuw uitgegeven, doch bevatten nog vele oudere
liederen uit de eerste : Een Nieu devoot Boecxken, Antwerpen, G. van Parijs,
15 76 ; het Hofken der gheeetelycke liedekene, Loven, Rutgeert Velpius, 15 77 ;
een Schoon euyverlijck Boecxken met veel schoone leysenen ende Gheestelijcke
364

Liedekens, Amstelredam, C. Claes : het eerste deel is een herdruk van een
vroegere Antwerpsche uitgave, met imprimatur, van 15 7 0, nl. van Veelderhande Schriftuerltjcke Leisenen ende Gheeateltjcke liedenkens, Antwerpen, M.
Verhulst, waarvan nog een exemplaar is bewaard van een druk van 1587;
een tweede deel bevat „Geboort-Liedekens, Leysenen, Hymnen ende
Gheestelijcke Liedekens" ; een Suverlyek Boecxken, Amstelredam, Harmen
Jansz. Muller, ca. 15 99 . Uit 16o5 is nog Leyeen-Boeek der Catholycken,
Looven, Fr. Fabri. Tot in het Geusenliedtboeck toe komen katholieke
liederen voor. Daarnaast berust nog veel in handschrift.
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HET TOONEEL
DE SPELEN VAN GENT,

1539

ET TOONEEL MOEST DE REDERIJKERS AANZETten, om in het gewoel der meeningen hun inzicht voor het yolk
te verkondigen. Maar hier kon de overheid een wakend oog op
de vertooningen houden en spoedig alle buitensporigheden onderdrukken. Er zijn dan ook slechts enkele spelen, nog uit de eerste helft der
XVI e eeuw, tot ons gekomen, die in de branding der gedachten staan.
Vooreerst de spelen van het landjuweel van Gent in 153 9 . Wij bezitten
ze nog in een druk, die onmiddellijk na de opvoering uitkwam bij Joos
Lambrecht, te Gent, en in drie verschillende drukken (van verschillende
drukkers ? of voor verschillende doeleinden ?), die er nog hetzelfde jaar bij
Matth. Crom te Antwerpen van verschenen. Ze schijnen dus wel in den
smaak te zijn gevallen, hoewel om dien tijd reeds meer werk van rederijkers
werd gedrukt. Op den tijd aangepaste spelen waren het ongetwijfeld. De
„sin", die was voorgeschreven, „welck den mensche stervende meesten
troost es" bood gelegenheid om zich te werpen te midden van de brandende
vraagstukken dier dagen over de verdienstelijkheid van de goede werken.
Was het niet te gewaagd, in een stad waar eenige jaren te voren de rederijker Willem van der Blomme nauwelijks aan den dood was ontsnapt,
omdat hij in een wagenspel de geestelijkheid had bespottelijk gemaakt ?
Toch had de politieke overheid er geen erg in gehad en gereedelijk de toelating tot het houden van het landjuweel verleend. Ook de kerkelijke
overheid had de spelen goedgekeurd. Eerst nadat in 154o woelingen te
Gent waren uitgebroken, en er een einde aan alle verdraagzaamheid werd
gemaakt, kwamen ook de spelen den 2 211 September 154o een eerste maal
op den keizerlijken index, waarna zij op vele volgende lijsten van verboden
boeken en nog op den index van Trente, van 1564, werden geplaatst.
Daarom reeds kan men niet zeggen, dat het in die spelen, en bijgevolg in
Vlaanderen, overal „Lutherde", of dat de meeste dier spelen reformatorisch,
enkele zelfs bewust reformatorisch zouden zijn. Zij vertoonen ook alle
dezelfde strekking ; dat het eene spel misschien wat meer dan het andere
I
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katholiek goed zou hebben behouden, verandert er niets aan : zijn enkele
reformatorisch, dan zijn zij het alle. En dan zou daaruit volgen, dat in de
meeste Vlaamsche steden — want behalve Antwerpen, Brussel en Tienen,
waren het alle Vlaamsche steden, die aan het landjuweel deelnamen —
niet slechts een of andere rederijker, de factor, maar de gemeenschap der
rederijkers, ja de gansche burgerij, reeds aan de zijde der Reformatie
stonden, wat historisch onjuist is. Ook de gelijkheid in de strekking zelf,
bij een vraag die Loch verschillende oplossingen toeliet, moet eenigszins
verbazen. Met weliswaar verschillend genuanceerde formuleering luidt
het antwoord van allen : het vertrouwen, niet op eigen verdienste, maar op
de verdienste, de genade, van Christus. Het probleem der uitwendige
werken is in alle spelen meestal zelfs centraal gesteld, zoodat men zich zou
kunnen afvragen of hierin overleg wend gepleegd. Of had de gisting in
godsdienstzaken dit probleem dermate op den voorgrond geschoven, dat
het zich aan allen zonder uitzondering opdrong ? Onder de 7o boeken die
jonkvrouw Borluuts in 1468 aan het begijnhof „van der Hoyen" te Gent
schonk was het 27 e : „Want al onsen troost, hope, verdiente, welvaert
ende salichede es in dat lijden ons Heren gheleghen" (MF. II, 431).
Wat nu de goede werken betreft, op welker verdienstelijkheid wij ons
niet voor God kunnen beroepen, het zijn louter uitwendige werken : beevaartloopen, vasten, kerken bouwen, heiligen vereeren, maar zonder
inwendig geloof, zonder genade, er verder op los levend en allerlei onrecht
plegend, zooals in het spel van Brugge ; of pharizeesche werken, die men
verricht voor het oog van de menschen, om zich voorts alle zinnelijke
genoegens te veroorloven, zooals in het spel van Edingen, om bij de twee
als meest reformatorisch beschouwde spelen te blijven. Maar zoo heeft
men niet eens de wet uitwendig beoefend. De wet moet beoefend worden
in liefde ; de goede werken hebben geen waarde, zoo de mensch niet in
Christus wordt herboren, zoo Christus in hem het vleesch niet doet sterven,
en de leden van het lichaam, die de boosheid dienden, zich niet stellen in
den dienst des geestes, door de werken van barmhartigheid. Zoo worden
nergens de goede werken zelf veroordeeld, als van geenerlei waarde voor
de zaligheid; maar alleen de louter uitwendige werken, waarop de mensch
vertrouwt als op eigen verdiensten, buiten Christus, buiten de genade, in
een Leven van ontucht en ongerechtigheid. Wat echter den mensch het
meest troost is het vertrouwen in de verdienste en de genade van Christus,
dat niet bij het geloof zonder de werken blijft, maar het geloof met de liefde
bezielt en tot alle goed, tot alle werken van barmhartigheid in het bijzonder,
aandrijft. Er is daarin op zichzelf niets reformatorisch; het is alles nog
zuiver katholiek : nooit heeft de Kerk iets anders geleerd.
Ongetwijfeld wordt in deze spelen vaak zulk een taal gesproken, komen er
heel wat personages in voor : Evangelisch leeraer, Vercondigher des
Woorclts, Schriftuerlyc Troest, Gheloeve, enz., draagt de voorstelling
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zulk een bijbelsche, Paulinische kleur, dat invloed van de door Luther
aangewakkerde, doch reeds voor hem bestaande hervormingsbeweging
onmiskenbaar is. Maar de Kerk zelf wordt er nergens miskend of verworpen ;
ook geen van haar dogma's geloochend. De waarheid is, dat we hier een
neerslag hebben van de gisting en verwarring der gedachten, die het Humanisme en de opkomende Reformatie nog tot overspanning hadden opgedreven. Onze rederijkers, met hun gaarne wreveligen en oproerigen geest
van burgers die op de hoogte van hun tijd willen zijn, konden in de hierboven
geschetste, sedert de XVe eeuw steeds acuter vormen aannemende hervormingsstroomingen, gewis met Luther en de Duitsche doctoren sympathiseeren en zeer veel van hun spreek- en denkwijze overnemen, zonder zich
het heterodoxe in het opzet bewust te zijn. Doch feitelijk en objectief
staan de spelen nog op katholiek standpunt. Zij staan er eenzijdig op, zij
staan er gevaarlijk op ; zij leggen den vollen nadruk op de verdienste van
Christus ; zij staan er soms weifelend en twijfelzuchtig op : nog hebben
zij den weg der Kerk niet verlaten. Zij leefden in roerige tijden. Hoe zij
verder zouden gaan, weten wij niet. Doch wanneer wij eenen of anderen
dichter meenen ontdekt te hebben, dan zien wij, dat geen van hen de
Moederkerk ontrouw is geworden. Ook de kamers zelf behielden als
voorheen haar godsdienstige inrichting, met al de geestelijke, kerkelijke,
verplichtingen, die er aan verbonden waren.
Wij doen dan ook beter deze spelen eenvoudig te beschouwen als in hooge
mate kenschetsend voor den geest van den tijd bij een zeker gedeelte der
Vlaamsche burgerij. Als zoodanig verdienen ze nog onze belangstelling.
Maar als gewrochten der woordkunst komen ze nauwelijks in aanmerking.
Het zijn alle abstracte betoogen, met min of meer levendigen dialoog, soms
met „sinnekens" die voor het grappige zorgen, doch meestal, op een paar
uitzonderingen na, de influisteringen van den Booze vertegenwoordigen ;
met stomme vertooningen ook, „toghen", waarschijnlijk geschilderde,
doeken, die uit het Oude en het Nieuwe Verbond het betoogde veraanschouwelijkten. Aan de godsdienstige onrust dier tijden werd nog het felst
en aangrijpendst uitdrukking gegeven in het spel van Brussel. De vele
opinies en boeken hebben den mensch in verwarring gebracht ; zelfs wanneer
hij de Schriftuur leest, vindt hij zich „in Taste" (132); het eene woord
vertroost hem, het andere verdoemt hem. „Doude Serpent", d.i. Satan,
de duivel (en niet, zooals men willekeurig interpreteert, de oude Roomsche
kerkleer) raadt hem aan de „oude statuten" te volgen, d.i. ook weer niet
de oude kerkleer, maar de oude ruime levenswijze. Uit zijn bangen doodsangst wordt de mensch ten slotte gered door het eenvoudig vertrouwen
op Gods belofte, die in Christus, den Overwinnaar van dood en hel, werd
vervuld. Dichter van dit trouwens ook zeer levendig gehouden spel, was
waarschijnlijk Gijsbrecht Merckx, die van 1512 tot nog in 1561 factor
was van de kamer Het Boeck ; maar deze werd nooit om eenige kettersche
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De rederijkerd van „In lief de bloeinde", naar het ochilderij van Jan van Steen. — Verzameling
H. Stokvie, Brumel.

gezindheid lastig gevallen. De Antwerpsche kamer De Violieren behaalde
den eersten prijs, al dunkt ons haar spel niet boven de andere door eenige
bijzondere verdienste uit te munten, tenzij misschien door wat meer „statelijke" woorden en gezochter gekunsteldheid. Humanistisch klinkt hier de
verheerlijking van Redene en van Tverstandt, dat gewekt wordt. Het spel
wordt gewoonlijk toegeschreven aan Jan van den Berghe, alias van Diest,
die daarom ook als hervormingsgezinde doorgaat. Maar Jan van den Berghe,
van wien de „regenten" te Antwerpen nog in 1551 het spel Van den
Wellustighen Mensche deden opvoeren, is steeds factor gebleven te
Antwerpen of te Brussel en werd evenmin om hervormingsgezinde gedachten
verontrust. Nog het beste lijkt ons het spel van Caprijcke : met zijn in
levendige tafereelen volgehouden en uitgewerkte allegorie van de „pelgrimagie" van den christen. Het wordt een soort parabel van den verloren
zoon, die het geloof afschudt, vivendo luxuriose, maar door Zalyghe
Leeringhe en Redene tot Hope wordt teruggebracht en door Gods barmhartigheid gered. Het betoog maakt hier plaats voor meer dramatische actie.
ANDERE SPELEN
In hetzelfde jaar, den eersten Augustus, werd te Middelburg in Zeeland
het vrij hevig godsdienstig hekelspel Den Boom der Schriftueren door „St
Anna's kinderen" opgevoerd. „Elck bysonder" d.i. de ziel, nog wel als
nonne gekleed, wordt door „Medecijn der Sielen", d.i. Christus zelf, in
den lusttuin der zuivere Conscientie, bij de fontein des Gheloofs in de
schaduw van den Boom der Schriftueren veilig ondergebracht. „Menschelijke Leeringhe" wil haar daaruit verleiden ; „Eyghen wijsheyt", in 't kleed
„Tberoemen van duechdelijcke wercken", en „Natuerlijcke begheerte",
in 't kleed „Tschijn van deuchden", weten haar zoo te bepraten, dat,
hoewel haar nieuwe geliefde Leviathan, Appolion en Pluto wordt genoemd
en in 't geestelijk Sodoma op 't beest met zeven hoofden zit, zij er in
toestemt zijn bruid te worden, het kleed der huichelarij aandoet, den
Boom der Schriftueren helpt omhouwen, en in „'t slot van verkeerden
sinne" haar intrek neemt, waar zij van zingen, lezen, beiaarden, van het
verkoopen van aflaten, sacramenten, kerkgang, kaarsen en pellen een
lustig leventje leidt. „Medecijn der Sielen" zendt nu tGheloove tot de
ziel om haar te onderrichten. „Menschelijke Leeringhe" snauwt hem toe
of hij ook soms is een van die „duytsche doctooren", van wie hij er reeds
vele heeft doen branden en versmoren. „Gheloove" echter krijgt toegang
tot de ziel, leert haar niet meer te luisteren naar de sermoenen dier pharizeen,
heiligheid te zoeken, niet in haar eigen goede werken, of in het dragen van
een bijzonder kleed, maar door het schild des geloofs op te nemen, den helm
der zaligheid en het zwaard van Gods Woord. Zoo keert „Elck Bysonder"
tot haar eersten Geliefde terug.
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Voor ons klinkt dit spel, achteraf, zeer reformatorisch. Was het ook zoo
bedoeld ? De maker heeft van de Duitsche doctoren gehoord ; hij weet hoe
ze vervolgd zijn geworden ; hij sympathiseert blijkbaar met hen. Zoodat
men hier vooral van een reformatorisch spel zou willen spreken. En toch
ten slotte is geheel de hekeling gericht tegen de schraapzucht der geestelijken,
tegen wat de dichter als simonie beschouwt : het sjacheren met heilige
dingen, met zielmissen en broederschappen, met aflaten en sacramenten.
Dat is hier hoofdzaak. En de goede werken die worden afgewezen zijn
de pharizeesche uitwendige werken, waarop de mensch zich beroept.
Gewis, stout is dit spel genoeg ; en misschien werd de reformatorische
strekking in den oudst bewaarden druk van 15 9 2 nog wat aangedikt
men bedenke, dat het gespeeld werd voor „Bailliu, Borchmeesters,
Schepenen", en de gansche gemeente. Zou de geheele magistraat der stad
een spel hebben geduld, dat openlijk met de Kerk brak ?
Ook dit stuk werd in druk uitgegeven, hoewel geen oudere druk dan van
15 9 2 is bewaard. Maar in 1546 stond te Antwerpen Jacob van Middeldonck
terecht, omdat hij in 1542 dit stuk had laten opvoeren in de rederijkerskamer
de Damastbloem (een „papkamer"), waarvan hij facteur zou zijn geweest,
en er een proloog voor zou hebben gedicht. Jacob liet gelden, dat hij in
1542 pas zestien jaar oud was, dat hij dien proloog niet had geschreven,
wel had voorgelezen, maar zooals een schooljongen dit zou hebben gedaan,
en nooit had vermoed dat het spel kettersch was, omdat het openlijk in de
stad verkocht werd — het was dus Coen reeds gedrukt en er „buyten
opt voirs .spel gedruct" stond, dat het spel te Middelburg „bij consente van
den Wethouderen" was gespeeld. En Jacob van Middeldonck werd niet
ter dood veroordeeld, zooals totnogtoe werd beweerd, maar vrijgesproken.
Omstreeks denzelfden tijd 154o zal het Spel van dinnen op tderde, tvierde
ende tvijfde capittel van dwerck der zipoetelen geschreven zijn. Het werd vroeger
verkeerdelijk op den naam gezet van den Antwerpschen rederijker WILLEM
VAN HAECHT, omdat deze ook een drietal Apostelspelen heeft vervaardigd ;
doch hij kon in 154o nauwelijks tien jaar oud zijn. De eerste strijd van de
apostelen met het Sanhedrin wordt hier gedramatiseerd en op doorzichtige
wijze op de eigen tijdstoestanden toegepast. De sinnekens „Valsch Profeet"
en „Schoon Ipocrijt" geven aan het spel een hevig polemisch karakter.
Toch is de kritiek ook hier vooral gericht, niet tegen de Kerk zelf of hare
dogma's, maar tegen haar bedienaren en tegen het vertrouwen in uitwendige
goede werken, die „Elck bestedelic (doet) naer dat sijn ghelt bedraecht"
en die de priesters slechts zouden aanmoedigen, om „al de ghiericheit van
de gesalfde nacie". Ook hier blijkt nog eens, hoe schrijvers van zulke spelen
die goede werken hekelen om het geld dat zij kosten, wat, volgens hen,
slechts de schraapzucht der geestelijkheid diende. Wil men nu dit spel toch
recht-reformatorisch noemen, mij om het even : strijdlustig en fel is het genoeg. Maar wie zal uitmaken, hoever een breuk met de Kerk bedoeld was ?
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Ontegensprekelijk heterodox is het bijna 2600 regels Lange Tafelspel van
Brie personagien een Prochiaen (pastoor) een Coster en een Weyer: weinig meer
dan een gefingeerd geloofsdispuut in verzen. Een pastoor en zijn koster
meenen den Weyer, geheeten „Evangelis verstant", gemakkelijk van zijn
dwalingen te kunnen overtuigen. En de pastoor somt een vijftiental artikelen
op, waarin „Luterye" gelegen is. Een voor een worden die punten nu
behandeld, waarbij de wever den pastoor, natuurlijk, verslaat, zoodat hij
op den duur den koster bekeert. Hier worden nu duidelijk de Kerk en hare
dogma's geloochend of in twijfel getrokken : zoo de goddelijke instelling
van het pausdom, van het priesterschap, van de biecht, van de H. Mis, enz..
Zeer beslagen in de kerkleer is de pastoor wel niet : hij kan ook nauwelijks
zijn brevier bidden! Hij laat zich dan ook gemakkelijk door wat slagwoorden
en wat schriftuurteksten van de wijs brengen. Maar de wever ook is niet
Luthersch ; meer dan eens krijgt hij het zelfs wat benauwd ; zoo bij de
goede werken, die hij liefst niet veroordeelt, doch alleen het menschelijk
betrouwen er op laakt ; zoo bij menige schriftuurplaats, die hij wel niet in
Lutherschen zin verklaart. Zijn kritiek van kerkelijke instellingen en dogma's is meer populair en uit gewaande misbruiken psychologisch, voor den
man van de straat, opgebouwd, dan dogmatisch, al legt hij voor een wever
een buitengewone eruditie aan den dag. Het spel is eerder opstandig en
destructief, dan Luthersch of reformatorisch. Er wordt veel met kerkleeraars, zelfs met concilien gespot : zoo erkent de wever geen ander
concilie dan dat van Jerusalem. Dat ook de spot van den dichter gaat naar
Dirk van Munster's Kerstenspieghel is een bewijs voor de populariteit
van dit boek. De auteur schijnt een naar Gelderland uitgeweken Brabander
te zijn : misschien een afvallig geestelijke. Dat het stuk nog uit ca. 154o
zou dateeren, is mogelijk ; al komt het mij om den geest wat vroeg voor.
Bij andere voor „reformatorisch" gehouden spelen uit dezen tijd passen
dezelfde beschouwingen als bij de spelen van Gent. Een Tafelopel van die
menichfuldicheyt des bedroche der werelt is weinig meer dan een opsomming
van het bedrog der wereld, dat in 't bijzonder, naar het heet, door geestelijken, maar ook door anderen, wordt gepleegd een algemeen hekelspel.
Waarom een spel van Lazarus loot en hoe dat Chriotuo hem opwecte, dat uit
de Amsterdamsche kamer in Liefd' bloeyende stamt, onmiskenbaar kettersch
is gekleurd, blijkt toch niet uit hetgeen er ons over wordt meegedeeld.
Ook over de strekking van de spelen van JAN THEUNISSEN, steebo en „roepdrager" van Amsterdam, lid van „in Liefde vierech", kunnen we moeilijk
oordeelen, zoolang ze niet zijn uitgegeven : Hoe .Mennich Menoche soect
thuyo van vreeden van misschien 1551, en Van Sint Jane Onthoofdinghe, van
1552.
Nog in de tweede helft der eeuw werd in gelijken geest door overigens
trouwe katholieken gedicht. Door den Roeselaarschen rederijker, kastelein
en gasthofhouder ROBERT LAWET, die tusschen 1571 en 1583 zijn meerendeels
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schriftuurlijk tooneelwerk voor de kamer de Zebaer Herten schreef : het
Gheestelick 171eyspel van tReyne llfaecxsele ghezeyt de Ziele, een verallegoriseerd
passie- en verrijzenisspel in de oude symboliek der volksliederen van het
Kruis als de Mei ; Van Jbesus ten &aid' jaren oud en andere ; in 't bijzonder
de twee parabelen Van bet Taruwe graen ende tCrocke en Vanden verlooren
zoone, welke beide merkwaardigerwijze niet zoozeer als spel werden
bewerkt, maar als een nu ook gespeelde „tooch" in een ander spel ingelascht
ten bewijze van het daar betoogde. Lawet kon zoo uitvoerig, zoo langdradig
zijn, dat sommige van zijn spelen tot twee spelen uitgroeiden, als het laatste
en als het verloren spel van Judith en Holofornes, of zelfs tot meer, als dat
van Paulus, waarover hij acht (eveneens verloren) spelen zou hebben
geschreven. Doch dit behoort niet meer tot ons onderwerp.
Spelen die beslist front maken tegen de opkomende ketterij, zijn betrekkelijk
zeldzaam. Men vergete echter niet, dat de oudere katholieke literatuur,
ook die van het tooneel, nog rustig haar gang voortzette. Een fel polemisch
stuk is repel van de Christenkercke, door den uit St-Omaars afkomstigen,
sinds 1526 to Utrecht gevestigden boekbinder en rederijker REINTER PouWELSZ . Het heeft weer den vorm van een verleidingsspel : „Uprecht
simpel Gheloven", dochter van „Christenkercke", wordt door „Selfs
Goetduncken", den ketter, met behulp van „Verblende Wile", een
coppelaerster, en „Hertneckich Herte", een zinneken, van haren beminde
„Tminnende Herte", Christus, op de verlokkingen van twee speellieden
„Bedecte Penningwaert" en „Wanende waers", uit haar veilige huis
„Gods Vrese" tot banketteeren met hem verleid, een kettersch banket 1
en op allerlei allegorische spijsen, en dranken onthaald, maar door „Schriftuerlijcke Hoede", den wachter over Gods Woord, van hare dwalingen
afgebracht en tot Tminnende Herte teruggevoerd. Het spel, met proloog,
254o verzen lang, is in sterke mate lyrisch gehouden : met twee, niet
onfraaie, wachterliederen, een ballade, verscheidene rondeelen; met zelfs
vier volledige refreinen, waarvan een op den stoc „Al zijdi ghebeten ghij
en sijt niet ghegheten", die ook, maar met anderen tekst, voorkomt in Jan
van Doesborch's Refreynen en in J. van Stijevoort's bundel ; met herhaaldelijk strophischen versbouw, als voor beurtzangen ; met liederen, met spel,
met vaak lyrischen dialoog, waarin de rederijker zijn vreugde aan statige,
mooie woorden en rijke, welluidende rijmen uitviert. De taal,ruw,komisch,
realistisch bij de zinnekens ; los, dartel of deftig, statig, steeds verzorgd,
voor de verschillende personages ; de Loon, vaak warm, innig, ontroerend ;
de karakters, flink volgehouden ; de bouw, weinig ingewikkeld, Loch
afwisselend en goed samenhangend, maken het stuk tot een der verdienstelijkste zinnespelen van dien tijd : het dateert uit de eerste helft der eeuw,
waarschijnlijk omstreeks 154o.
Het spel van sinnen Vanden Siecke Stadt, dat samen met het voorgaande
in een portefeuille op de Utrechtsche bibliotheek voorkomt, kan moeilijk
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van denzelfden dichter zijn. Het is een sociaal hekelspel, dat ons een beeld
geeft van de maatschappelijke en godsdienstige toestanden te Amsterdam
om de jaren 1535-37, Coen Pouwelsz reeds sedert een tiental jaren in
Utrecht verbleef, en waarin de gemeentepolitiek meer op den voorgrond
treedt dan het godsdienstige element. Er is hier veel invloed van Erasmus ;
het wordt een bewust dwepen met hem bij een der personages „Meer
dan een".
Nog een ijverig kampvechter voor het oude geloof was de Zeeuwsche
rederijker JOB GommERz. Doch slechts een klucht en twee spelen van sinne
werden van hem bekend gemaakt : het eerste op de Hemelvaart van Maria;
het tweede, Van Menich Meneche hoe hij doer hoverdye ende gyericheit
inde verkeerde werelt tot menigerley zonden wert ghebracht, eveneens
een verleidings- en bekeeringsspel, met daarbij ook maatschappelijke
toespelingen.
Andere katholieke strijdspelen uit dezen tijd ontbreken : werden ook de
archieven en bibliotheken wel voldoende met het oog op katholieke strijdliteratuur onderzocht ? Wat daar ook van zij, te verwonderen is dit Loch
niet. Progressistische literatuur vindt steeds meer bijval dan reactionnaire,
en de rederijkers wilden gaarne mannen van hun tijd zijn. Nadat eenmaal
de aanval tegen de Kerk was ingezet, leende het tooneel zich ook weinig
tot strijdkunst. De overheid waakte en liet weldra geen andere dan onschuldige stukken toe, als bij het landjuweel van Antwerpen in 1561. De
katholieken zullen er ook tegen op hebben gezien, om godsdienstige kwesties
openlijk in den strijd vooral op de planken te brengen. In de tweede helft
der eeuw trouwens werd de Hervorming steeds meer naar het Noorden
verdrongen ; daar kwamen dan ook meer reformatorische spelen op, al
werd het tooneel er eveneens vrij spoedig door de Calvinisten gekortwiekt.
Over de refreinen en andere gedichten der rederijkers, die in verband
kunnen gebracht worden met den strijd, als refreinen in Jan van Steijvoort's
bundel, refreinen bij hetzelfde landjuweel van Gent, refreinen uit de
verzameling van Jan de Bruyne hebben wij reeds vroeger samenhangend
het noodige gezegd. Ook die moeten in het licht der hervormingsstroomingen,
zooals wij die hebben geschetst, beoordeeld worden.
AANTEEKENINGEN

Gentsche epeten: L. M. VAN DIS, Reformatorische Rederijkersspelen uit de eerste
helft van de XVI e eeuw. Haarlem, 1 9 37 : met een inleiding over het reformatorisch
karakter der spelen, een beknopte samenvatting van alle, een uitg. van de spelen van
Brugge en Edingen, naast bespreking van een paar andere spelen (Het werk der
Apostelen, het Tafelspel) en uitg. van dit tafelspel. De Gentsche spelen zijn nu volledig
opnieuw uitgegeven door L. M. VAN DIS en B. H. ERNE, Groningen, Antwerpen,
1 9 3 9 . Spel van Antwerpen: VAN EEGHEM, Rhet. Brux., in Revue Belge Ph. et
Hist. 1 9 36, 62; daar ook over G. MERCKX. Boom der Schriftueren: uittreksels in
BM. X, 32 7 ; uitg. door G. D. J. SCHOTEL, Utrecht 187o. Voor het eerst gedrukt
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achter Veel schoone chr(i)stlycke en schriftuerlycke Refereynen, Dordrecht, 15 9 2 en
Gorinchem, 1606. Nieuwe uitg. in voorbereiding door P. J. MEERTENS. Over
J. v. Middeldonck, z. Antwerpsch Archievenblad, 8, blz. 35 9 ; vgl. J. VAN MIERLO,
VMA. 1939 .Dwerck der ilpostelen: C. G. N. DE VOOYS, Apostelspelen in de rederijkerstijd, in Med. der k. Academie van wetensch. Afd. Letterk. deel 65, Ser. A N o 5,
1 9 28; verder v. DIS, o. c. 1 9 ; drukken beschreven in Nederl. Bibliogr. 15oo-1540
van NYHOFF-KRONENBERG, nrs. 1 9 24, 1 9 25; latere van 1557, 15 9 2, 1608;
F. PIJPER, Bibl. Reform. Neerl. I, heeft het eerst W. v. Haecht's auteurschap in
twijfel getrokken. Tafelapel van Brie personagien: uitg. VAN DIS, o. c. ; Menichvuldicbeyt
dee bedrogs: VAN DIS, o. c., blz. 23; Lazarus doot: uittreksels bij G. KALFF, Trou
moet blycken, Groningen, 188 9, XIV. Lawet: L. SCHARPE, in zijn uitgave van
tReyne Maecxsele, Leuven, 1 9 06; C. G. N. DE VOOYS in Nieuwe Taalgids,
1 9 38, 28-40. Van de Christenkercke: uitg. G. A. BRANDS, Utrecht, 1 9 23; verkorte
redactie TNTL. 1 9 23, 156. Vanden slake Stadt: uitg. H. F. GRONDYS, Borculo,
1 9 1 7 ; vgl. J. F. M. STERCK in Van Onzen Tijd, 1 9 1 7 ; TNTL. 1 9 24, 205; in Van
Rederijkerskamer tot Muiderkring, Amsterdam, 1 9 28, 41-57; vgl. G. A. BRANDS,
TNTL. 203-208, tegen J. F. M. STERCK. Job Gomnzerz, P. J. MEERTENS, TTL.
1 9 26, 274.
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HET PROZA IN DEN STRIJD
E VOORNAAMSTE KATHOLIEKE LITERATUUR TER
verdediging van het oude geloof was gesteld in het Latijn. Als
zwaar-beladen hoplieten traden de theologen op tegen de lichte
troepen van scherpschutters hunner tegenstrevers. En terwijl
zij zich meestal op de verdediging terugtrokken om de bedreigde kudde te
beschermen, gingen de hervormden stout, overmoedig, tot den aanval over.
Een aanzienlijk aantal strijdschriften zag het licht, die groot belang kunnen
hebben voor de kennis van den tijd, maar waarvan de inhoud hoofdzaak was.
Van blijvende waarde voor de literatuur zijn ze gewoonlijk niet. Aldus de
pamfletten : meer dan 4.000 misschien, van allerlei inhoud en slag in den
oogenblikkelijken strijd, in allerlei vorm : betoogend, spottend en schimpend ;
in den vorm van samenspraken, of als nieuwstijdingen, als brieven, als
plakkaten, enz.. De gevoelens wisselen of met den toon ; dikwijls bijtend,
heftig ; of boertig ook, plomp en grof. Het grootere deel komt van de voorstanders der Hervorming of van de geuzen. Aanvankelijk is ook bier de
reactie der katholieken zwak, als bij door verrassing overvallenen; in de
tweede helft, maar vooral tegen het einde der eeuw, trekken de troepen
samen en blazen ze ten aanval.
Er zijn verder werken met godsdienstigen inhoud, waarbij in het kamp der
Hervorming vaak gebruik werd gemaakt van de geschriften der leiders,
die gedeeltelijk of geheel werden vertaald of voor het yolk bewerkt.
Aldus de Summa der godliker Scrifturen, een hervormde volkstheologie.
De katholieken hadden hun godsdienstige, hun ascetisch-mystische literatuur, die nog in dien tijd druk werd voortgezet, zoodat vele der vroegere
werken steeds hernieuwde belangstelling wekten en herhaaldelijk van de
pers kwamen. Naast de oudere, die de godsdienstige gezindheid bleven
onderhouden, verschenen er talrijke nieuwe. Zij gingen meestal ongestoord
huns weegs, zonder zich veel om de opkomende nieuwe leeringen te bekommeren, en waren misschien nog de beste verweerschriften, om de zuivere
uiteenzetting der geloofsleer, al hielden zij daarbij wel het oog op de
opwerpingen der hervormden.
Bij het godsdienstig onderricht werd nog veel gebruik gemaakt van Dirk
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Coelde van Munster's Kerstenspiegel, dat dan ook vaak het mikpunt
werd van den spot der hervormers. Een soortgelijk werk vond zijn ontstaan
in de opkomende beweging : de Spieghel dee keratentevene, van den Minderbroeder THOMAS VAN HERENTHALS, die, lector in de theologie, gardiaan te
Ieperen, daar beroemd werd als predikant in de St-Maartenskerk. Zijn
sermoenen liggen ten grondslag aan zijn werk, dat de dood, in 153o, hem
verhinderde uit te geven, en dat door zijn ordegenoot, Frans Titelmans in
1532 ter perse werd gelegd. Het handelt vooral over de tien geboden en de
zeven sacramenten ; de vrijheid van den wil wordt er nauwkeurig in
beschreven en verdedigd. Herhaaldelijk is het herdrukt geworden, samen
met een door hem reeds vroeger opgestelde geloofsbelijdenis in tien artikelen.
De juist vermelde FRANS TITELMANS (niet te verwarren met zijn naamgenoot,
Petrus,den Inquisiteur) is een in vele opzichten m erkwaardige persoonlijkheid.
Geboren te Hasselt, misschien wat vOOr 1502, kende hij op zestienjarigen
leeftijd Grieksch, Hebreeuwsch en Chaldeeuwsch, studeerde in 151 9 te
Leuven, werd er al spoedig professor, doch trad in 1523 in de orde der
Minderbroeders. Ook hier werd hij tot lector aangesteld en verwierf hij
een grooten naam. De glorie die hij wilde ontvluchten vervolgde hem,
zoodat hij in 1536 te Rome tot de Orde der Capucijnen overging. Doch
ook hier werd hij het jaar daarop tot Provinciaal verkozen ; maar reeds
in 153 7 overleed hij, 36 jaar oud, in geur van heiligheid : te midden van zijn
studies had hij zijn overste gesmeekt om met de verzorging van melaatschen
te worden belast : dat waren Coen zijn boeken.
Titelmans' letterkundige bedrijvigheid, die enorm is geweest, uitte zich echter
bijna uitsluitend in het Latijn, en omvat een reeks philosophische,exegetische,
theologisch-ascetische en historische werken van groote beteekenis. Behalve
het werk van Th. van Herenthals gaf hij ook de Chronica compendioeieeima ab
exordio mundi uegue ad 1534 uit van zijn ordebroeder AMANDUS VAN ZIERIKZEE (-}-1534) een wereldkroniek. Hij was als jong leeraar een der geduchtste
tegenstanders van den ouden Erasmus, die in zijn correspondentie met of
over hem, nu eens vleiend, kruiperig „ik ben de vijand van geen enkele
kloosterorde, vooral niet van de uwe ; zoo ik al spot en gisp, dan is het in
uw voordeel" dan woedend en bedreigend, in vele opzichten, als in beleefdheid, christelijke naastenliefde en nederigheid, zich zijn mindere toont.
In het Nederlandsch schreef hij een Schat dee Keretengeloofe, dat onderricht
met vroomheid paart en meestal leering in den vorm van beschouwingen
en gebeden biedt.
Opvolger van Titelmans als lector in het convent van Leuven was NICOLAAS
TACITUS ZEEGERS, die er tot 1548 doceerde en elf jaar later overleed. Ook
hij schreef veel exegetisch werk, waardoor hij werd opgenomen in het
groote Londensche verzamelwerk „Critici sacri sive doctissimorum virorum
annotationes". Hij vertaalde echter ook in het Latijn den Spieghel van
Thomas van Herenthals en een werk van den Karthuizer Florentius van
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Haarlem, Leech dee Levens, dat hij mede in een verbeterde taal bezorgde.
Doch ook hij zelf schreef voor de behoeften van den tijd in het Nederlandsch.
Zoo vertaalde hij, vrij en zelfstandig, uit het Fransch van Peter Dore
Die collegie der hVijebeit, waarin het geestelijk gebouw der deugden vergeleken wordt bij een universiteit, waarvan Christus „regent en doctoor"
is ; uit het Fransch van Nic. Gernier Den Beuckeleere dee Gbeloofe, streng
dogmatisch, en Het sweert dee Gbeloofe, meer polemisch. Zeegers is het
eindelijk, die den eersten Catecbiemua van dien anderen grooten Nederlander,
den H. Canisius, in het Nederlandsch vertaalde en bij het katholieke yolk
der Nederlanden binnenleidde (1558), waar dit werk ontelbaren in hun
geloof heeft bevestigd en versterkt.
MATTHIAS WEYNSEN, van Dordrecht, gardiaan der Minderbroeders te
Antwerpen, toen Anna Bijns hem Naar eersten bundel refreinen toewijdde,
later provinciaal, heeft zich in 't bijzonder verdienstelijk gemaakt, niet
zoozeer door zijn eigen werk een drietal tractaatjes voor Clarissen .—
als door dat van anderen zijner ordegenooten, die hij tot het schrijven van
stichtelijke boeken aanmoedigde. Zoo schijnt hij aangezet te hebben tot de
vertaling van enkele verhandelingen van den H. Bonaventura, die we reeds
vroeger vermeldden ; tot het uitgeven van het Fasciculus Myrrhae en van
Herp's Spieghel door de Keulsche Karthuizers. Nog op zijn verzoek zette
zich JAN VAN ALEN, die biechtvader was van de Clarissen van Mechelen
en Antwerpen en in 1541 overleed, tot de bewerking in het Nederlandsch
van de in de Middeleeuwen en nog later zeer geprezen Contemplationee
Idiotae (de onbekende auteur noemt zich aldus Idiota) in zes boeken : over
de Liefde, Maria, het geduld, den levensstrijd, de onschuld ; die ook weer
zeer gezochte geestelijke lectuur brachten. Misschien is Jan van Alen
dezelfde als JAN VAN ELEN, die in 1518 een biechtboek uitgaf Der ghemeenten
biechte, met een onderricht over de geboden en de zeven hoofdzonden, met
voornamelijk een biecht-model : alles meer van practischen aard.
Omstreeks het midden der eeuw trekt nog een Minderbroeder onze aandacht
ARNOLD MEERMAN, van Aalst, die meestal in het Latijn, doch ook in het
Nederlandsch, tot aan zijn dood in 15 78 de Hervormers bestreed. In zijn
De quatuor plauatrid haereticorum fast hij de grondbeginselen zelf der Hervormers aan en bespreekt er hun logica en redeneertrant, hun ontleding van
de H. Schrift en hun verdeeldheid. Zijn Theatrum convereionie Gentium moest
door de geschiedenis van de bekeering der volkeren de katholieken steunen
in het oude geloof. Zoo zijn er nog heel wat apologetische werken van zijn
hand. In de taal van het yolk verdedigde hij de leer van het vagevuur
Remonstrance van bet Purgatoir, of beurde hij zijn geloofsgenooten in de
vervolging op door zijn glieeive aen alle catboltjcke menecben.
Doch wij moeten ons beperken bij het eenigszins merkwaardige, zonder hier
al de toen verschenen geestelijke werken te willen opsommen. Wij bleven
wat langer stil bij het werk van Minderbroeders, omdat het aandeel dier
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orde in onze literatuur het voorwerp van een bijzondere studie is geweest.
Doch ook de Dominikanen lieten zich niet onbetuigd, al schreven zij
Loch voornamelijk in het Latijn. Aan de leiding in de eerste helft der eeuw
stond EUSTACHIUS VAN DEN RIVIERE, van Zichem (1481-1538). Naast hem
JOANNES VAN DEN BUNDERE, of Bunderius van Gent (1481), waar hij ook
tot kort voor zijn dood in 155 7 theologie doceerde ; behalve het meermalen
herdrukte en ook in het buitenland verspreide Compendium dieeidii quorumdum
haereticorum of Compendium Concertationid en andere geschriften, vervaardigde
hij ook voor het Nederlandsch publiek een „Schoon onderwtje... sonderlinghe
aengaende sekere articulen... die men nu handelt" (1547) en een Scilt
gheloofe... teghen tfeninich ghescut J. Anastasii Veluani (1556). En meer
anderen ; zooals de Noord-Nederlander CORNELIS VAN SNEECK (ca. 14601531) ; WALTER VAN GRAVE (+ 1534) en in 't bijzonder DOMINICUS VAN DEN
PRIEELE of Topiarius, van Aspelaere, bij Ninove, die zich vooral door het
woord te Antwerpen in 't bijzonder verdienstelijk maakte en in 15 79 in die
stad overleed. Hij vervaardigde een rijke verzameling van Catholijcke
Sermoenen op die evangelien vanden gheheelen jare, die in het Latijn nog
uitgebreid verscheidene uitgaven beleefden, waarnaast een Catechienzue
„oft instructie tot God ende totter duecht", ten gebruike vooral van de
jeugd. Vele andere Dominikanen hebben preeken in druk uitgegeven, doch
dan meestal in het Latijn. Een schitterend predikant was in zijn tijd PIETER
DE BACKERE of Backerius. Geboren te Gent in 151 7, trad hij daar in 1538
in de Dominikanenorde, studeerde te Leuven, was prior in verscheidene
huizen der orde, trad vooral tegen de Calvinisten op, die hem in 1578
den weg van de ballingschap deden gaan, keerde echter in 1585 naar
Gent terug, waar hij in 16o1 overleed. Zijn bedrijvigheid valt dus reeds
vooral na 155o. Naast Latijnsche verweerschriften, gaf hij een Hofken der
Bedinghen uit, dat van 1566 of vele drukken beleefde ; hij is echter vooral
bekend om zijn „Vriendelicke teameneprekinghe tusschen de Christen Ziele
ende de Waerheyt haer meesterse", dat ook voorkomt onder den titel
„Sommighe vriendelicke ende zeer hertelicke Minnebriefkens tusschen de
leerende Ziele en Alethia" (1558). Een volkspredikant was hij wel, die
het guitige en koddige niet versmaadde, zooals nog mag blijken uit de titels
van een paar andere werken : „Den Spieghel der eondaere inden welken een
ieghelyck verdoolt schaep hem selven siende keeren sal tot sijnen herder
Jesum", maar vooral „Het geeeteliick cleyn Spongiken waer mede men alle
smetten ende onreyne vlecken des dronckenschaps ende overdaets met alle
Tafelen gronden en herten sal leeren afwasschen ende uutwisschen".
Sommige titels van zijn Latijnsche werken klinken al even „origineel" :
Hij is ook een verdienstelijk humanist geweest en deed in zijn vrije uren
aan klassieke poezie. Zijn „originaliteit" komt wel uit zijn humanisme.
Vooral op den kansel werd natuurlijk bijzonder geijverd om het yolk in het
geloof te versterken of tegen de opkomende nieuwe leeringen te beveiligen.
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Zoo hooren wij dan in dezen tijd van vele beroemde predikanten. Bij
degenen die wij reeds vermeldden komen nog : de Minderbroeders JAN
ROYAERTS, van Oudenaarde, die, bekend als „hamer der ketters", in 1547
te Brugge overleed; JAN VAN DEVENTER 1554 in Emmerick); BONAVENTURA ENGELBERTUS VAN OLDENZEEL, die in 1538 wij-bisschop van Utrecht
werd (+ 1539); MARTINUS VAN DER KEELE, van Turnhout (+ 1540);
BARTOLOMEUS VAN MIDDELBURG (1564), wiens preeken, eens verzameld in
zeven folio-deelen, nu verloren zijn, doch die in zijn tijd als een tweede
Brugman werd gevierd en in Noord en Zuid, van Brussel tot Amsterdam,
tegen de ketters, vooral tegen de Wederdoopers, met groot succes optrad ;
ADAM SASBOUT, de tweede zoon van den Delftschen burgemeester, die, als
gevierd predikant voor professoren en studenten te Leuven, in 1553 op
36-jarigen leeftijd overleed, en van wien sermoenen ook in het Nederlandsch
werden vertaald ; PETRUS VAN DEN BERCH, of Montanus, van Aalst, die,
rector van de Leuvensche universiteit tot 1543, in de orde der Minderbroeders trad, waarin hij door geschriften en preeken tegen de Calvinisten streed tot aan zijn dood in 1579. Vele dezer mannen waren ook op
theologisch of exegetisch gebied werkzaam ; maar zij interesseeren ons nu
vooral om hun arbeid op den kansel, waarin zij duidelijker den geest van
hun tijd hebben uitgedrukt.
Er ontstonden toen ook vele sermoenenverzamelingen, die meermalen herdrukt werden : evangeliaria, epistolaria. Doch meestal in .het Latijn en, merkwaardig genoeg, zonder veel bedoelde betrekking op de religieuze twisten,
opbouwend, leerarend. Sommige werden ook zeker wel in het Latijn
gehouden ; van vele mogen we vermoeden, dat ze oorspronkelijk in de yolkstaal waren gesteld, doch, opgesierd en gelouterd van wat slechts tijdelijk
en voorbijgaand belang kon hebben, in de wereldtaal werden uitgegeven,
om over een grooter afzetgebied te beschikken. Bij de Nederlandsche preeken,
die we reeds vroeger en nog zooeven vermeldden, komen nog wel enkele
andere, die niet uitgegeven of van geringe beteekenis zijn.
Een zekere beruchtheid kregen de „Sermoenert oft uutlegghingen op alle de
Evangelien vander vasten metter passien... ghemaect bij den devoten Pater
Broeder NICLAES PEETERS, Minnebroeder ende Gardiaen". Ze zijn gedateerd
1520 en werden in 189 3 herdrukt door J. G. R. Acquoy voor de Vlaemsche
Bibliophilen. De beloofde inleiding is nooit verschenen. De bundel sta at
in verband met nog drie andere, die heeten gehouden te zijn door een devoten
Minderbroeder, doch nu zonder jaartal werden uitgegeven. Deze sermoenen
ademen reeds volop den geest der Hervorming. Met reden mocht dan ook
de vraag worden gesteld of ze wel van 152o zijn. Het is nu voldoende
uitgemaakt, dat de uitgave zoo ongeveer twintig jaren geantedateerd werd.
Ook de naam van den maker zal wel fictief zijn. Men heeft onder de vlag
van een Minderbroeder gardiaan de nieuwe leering bij het yolk willen
binnensmokkelen. Het was trouwens een gewoon lasterpraatje, dat moedige
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en geduchte verdedigers der orthodoxie tot de Hervorming waren overgegaan. Litterair gesproken, bieden deze sermoenen, als trouwens veel van
deze stichtelijke literatuur, degelijk en nog goed leesbaar proza.
Eeuwenlang slachtoffer van den laster zijner tegenstrevers was de beroemde
volkspredikant CORNELIS BROUWER (1 5 21-1581), algemeen bekend onder
den naam Adriaensen, of BROER CORNELIS. Geboren te Dordrecht, heeft
hij sedert 154 9 voornamelijk te Brugge gearbeid. Door het gezag van zijn
woord stichtte hij er ontzaglijk veel goeds, wat de woede zijner vijanden
tegen hem ontketende. Door allerlei 'aster, die hem aangreep tot zelfs in
zijn kloosterdeugd, moest hij in 1563 tijdelijk de stad verlaten, doch keerde
er reeds in 1566 terug ; tot in 15 78 Brugge in de macht der Calvinisten viel.
Vluchten wilde de moedige man niet ; uit een schuilplaats bleef hij zijn
geloofsgenooten steunen tot zijn dood, in 1581. Om zijn gezag te breken
hadden zijn tegenstrevers in 156 9 een bloemlezing van een zoogenaamde
keur zijner preeken uitgegeven onder den titel Wonderlijcke Sermoenen en die
laten voorafgaan door een niet minder wonderlijke Historie van 's broeders
leven. Deze sermoenen hadden succes bij een zeker publiek ; ze werden
meermalen herdrukt ; in 15 78 kwam er zelfs nog een tweede bundel bij.
En toch zijn deze,vaak politieke, in ruwen, heftigen Stijl gestelde pamfletten
en hekelschriften, want sermoenen zijn het niet, volkomen valsch. Ook de
Historic is een gorige aaneenschakeling van allerlei vuigen laster, waardoor
Broer Cornelis tot voor korten tijd voor het type van den liederlijken
wulpschen monnik werd gehouden. Het is het werk van den haat. Volgens
Karel van Mander zou de auteur, die zich onder het pseudoniem Christiaan
Neuter had verborgen, de in 1583 te Brugge overleden graveur Hubert
Goltzius zijn geweest wat vooralsnog niet vaststaat. Zijn echte preeken
schijnt Broeder Cornelis zelf verzameld en gebundeld te hebben, doch de
handschriften zijn verdwenen. Van zijn in het Nederlandsch gestelde werken
zijn alleen bekend een theologische verhandeling De Seven Sacramenten en
een andere Den Spieghel der Chien gbeboden. Streng orthodox, toont hij zich
uitstekend op de hoogte van de ketterijen in het verleden en het heden,
voelt hij zich tehuis in de H. Schrift en in de werken der kerkleeraars, maar
versmaadt hij evenmin eenige humanistische eruditie. In het Latijn schreef
hij een Apologia tegen Lindius.
Zoo zette deze katholieke religieus-ascetische literatuur te midden van
de woelingen der Hervorming haar werk voort van voorlichting en verheffing. Zelfs de mystiek is lang niet uitgestorven ; door vele dezer werken
loopt nog een mystieke strooming : in de liefde voor, en het beleven van
Christus, in 't bijzonder van den lijdenden Christus. Zoo staan ze wel
eenigszins tegenover de spiritualiteit van de moderne devoten, die een veel
abstracter, haast stoicijnscher karakter vertoont en soms, in de bevordering
van allerlei kleine praktijken en middelen van ascese, tot buitensporigheden
aanzette. Zoo onderscheiden ze zich ook wel van de spiritualiteit der
38o

latere Contra-Reformatie, die er voornamelijk op uit was den wil in het
zedelijk leven te herstellen en aandrong op de onmiddellijke levensdaad.
VOOr het midden der eeuw bloeide zelfs de mystiek nog eens krachtig op
in enkele merkwaardige werken, die we voor het einde van dit overzicht
hebben bewaard. Zoo in een Spieghel der Volcomenheyt, 1525, en in een
Schat der godhjcker Liefde, 1532: welke beide nog ettelijke herdrukken
beleefden. Zoo in 't bijzonder in het werk van CORNELIS RAVEN Der Minnen
Gaerdt, dat in 1548 te Amsterdam uitkwam. Het is „een fijn, zuiver mystiek
tractaatje, bijzonder mooi als lange, vlotte, strak volgehouden allegorie" ;
allegorie, waarvan wij een eerste ontwerp reeds bij Hadewijch aantroffen
in het eerste der Visioenen ; die ook in de Middeleeuwen wel meer werd
uitgewerkt. De boom heeft als wortels berouw, biecht en voldoening, als
bodem de Vreeze Gods, als stronk de overgave in liefde aan God. De
„Caritaet" zelf heeft zeven graden met elk zijn takken en vruchten :
„crachtige werckelicheit, onophoudende minne, hete barnende minne,
scharpe minne, siedende liefte, oversiedende liefte, ontoegancbaerlicheit",
die wel nauw verwant schijnen te zijn met de Seven Manieren van Minnen
van Beatrijs van Nazareth, doch uit Harphius kunnen zijn overgenomen.
Over den schrijver zelf, een Minderbroeder, is weinig bekend.
Doch vooral in het werk van nog een Minderbroeder, FRANS VERVOORT.
Hij was op het einde der XV e eeuw te Mechelen geboren, waar hij ook
een grout deel van zijn kloosterleven heeft doorgebracht en in 1555 overleed.
Toen de aartsbisschop van Trier, Jan van Isenborch, aan den toenmaligen
provinciaal-overste der Observanten, Henricus Helftanus, om een zijner
Paters voor zijn bisdom gevraagd had : „eenen godvreezenden man, sterc
int geloove... wetende verscheyden spraken ende talen", werd Fr. Vervoort
daartoe voorgesteld, met de aanbeveling, dat hij door zijn „vermaen
ende insettinge" veel werken in de moedertaal had geschreven, en ook in
andere talen, als in 't Latijn. Vervoort schijnt inderdaad zeer veel te hebben
geschreven onder de kenspreuk : „o Heere wanneer ?" De meeste dezer
werken werden door vrienden uitgegeven, die er de kosten van droegen,
aan wie zij ook soms later verkeerdelijk werden toegekend. Eerst in de
laatste jaren is er de anonymiteit van gelicht, zoodat wij nu vier-en-veertig
titels van geschriften kennen, die zeker van Vervoort's hand zijn. Hiervan
zijn er veertien uitgegeven en bekend.
Een van zijn vroegste en beste werken is Die Woeetijne dee Heeren (1550
dat in veertig latere uitgaven dertig dagreizen het Lijden van Christus
in verheven en Loch innig-eenvoudige overweging en beschouwing behandelt :
is niet het leven, maar vooral het Lijden des Heeren een woestenij, die
wij ook doormoeten „willen wij anders totter kennisse ende liefde Gods
komen ende volmaectheyt alder duechden" ? In Dee Tai,
net der booser
wercken (1552) wordt het menschelijke leven vergeleken bij een wilde zee,
waarop de H. Kerk, als de Arke van Noe, redding brengt uit de vele
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verleidingen en gevaren der wereld. Het Boeck vanden heilighen Sacramente
ghenoemt De pane iIngelorum (1552), werd geschreven om die coude herten te
ontsteken door de leer over het H. Sacrament, welke telkens door lyrische
ontboezemingen en gebeden onderbroken wordt. De Medecijn der Sielen,
1552, is een sterfboek. In Bruydegome Mantelke, 1554, wordt geleerd, hoe
wij, staande voor het kruis, zullen uitdoen zeven kleederen, om den Gekruisigde gelijkvormig te worden en dan met de nagels van Geloof, Hoop
en Liefde aan het Kruis geslagen. Een van zijn uitvoerigste werken, Het
Bruilocht Cleedt der Liefden Gods groeide uit tot een boek van wel geen
hoog-bespiegelende, Loch diep-gevoelde en theologisch goed-onderschraagde
mystiek. De Berch van ifinnen spreekt „devotelijck van de Passie en Doot
Jesu Christi" in zeven graden der contemplatie. De Begijnkens van Mechelen,
1555, is meer bepaald voor begijnen bestemd, wier leven hij in twaalf
punten behandelt en tegen wier specifiek vrouwelijke gebreken hij liefdevol
vermaant. Andere werkjes zijn van nog meer praktischen aard : Hoofken
der Sielen, Ghulde Gebedenboeck, dat later Nieuw-Gulde Gebedenboeck werd,
zijn gebedenboeken, van belang voor de ontwikkeling van het private
gebedsleven. Het Handboexken der Christenen menschen wil den weg van het
echt-christelijke leven aanwijzen voor menschen in de wereld; den Troost
Gods is een consolatie-boek.
Enkele malen trad hij, en dan nog onrechtstreeks, tegen de nieuwe leering
op ; zoo gaat Tkeysers Munte over de geloofsvraag : de munt is het ware
geloof; een valsche munt is „licht geconterfeyt en quaet". Ook heeft hij
heel wat vertaald; bekend zijn nog de Sermonen van Sint Bernardus, met drieen-zeventig preeken, waarvan enkele in den vorm van vraag en antwoord.
Doch het meeste werk is nog onbekend gebleven. Daaronder treffen we
titels aan, die ons het verlies van het werkje doen betreuren : Den gulden
Berch der godlijcker Kennisse; den Wtjngaert des Heeren en Conincx Wijnkelder;
de Maechden dans; den Schat der irtjsheyt; den Minnenbrief der Sielen;
Tconincrijck der Sielen Gods; enz. ; waarnaast vele vertalingen vermeld
worden : Sinte Bernaert opt Boeck Cantici Canticorum; Sinte 4lugustinue
Beltjdenissen; Sinte ilugustinus Brieven; Sinte ilugustinus Boecken vander
Biechten; Sinte Hieronymus Brieven; Raimond de Sebunda's Boeck der nattierlicken Wijsheyt; enz.. Hij moet ook een Verclaringhe van Davide Psalmen

hebben uitgegeven, waarschijnlijk in eenvoudigen, populairen vorm; en
een Evangelieboeck Jesu Christi in sermoenen gesteld. Enkele andere titels :
Boeck der dwalender gheesten; dat Licht der heyligher Kercken; Redeltjck bewijs
der dolinghen wijzen er op, dat de inhoud verband heeft gehouden met de

Hervorming.
Vervoort „is een levende ziel, met een waarlijk hartstochtelijke liefde tot
den lijdenden Christ-us, het H. Sacrament, de mystieke vereeniging, en die
liefde stroomt en gulpt soms los in heerlijke bladzijden lyrisch proza." Bij
de Franciskanen te Mechelen heeft de mystiek immer sinds Harphius
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gebloeid ; een laatste nabloei van Ruusbroec, wiens invloed ook bij Vervoort
vaak doorklinkt, al mist hij diens hoog intellectualisme, wat zijn geschriften
bij het yolk en bij de eenvoudigen slechts grooteren bijval heeft verzekerd.
Toch is hij een man met verbazende Schriftuurkennis, met een buitengewone
belezenheid in de kerkvaders en in de ascetische literatuur. Hij blijft echter
Franciskaan : eenvoudig, diep-gevoelig, wat gevoelerig soms, gaarne wat
laag en realistisch, te midden van de hoogste lyrische ontboezemingen
gemeenzaam, op het randje van het platte af ; nog ontbreekt het hem soms
aan de noodige zelfbeheersching en laat hij zich drijven op den vloed van
zijn ontroering. Een alzijdige studie, die ons in staat zou stellen een wetenschappelijke karakteristiek te ontwerpen van Vervoort's zeer talrijke
geschriften, van zijn bronnen, zijn invloed, zijn taal, ontbreekt voorshands.
Maar nu reeds mogen wij zeggen, dat hij, als lyrisch prozaschrijver —
want het lyrisme kenmerkt hem bepaald een eereplaats mag innemen
in de Nederlandsche letterkunde van de latere Middeleeuwen. In hem,
als in vele anderen van deze nog weinig bekende ascetische schrijvers,
bereikt de kunst van het woord mede een zuiverheid en een kracht, waarnaast veel ander geroemd proza uit dien tijd verbleekt.
0 ok de Karthuizers hebben zich de zaak der mystiek aangetrokken.
Vermelden wij hier eerst met enkele woorden GULIELMUS VAN BRANTERGHEM,
van Aalst, Karthuizer op het Kiel te Antwerpen. Hij is de schrijver van
een in de XVI e eeuw tamelijk verspreid devotiewerk Een gbeeatelic Boomgaert, dat in 1535 te Antwerpen van de pers kwam : met mooie houtsneden,
met figuren „van het beginsel der werelt", van het leven van Christus,
van heiligen, met gebeden en aan het einde de vier uitersten. Het werk
verscheen nog hetzelfde jaar in het Latijn en het Fransch. Nog gaf hij in
1535 een Vita arida uit, met houtsneden van Livinus de Witte, die in
1539 in het Fransch verscheen en die in 1542 te Lyon herdrukt werd : om
de houtsneden was het voornamelijk te doen ; zij moesten de devotie steunen
en ontvlammen. Van Branterghem overleed te Lier.
Maar vooral te Keulen en vandaar uit over onze landen legden de Karthuizers een groote bedrijvigheid aan den dag voor de opleving van de mystiek.
Te Keulen verbleven vele Nederlanders. Aan de leiding stond Prior PIETER
BLOMMEVEEN, van Leiden (1466-1536) die sedert 150 7 door zijn aanmoediging en voorbeeld de Keulsche Karthuis tot een centrum had gemaakt van
bewonderenswaardigen uitgeversarbeid op het gebied der mystieke letteren.
En de mystiek die er werd verkondigd, was niet alleen de Duitsche, maar
in 't bijzonder ook onze eigene Dietsche. Daar werd nog uit Harphius'
werken de Theologia mystica vervaardigd ; daar zou SURIUS omstreeks
1545 den geheelen Ruusbroec in het Latijn overzetten.
Uit de door hun werkzaamheid geleide kringen, althans door hun bemoeiingen
aan 't licht gebracht, stamt een werk, dat in de geschiedenis der latere mystiek
van overwegende beteekenis zou blijken te zijn, de Evangelieche Peerle. Voor
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het eerst uitgegeven te Utrecht, bij Jan Bernsen in 1535, door den Brabantschen Karthuizer DIERICK LOER, van Hoogstraten, Wien het werkje,
bij zijn opsporingen naar „goede oprechte boecken", om ze door den druk
in het Licht te brengen, „te vooren gecomen was", werd het in de mystieke
kringen zoo gunstig onthaald, dat een tweede druk al spoedig noodzakelijk
werd. Nu volgden de drukken elkander snel op : in den derden van 1538
werd de volledige tekst opgenomen als „Die grote evangelische Peerle",
met 168 kapittels tegen 38 der eerste uitgave. Gedurende dertig jaren zet
het werk zijn veroveringstocht voort. Blijkbaar hebben de beroerten alleen
dien bijval een tijdje onderbroken, want als zij gestild zijn, trekt het diepmystieke geschrift opnieuw de aandacht van drukkers en uitgevers, ook
buiten de Nederlanden.
Het is een volledige verhandeling van geheel het ascetisch-mystieke leven :
van den zuiveringsweg af, met de zelfkennis tot afgescheidenheid en
geestelijke armoede, tot de voile beleving van Christus in zijn Menschheid
en zijn Lijden door de verdiensten van Jesus Christus, om Hem dan te
beleven in zijn Godheid en tot de hoogten der beleving van de Drieeenheid
op te stijgen. „Anderhalve eeuw na Ruusbroec wordt, ditmaal door een
vrouw en daarom misschien nog meer in zijn verschillende, minder tot
eenheid gereduceerde uitzichten, heel het mystieke verleden der Nederlanden gelijk het in de zich kruisende gedachtenstroomingen der Europeesche
middeleeuwen gegroeid was, nogmaals", maar gansch persoonlijk en uit
de eigen mystieke ervaring geresumeerd. Maar ook de invloed der Duitsche
mystiek, van Tauler en zelfs van Eckehart, kan niet geloochend worden,
b.v. in de leer der afgescheidenheid, der geestelijke armoede, der Godsgeboorte, zoowel als in de terminologie, al wordt die opgenomen in, en
verbonden met de mystiek van Ruusbroec, die overheerscht. Wie Ruusbroec kent, hoort hem ook bier voortdurend terug, maar met een zeer
persoonlijk nieuw en vol accent. De compositie laat wel te wenschen over :
allerlei gebeden, oefeningen en uiteenzettingen werden onder een titel
vereenigd en naar de drie groote indeelingen van het geestelijk leven, het
aanvangende of werkende, het voortgaande of inwendige, het schouwende
of overwezenlijke, te pas gebracht. Toch treffen voortdurend de heerlijkste
bladzijden van opgetogen proza, met meermaals het lapidaire en apodictische
der uitspraken; op haar best is zij, wanneer zij onder de meer onmiddellijke
nawerking der ervaren Godsweelde de pen voert. Het geheele werk is
sterke, intellectualistische en bij alle hoog gevoel nooit gevoelerige mystiek.
In 1545 had Surius, op verzoek waarschijnlijk van den grooten begijnenleider te Diest Eschius, die de schrijfster schijnt gekend en een tijdlang
geleid te hebben, een eerste Latijnsche vertaling laten verschijnen. In 1602
kwam er te Parijs een Fransche vertaling uit, van de hand van den biechtvader van Kardinaal de Berulle. Uit deze vertaling is het, dat deze grootmeester der Fransche spiritualiteit de hoofdopvattingen heeft gehaald van
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zijn ascetisch-mystieke leering, die in de laatste jaren voornamelijk als een
eigen autochthoon systeem, als de eigenlijke Fransche spiritualiteit, is
gevierd. Ook in het Duitsch werd de Peerle vertaald, tot tweemaal toe,
een eerste maal door den grootsten mystieken dichter van Duitschland in
dien tijd, Johann Scheffler, bekend als Angelus Silesius ; ook dit spreekt
voor de beteekenis van de Peerle.
Een ander minder beroemd, doch litterair volmaakter werk van dezelfde
is de Tempel oneer oielen, waarvan de druk bezorgd werd door Eschius in
1543. De ziel is de geestelijke tempel, waar de „hoochtijden" door ons
„ghemoet" als opperste priester worden „begaen", waarin de liturgische
feestviering niet alleen het historisch aandenken en vereeren meebrengt
van de geloofsgeheimenissen, gelijk zij in en door den Godmensch werden
voltrokken, maar ook de ontplooiing er van beteekenen en bewerken in
zijn mystieken aanhang door de bijzondere genadewerking, die aan elk
feest en daguur eigen is. Het is de door de liturgie aldoor groeiende Christusbeleving. Het werk bezit dan ook een strengere eenheid dan de Peerle ;
al schijnt het niet zooveel gelezen te zijn geweest als dit laatste.
De schrijfster is geweest een devote maagd, die in 154o in hoogen ouderdom
ze moet omstreeks zeventig jaren geworden zijn, overleden is. Wie
zij was, waar zij leefde : te Oosterwijk misschien ? blijft echter tot nog toe
onzeker. Zij schijnt in relatie gestaan te hebben met godgewijden, die
zich „pelgrims" noemden. En misschien stond zij ook onder de leiding van
Keulsche Karthuizers. Tot het door Eschius te Oosterwijk gestichte
maagdenhuis, waar later in haar geest een andere mystieke, Maria van
Oosterwijk, nog arbeidde, schijnt zij wel niet te hebben behoord. Waarschijnlijk leefde zij, als „geestelijke dochter", in de wereld, in het huis van
haar vader.
Wanneer wij nu deze geestelijke literatuur, van liederen, van verhalen,
voornamelijk van stichtelijk ascetisch-mystiek proza overschouwen, dan
worden wij versterkt in de overtuiging, dat het godsdienstig leven onzer
vaderen in de Dietsch-sprekende gemeenschap lang niet zoo vervallen,
lang niet zulk een loutere vormendienst met allerlei bijgeloof mag heeten,
als wel eens wordt gemeend. Uit al deze, herhaaldelijk, soms tot tien,
twintig maal toe, herdrukte werken, die ons een veel getrouwer beeld geven
van de ware godsdienstige toestanden hier te lande dan de boerden en de
wereldlijke liederen, of zelfs dan sommige tooneelstukken of sommige
gebeden en bijgeloovige oefeningen, spreekt een diep, ernstig geloofsleven
bij de groote menigte van het katholieke yolk. Er waren, jawel, donkere
schaduwzijden ; maar er was ook nog veel licht en veel schoonheid en veel
levensvreugde in het blijde bezit van het geloof. Tot de hoogste deugden
werd nog steeds aangespoord ; in de innigste gebeden stortten de zielen
zich uit ; in de warmste liefde voor Jesus, voor zijn gebenedijde Moeder,
voor Gods lieve heiligen, stegen zij omhoog ; het kloosterleven, ondanks
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veel bespotting en menschelijke zwakheid, trok nog velen aan. De mystiek
zelf bloeide voort, ook onder het volk. Er was een drang naar stichtelijke
lectuur.Wordt deze zijde van het echte volksleven niet to zeer verwaarloosd,
bij het ontwerpen van het beeld van dezen herfsttijd der Middeleeuwen ?
Er waren gewis sterke teekenen van verwording ; de Middeleeuwen waren
ook voorbij en een nieuwe maatschappij op komst ; daarop wordt dan ook
meestal het voile licht geworpen ; en groote omwentelingen zijn gewoonlijk
het werk van een kleine minderheid van stoutmoedige durvers, die hun wil
opdringen aan de menigte.
In litterair opzicht bloeit het proza hier heerlijk, in zuivere, Dietsche
vormen op. Wij worden er zelden herinnerd aan den rederijkerstijd. Hier
is de Dietsche taal in al haar schoonheid bewaard en overgeleverd. En
niet eerst aan het einde der eeuw moest het Dietsche proza opnieuw
worden ontdekt.
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DE WOORDKUNST VAN
DIETSCHERS IN HET
LATIJN EN HET FRANSCH
LATIJN-SCHRIJVENDE DIETSCHERS
VERBAND MET DE LITERATUUR IN HET DIETSCH
ET IS VERBAZEND, HOE WEINIG DE LATIJNSCHE
literatuur van Dietschers verband houdt met de literatuur in de
moedertaal. Bij het begin der XIV e eeuw treffen wij nog enkele
groote werken aan, vooral van didactischen acrd, die aan
Latijnsche bronnen zijn ontleend. De Roman van de Roos en de kronijken
van Vlaanderen van Froissart zijn de laatste belangrijke geschriften, die
uit het Fransch werden overgezet, indien men enkele minderwaardige
gewrochten uit den rederijkerstijd uitzondert. Maar zelden werd een Latijnsch of Fransch geschrift van een volksgenoot in de taal van dit yolk overgebracht, tenzij bij vergissing, zooals Van Maerland Thomas van Bellingen
bewerkte, of tenzij enkele ascetische werkjes en misschien wat geschiedenis : zoo heeft de Vlaamsche Rijmkronijk Fransche bronnen gebruikt en
ook het Latijnsche leven van Karel den Goede en een verhaal van het
herstel der St-Martensabdij van Doornik door abt Herman vertaald;
terwijl de laatste voortzetter van de Brabantsche Yeesten ook De Dinter
heeft gekend. Soms vertaalden schrijvers hun eigen werk of gaven het in
verschillende talen, het Latijn en het Fransch, uit. Anderen, die wij dan ook
reeds ontmoetten, schreven in het Latijn en wel eens ook in het Dietsch.
Enkele Dietsche schrijvers werden door volksgenooten in het Latijn overgezet. Wie JAN BUKELARE was, die Van Maerlant's Martijn's vertaalde
in leoninische accentverzen, met toevoeging van twee verzen die het
staartrijm voortzetten en den inhoud der strophe samenvatten, is nog steeds
onbekend. Hij was niet de eerste, die zich aan de Martijn's waagde ;
misschien leefde hij ook niet zoo lang vO6r 1453, in welk jaar het oudste
handschrift er van geschreven werd : de spreukvorm dier toevoegingen
schijnt reeds den rederijkerstijd aan to kondigen. Nog minder weten wij
I
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over de Fransche vertaling, die er in 148o te Brugge van werd gedrukt en
slechts gedeeltelijk is bewaard. De Grimbergsche oorlog had de eer in
't Fransch vertaald te worden door Jan van Edingen, heer van Kestergat
(XVe eeuw) en in het Latijn door niemand minder dan Edmond de Dinter.
Nog tijdens zijn leven werd Jan van Ruusbroec, gedeeltelijk althans,
vertaald door Geert Groot, door zijn ordebroeder Willem Jordaens, later
volledig door Laurens Surius ; en door zijn anderen ordebroeder Jan van
Schoonhoven tegen Gerson verdedigd. Jan van den Dale's Stove mocht
zelfs als model dienen voor een dialoog van Erasmus, tenzij beide op
dezelfde bron teruggaan. ELIGIUS EUCHARIUS, of Eloy Houckaert die Anna
Bijns vertaalde, was in zijn tijd te Gent een beroemd pedagoog, die mannen
heeft gevormd als PASCHASIUS ZOUTER, later rector te Ieperen, en GEORGIUS
CASSANDRE, die te Brugge en te Keulen zulk een voorname rol speelde in
de theologische twisten ; Eucharius was zelf een gevierd dichter, van
heiligenlevens, zooals van de H. Coleta, van een Comedia de patientia
Grisildis, en andere vrome gedichten, met humanistische strekking. Door
zijn leerlingen liet hij vaak Latijnsche tooneelstukken opvoeren, waarom
hij als de stichter van het Latijnsche schooldrama kan doorgaan.
Zelden ook raakten onze Latijnsche schrijvers onderwerpen aan uit de
volksliteratuur. Des te meer treft het ons te Brussel een schoolmeester te
ontmoeten, REGNIER DE WAEL (einde XVe eeuw), die een drietal boerden
in het Latijn bewerkte : die van de Vacca Dordracensis, door Breero in
zijn Klucht van de Koe nagevolgd ; die van de gans, die in een wolfskuil
gebonden er niet alleen een wolf, doch ook een Franschen ketelkoopman
en een reiziger in lokt ; die van een Parijsch student, die Barta en haar
man om den twin leidt door een verhaal van het Paradijs.
PHILOSOPHISCHE EN THEOLOGISCHE WETENSCHAPPEN
Nog steeds trok in de XIV e eeuw de universiteit van Parijs de keur van
onze landgenooten aan, wat vaak de beste intellectueele krachten buiten
onze grenzen heeft gelokt. Tegen het einde der eeuw werd de stroom eenigszins afgeleid naar Keulen, waar in 1388 een nieuwe universiteit was opgericht. In 1425 kreeg eindelijk ook ons land een eigen universiteit te Leuven,
die het volgend jaar geopend werd en waar voortaan de Nederlandsche
jeugd haar voornaamste opleiding zou ontvangen. Deze drie universiteiten
vormden in den loop dier eeuwen het intellectueele leven van de Nederlanden. Doch ook de kloosterorden hadden hun eigen studium generale ;
waar met de vernieuwing van het godsdienstig leven tegen het einde der
XIVe eeuw nieuw intellectueel leven opbloeide.
Toch zijn de denkwetenschappen in deze tijden, tot aan de Renaissance,
in diep verval. Het is veelal epigonen-wetenschap : wetenschap van
volgelingen, die bij het woord hunner meesters zweren, die alle hoogere
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denken neerhalen tot logische haarkloverijen en die daarbij een taal schrijven,
waarover de Renaissance haar besten spot zal laten gaan. Het Ockamisme
of Nominalisme vierde nog hoogtij. Aan de leiding te Parijs stonden twee
twijfelachtige Dietschers : JAN BURIDAN, van Bethune, in Fransch Vlaanderen (ca. 1 3oo-na 1358) en MARSILIUS VAN INGHEN, van wien het niet
vaststaat dat hij een Gelderlander was. Hun nominalisme zette de gematigde
richting in, die niet in de uitersten van dilettantisme of scepticisme verviel,
doch nog waarde toekende aan het oorzakelijkheidsbeginsel. Buridan is
de grondlegger van een nieuwe natuurbeschouwing, gegrondvest op de leer
van den impetus, welke hij op geheel het wereldgebeuren toepaste, en de
verdediger van het psychologisch determinisme, volgens hetwelk de vrije
wil op het oogenblik der keus deze steeds onder voorlichting van de dan
sterkste reden treft ; vandaar de fabel van den ezel, die tusschen twee
even groote hooimijten van honger omkomt. Doch ook op economisch
gebied heeft hij baanbrekend werk verricht : door zijn verhandelingen over
de schommelingen in de bevolking, over de prijsvorming der koopwaren
en de geldwaarde. Marsilius zette te Parijs het onderwijs van zijn meester
op schitterende wijze voort ; tweemaal werd hij er rector ; later begaf hij
zich naar Heidelberg, waar hij in 1386 de eerste rector werd der pas
gestichte universiteit en waar hij in 13 96 overleed.
Nog worden in de XIVe eeuw eenige Nederlanders in de geschiedenis van
de wijsbegeerte en godgeleerdheid genoemd : JOANNES VAN GENT, pastoor
van Kieldrecht en kanunnik van Parijs, die er in het begin der eeuw aan de
universiteit doceerde en lang is verward geworden met Joannes van Janduno,
een vurigen verdediger van het averroisme ; AEGIDIUS VAN GENT, die kanunnik
te St-Martens bij Leuven werd ; de Karmelieten JACOBUS VAN BRUGGE en
JOANNES VAN SCHOONHOVE ; en nog wel enkele anderen, die echter meestal
louter namen blijven.
Aan de jonge universiteit van Keulen vond het Thomisme een nieuwen
haard, vanwaar het zich weer krachtig verspreidde en ook de jonge
universiteit van Leuven tot een bolwerk van de via antiqua maakte. Veel
hebben eenige Nederlanders tot dien bloei bijgedragen : HENDRIK VAN
GORCUM (1386-1431), GERARD VAN ELTEN (gest. na 1482) en LAMBERT DE
MONTE (gest. 1499), te zamen met de Albertisten HENDRIK of HEIMERIC
VAN KAMPEN of de Campo (van de Velde ?) van Sonne, bij 's-Hertogenbosch,
die later (1444-1460) te Leuven doceerde ; GERARD VAN HARDERWIJK
(1503) en ARNOLD VAN TONGEREN.
Den grootsten naam echter als wijsgeer, godgeleerde en mysticus verwierf
zich in de XVe eeuw DIONYSIUS DE KARTHUIZER (1402-147 1). Geboren te
Rijkel, bij St-Truiden, studeerde hij eerst te Deventer, waar hij vriendschap
sloot met den lateren kardinaal Nicolas Krebs, de Cusa, dien hij ook op
zijn hervormingsreis door het Duitsche Rijk zou vergezellen ; in 1423
behaalde hij te Keulen den graad van doctor in de godgeleerdheid en trad
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nog in hetzelfde jaar in bij de Karthuizers te Bethlehem bij Roermond,
waar hij, met enkele onderbrekingen, tot zijn dood een buitengewoon
werkzaam, maar ook heilig leven heeft geleid. Zijn enorm opus omvat alle
gebieden van de toenmalige geestelijke en wetenschappelijke kennis, die
hij alle wilde dienstbaar maken aan de vroomheid. Behalve commentaren
op de Libri Sententiarum en op De consolatione pbiloeophica van Boethius,
schreef hij een Summa fidei, een Compendium pbil000phicum et theologicum, een
Dialogon de fide cbrietiana, die merkwaardige synthesen zijn van het wijsgeerige en theologische denken. Toch is hij feitelijk weinig oorspronkelijk en
zijn Thomisme, of misschien juister zijn Albertisme (het leersysteem van
den H. Albert den Groote), hoe overtuigd voorstander hij er ook van was,
geraakte onder den invloed van het nominalisme wel eens op de gevaarlijke
helling. Ook zijn vooral zijn ascetische en mystieke geschriften, zijn commentaren op Pseudo-Dionysius, op Cassianus, zijn de oratione, de meditatione,
de contemplatione het langst gelezen gebleven. En nu moet het toch weer
verbazen, dat zelfs van zulk een landgenoot geen werk in het Dietsch werd
overgezet, ja dat zijn invloed op de literatuur in de volkstaal volslagen
onbeduidend moet heeten.
Een tijdgenoot van hem was WESSEL GANSFORT (1420-89), van Groningen.
Gevormd aan de scholen van Groningen en Zwolle, bezocht hij de universiteiten van Keulen, Heidelberg en Parijs, verbleef een tijd in Italie en keerde
toen naar Groningen terug. Kweekeling van de Broeders van het Gemeene
Leven, bevriend met de Windesheimers, kwam hij gaarne in het klooster
Aduard, dat een centrum van het vroege humanisme was. Hij werd begraven
in het Clarissenklooster van zijn geboortestad. Slachtoffer van het nominalisme, heeft hij met betrekking tot verschillende geloofspunten, zooals
tot de hierarchische instelling van de Kerk, de onfeilbaarheid van den paus
en de concilies, de werkzaamheid van de sacramenten, dwalingen verkondigd,
die later door de Hervormers werden overgenomen, waarom hij door hen
gewoonlijk als een voorlooper van de Hervorming wordt beschouwd.
Zeer ten onrechte nochtans, daar hij zich steeds aan het gezag der Kerk
wenschte te onderwerpen en in andere zaken, b.v. in de rechtvaardigingsleer en de overlevering, op zuiver kerkelijk standpunt staat ; zelfs in de leer
van de transsubstantiatie wijkt hij niet van de kerkleer of ; hij doceert geen
zuiver symbolische beteekenis, maar legt alleen te zeer den nadruk op wat
genoemd wordt de geestelijke communie, dat nl. het verlangen naar de
Eucharistie, het denken aan Christus, hetzelfde in de ziel kan uitwerken
als de lichamelijke tegenwoordigheid.
We zouden hier nu een lange lijst kunnen laten volgen van Leuvensche
professoren, die ook door hun geschriften eenige beroemdheid verwierven,
te beginnen met een der eersten, WILLEM DE COSTER van Leuven, die zich
gewoonlijk naar den naam van zijn moeder, zuster van een kanselier van
Brabant, De Bont noemde en die vooral over woeker schreef. Doch geen
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van hen count door zulke verdiensten nit, dat zijn naam zich in een geschiedenis van de letterkunde opdringt.
Intusschen verwierven sommige Dietschers nog roem in den vreemde. Een
D OMINI CUS VAN VLAANDEREN, Dominikaan, wordt ca. 14 7o vermeld als
een der schitterendste wijsgeeren aan de universiteit van Bologna : want
ook daar trof men vele Vlamingen aan, een twaalftal zelfs onder de rectoren.
Dominicus' commentaren op de Metaphysica van Aristoteles behooren
tot de merkwaardigste wijsgeerige werken der XVe eeuw. Te Parijs
maakte JORIS VAN BRUSSEL, leerling van den Ockamist Jan Major, zich door
zijn commentaren op Aristoteles beroemd om zijn spitsvondigheden, die de
Scholastiek het meest belachelijk hebben gemaakt ; terwijl zijn stadgenoot,
PETRUS CROCKAERT, zich van het Ockamisme afwendde naar het Thomisme,
in de orde der Dominikanen trad en er de studie der thomistische wijsbegeerte tot hoogen bloei bracht. Hij zou de schrijver zijn van eenmerkwaardige
verhandeling over de absolute en relativee beweging. Nog een Nominalist
van belang te Parijs was JAN DULLAERT, van Gent (ca. 147 1-1513), eveneens
schrijver van commentaren op Aristoteles, die door zijn dialectische
acrobatieen zijn leerling Vives, den lateren humanist, voor goed van alle
Scholastiek vervreemdde. Wijsgeer en theoloog van een gansch ander
formaat was JOOST CLICHTHOVE, van Nieuwpoort (1472-1543). Leerling
te Parijs van FRENAND VAN BRUGGE en van Lefevre d'Etaples, werd hij een
der beroemdste doctoren der Sorbonne. In zijn talrijke werken, zoowel op
het gebied van de schoone kunsten als op dat van de wijsbegeerte en de
theologie, was zijn voortdurend streven op een volledige vernieuwing van
het onderwijs gericht door toepassing van de humanistische methodes, van
terugkeer tot de bronnen, van afkeer van dialectische spitsvondigheden,
van gekuischter taal. De veroordeeling van Luther, waarin ook het humanisme te Parijs werd gecompromitteerd,1 verdreef hem naar Chartres, waar
hij zijn onderwijs voortzette en toen voornamelijk tegen Luther optrad.
Aan de jonge universiteit van Leuven heerschte aanvankelijk een oppervlakkig Aristotelisme, dat sterk door nominalistische invloeden werd
aangetast. Groote namen treffen wij er bij het begin niet aan : JOANNES
LEYTEN, van Hasselt, schreef een commentaar op de Mica van Aristoteles ;
evenals HENRICUS LOEN, eerste regent van het college van het Varken,
later Karthuizer-prior te Scheut en te Herne, waar hij in 1481 overleed.
Een hevig dispuut onder professoren veroorzaakte eenigen tijd felle
beroering : het ging over den waarheidsgrond van voorwaardelijke proposities in de toekomst. PETRUS DE Rivo, van Aalst of Assche, van de Artistenfaculteit, later theologie-professor en deken van St-Pieters te Leuven,
beweerde dat zulke proposities noch waar noch valsch zijn. Tegen hem
verzetten zich vooral Jacobus Schelwaert en HENRICUS VAN ZOMEREN,
professor in de godgeleerdheid, later deken van Antwerpen en kanunnik
van 's-Hertogenbosch (gest. 14 7 2). Na wisselenden strijd werd deze laatste
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door Rome in 't gelijk gesteld, zonder dat echter iets aan de eer of de voorrechten van Pieter de Rivo zou worden tekort gedaan.
De schitterendste naam onder de leerlingen en professoren van Leuven is
die van ADRIAAN FLORISZOON BOEYENS, den lateren paus Hadrianus VI
(1459-1523). Geboren te Utrecht, kweekeling van de Broeders van het
Gemeene Leven, studeerde hij te Leuven, werd er doctor en leeraar in de
theologie, kanselier van de universiteit en tweemaal haar rector; leermeester van Karel V, kardinaal, en paus, in 1522. Door zijn leerlingen
werden Quaeetiones de Sacramentid (Parijs 1512) en Quaeationee Quodlibeticae
(Parijs, 1523) uitgegeven, die meermalen herdrukt zijn. Hoewel hij niet
vijandig tegenover het humanisme stond en onder zijn leerlingen mannen
heeft geteld als Erasmus, lag zijn bedrijvigheid toch meer op het gebied van
het kerkelijke en van de kerkelijke hervorming, en mogen wij hem in deze
geschiedenis niet meer plaats inruimen. Ook kunnen we slechts met een
enkel woord zijn leerling en lateren trouwen helper gedenken, WILLEM
VAN ENKEVOIRT (Mierlo 1464-Rome 1537).
Bij de opkomst van het humanisme en van het Lutheranisme traden eenige
van onze geleerden op den voorgrond. Frans Titelmans, Adamus Sasbout
en de anderen stonden niet alleen in den strijd. Veel voor de toekomst
beloofde MARTINUS DORPIUS, van Naaldwijk, die enkele jaren 'eider was
van het theologisch H. Geestcollege aan de Leuvensche universiteit, doch
in 1525 nog in den bloei van 't leven door den dood werd weggerukt. Zijn
verzorgde taal wekte de bewondering op van niemand minder dan Erasmus,
die veel van hem voor de verbetering van het philosophisch en theologisch
onderwijs had verwacht. Onder de professoren van Leuven die tegen
Luther in het strijdperk kwamen, muntten voornamelijk nit, vooreerst JAN
DRIDOENS (Driedo of Neys), van Turnhout, overleden te Leuven in 1535,
wiens serene uiteenzettingen over de leer der genade, der vrijheid en der
voorbestemming eveneens in den smaak van Erasmus vielen; en dan
RUARDUS TAPPER, van Enkhuizen (148 7-155 9), een tijd lang pauselijk
Inquisiteur in de Nederlanden, welke instelling hij steeds, maar vergeefs,
tegen het ingrijpen van het wereldlijk gerecht heeft verdedigd, opsteller van
een reeks articuli tegen de nieuwe leeringen voor het theologisch onderwijs
aan de universiteit, welke later meermalen de definities van het concilie
van Trente hebben beinvloed, een der vooraanstaande theologen op het
concilie van Trente zelf. Verder ALARDUS VAN AMSTERDAM (1494) : leeraar
te Keulen en te Leuven, waar hij in 1544 overleed, vriend van Erasmus,
en schrijver van een reeks werken, waarin hij de opkomende Hervorming
bekampte, zoowel als van enkele andere met humanistische strekking.
Daarnaast hernieuwden wijsgeeren, als JOANNES BEVERUS, Serjacobs, van
Beveren in Waasland, of van Bever bij Edingen (1515-1563) en vooral
AUGUSTINUS HUNNAEUS, Huens, van Mechelen, (1521-15 73) het philosophisch onderwijs door een strenger Thomisme in hun commentaren van
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Aristoteles en door een gekuischter taal. Een leerling van Leuven, JACOBUS
(ca. 146o-1527), later Dominikaan en Inquisiteur van
de kerkprovincies Keulen, Mainz en Trier, is vooral bekend om zijn strijd
tegen Reuchlin over de Joodsche boeken, wat hem den spot der humanisten
op den hals haalde, en trad ook als een der allereersten tegen Luther op.
Ook de religieuzen lieten zich niet onbetuigd. Doch de voornaamsten
onder hen hebben wij reeds in een ander verband, om hun, eigen of vertaald,
Dietsch werk ontmoet. Zoo zijn we reeds op het gebied van de door het
humanisme beinvloede wijsbegeerte en godgeleerdheid gekomen.
VAN HOOGSTRATEN

ASCETISCHE LITERATUUR
Ook bier moeten wij een keus treffen. We hebben trouwens reeds talrijke
ascetische schrijvers ontmoet, wier werk verband houdt met de literatuur
in de volkstaal. Hooge verdiensten voor de verspreiding van stichtelijke
literatuur, vooral echter in het Latijn, hadden de Karthuizers, die, sedert
zij in het begin der XIVe eeuw den voet op Nederlandschen bodem hadden
gezet, steeds een grooten ijver voor het afschrijven, maar ook voor het
schrijven van voornamelijk godsdienstige werken aan den dag legden.
Men zal zich nog herinneren hoe de Karthuizers van Herne, bij Edingen,
b.v. belang stelden in de opkomende mystiek van Ruusbroec, en hoe later de
Karthuizers zich moeite gaven om onze mystiek te vertalen en stichtelijke
lectuur te verspreiden. Een der vroegste ascetische schrijvers is BARTHOLOMEUS VAN MAASTRICHT, een tijd professor en rector te Heidelberg, prior van
Roermond, waar hij met Dionysius den Karthuizer samenleefde ; hij
overleed in 1446 te Keulen. Naast Dionysius stond zijn vriend, de Limburgsche Karthuizer JACOBUS VAN GRUUTRODE, die, na prior geweest te
zijn in verscheidene Karthuizerkloosters, een tweede maal prior werd te
Luik in 1447 tot aan zijn dood in 14 7 5. Zijn werk, dat anoniem verscheen,
is zoo nauw met dat van zijn grooten ordegenoot verbonden, dat vele
verhandelingen van hem onder diens werken zijn uitgegeven. Het zijn
voornamelijk verhandelingen over plichten- en deugdenleer, in den vorm
van Specula; of vrome samenspraken, waarvan het Colloquium Jeeu et
peccatorie vooral schijnt verbreid te zijn geweest : het werd meermalen
gedrukt, ook in den vreemde ; al vroeg volgden vertalingen, ook in het
Dietsch. Daarnaast schreef hij nog zoogenaamde Rosaria : practische
regelmatige oefeningen van godsvrucht, die als tot een kroon van geestelijke
rozen werden vergaderd : Hortue aurearum rosarum Jam et Mariae; Rooarium
Jeeu et zlfariae, die eveneens al vroeg gedrukt, herhaaldelijk afgeschreven
en ook in het Dietsch vertaald werden. Een zeer sympathiek man was
deze „arme Karthuizer", wiens diepe en zoo oprechte bescheidenheid,
gepaard met een grondige kennis van de ascetische literatuur, werkjes
heeft voortgebracht van ontroerende vroomheid. Hij staat nog te zeer in
de schaduw van zijn wereldberoemden vriend.
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Ook PETRUS DORLANDUS was Karthuizer. Op zijn naam staan 58 of 63
nummers. Historiograaf van de beroemde mannen van zijn orde, in acht
boeken, een werk dat tot grondslag diende van de Bibliotheca Carthusiana,
van Theodoricus Petreius, in 160 9 te Keulen uitgegeven en later door
Morotius voortgezet ; schrijver van vrome legenden en heiligenlevens, o.a.
van de H. Anna en van de H. Catharina van Alexandria, die beide ook in
het Dietsch verschenen ; dichter zelfs, in het Latijn, in het Dietsch, bewerkte
hij Loch voornamelijk verhandelingen van stichtelijke leering, niet zelden
in den vorm van samenspraken of van spiegels. Hij was in zijn tijd een zeer
beroemd man, die ook om zijn humanistische neigingen bij de humanisten in
hoog aanzien stond.
De Karthuizer ALBERT VAN ARNHEM, bijgenaamd Kivet (overl. 1449) stelde
een Referendarium exemplorum samen, waarvan het handschrift nu echter
is zoekgeraakt. De nog om zijn ascetische geschriften bekende AEGIDIUS
AURIFER, de Goudsmid, van het klooster Mons Sion bij Zierickzee, zou
ook een Speculum exemplorum hebben samengesteld, dat echter het werk is
van een Windesheimer, die het voor den drukker Richard Paefroed te
Deventer, in 1481 bewerkte, waarna het meermalen werd herdrukt en als
Magnum dpeculunz exemplorum verspreid. Anderen kunnen wij slechts even
vermelden. Zoo : MARTINI'S VAN SCHIEDAM, Karthuizer te Utrecht (ca.
1400); GERARDUS VAN SCHIEDAM (overl. te Luik, 1443); GERARDUS HAGHEN
van Breda (overl. 1465), die ook een Leven van Jesus in verzen zou hebben
bewerkt ; HENRICUS DE COESVELDIA, een vruchtbaar schrijver, die te Brugge
in 1410 op een visitatiereis overleed, wiens Epiatola ad novitioe ook in
Dietsche vertaling is bewaard ; LAURENTIUS VAN ROSENDAAL (overl. te Luik,
ca. 146o); GULIELMUS ABSELIUS, van Breda, prior te Brugge (overl. 1471);
HENRICUS PRUDENS (overl. ca. 1484 bij 's-Hertogenbosch); JOANNES DIVITIS
of Rijckaert, die zich mengde in den strijd over het lezen der H. Schrift
in de moedertaal (overl. ca. 14 7 o); HENRICUS FRISO (ca. i5oo), die ook een
Chronicon van zijn orde zou hebben geschreven ; GISBERTUS BLOCHOVIUS, van
Utrecht (overl. te Keulen, in de eerste helft der XVe eeuw); WILLEM
BIBAUT, van Tielt, die algemeen overste der orde werd (overl. 1535);
PETRUS BLOMAVENNA, van Leiden, die, zelf vruchtbaar schrijver, aan het
hoofd der Karthuizers van Keulen, waar hij in 1536 overleed, met den
Brabander THEODORICUS LOER (overl. 1554) zoo ijverig voor de verspreiding
van onze spiritualiteit heeft gearbeid ; en anderen.
Ook in andere religieuze orden stonden stichtelijke schrijvers op, wier
werk veelal beperkt bleef bij den engen kring der orde. De voornaamste
Franciskanen en Dominikanen kwamen om hun Dietsche werken reeds
vroeger ter sprake. Ons interesseeren nog het meest de geschriften, van de
door Ruusbroec in het leven geroepen godsdienstige vernieuwing in het
Zuiden, en van de devoten en Observanten in het Noorden. Aegidius
BREEDEYCK, van Anderlecht, (134o-1428), die te Parijs had gestudeerd,
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was de stichter van de abdij van Zevenborren, een der drie abdijen, met
Groenendaal en Rooklooster, in het Zonienbosch : door zijn Statuten bleef
zijn geest er lang nawerken. Naast Ruusbroec, Van Schoonhoven en
Jordaens, was een der beroemdste schrijvers van Groenendaal ARNOLDUS
VAN ROTTERDAM, bijgenaamd van Geilhoven (overl. 1442), doctor in het
kerkelijk recht, die, behalve om eenige rechtsgeleerde geschriften, ook
om zijn ascetische werken, o.a. om zijn Noece teipeum of Speculum conscienfix, bekend werd ; wij zullen hem nog verder ontmoeten. De historiograaf
van Ruusbroec, HENRICUS POMERIUS, Uten Bogaert (1382-1469), die, na
een tijdlang rector van de scholen van Leuven te zijn geweest, te Groenendaal intrad, tot tweemaal toe prior van Zevenborren werd en te Groenendaal overleed, was ook een vruchtbaar stichtelijk schrijver; zijn Pomerium
opirituale werd in het Dietsch vertaald.
Wij maakten reeds kennis met Leonardus Buck en Jacobus Rotaer. Te
Corsendonck, bij Turnhout, verwierf zich nog naam als grammaticus,
historicus en ascetisch schrijver, JOANNES VAN MEERHOUT, van Diest, die
er in 14 76 in hoogen ouderdom overleed. Een vooraanstaand man was ook
HENRICUS VANDER HEYDEN, de Erica, die te Bethleem prior was, waar hij
in 1479, 59 jaar oud, uit dit leven scheidde.
In het Noorden kennen wij de voornaamste Latijn-schrijvenden uit deze
kringen reeds, omdat gelijktijdig Dietsch werk van hen is bewaard. Het
Dietsche origineel van de aan Jan Vos van Heusden toegeschreven Epistola
de vita et paesione D. N. J. C. werd onlangs teruggevonden. Dirk van Herxen
wordt ook om enkele ascetische geschriften, de innocentia eervanda, de
dediderio moriendi, onder de vooraanstaande mannen der beweging gerekend;
hij zou eveneens een uitstekend vertaler zijn geweest. FREDERICUS VAN
HELLO (overl. 1455) „poeta, orator et theologus", zooals hij misschien wat
te vleiend werd gevierd, heeft een 1 9-tal werkjes op zijn actief, van stichtelijken aard ; doch is nog vooral bekend om zijn geschiedkundig werk de
fundatione domuo regularium prope Haerlem, dat echter slechts fragmentarisch
is bewaard en tegenwoordig niet zoo hoog meer wordt gewaardeerd.
Wij moeten er velen voorbijgaan, o.a. HENRICUS VAN MAUDE, den zwaarlijvigsten man van zijn tijd (overl. in 1431), Windesheimer, van wiens
talrijke werken het moeilijk is de authenticiteit te bepalen, daar ze meestal
anoniem verschenen. Slechts even kunnen wij vervvijlen bij JOANNES MAUBURNUS, of de Vinea, van Brussel, die kanunnik geworden in St-Agnietenberg, op het einde der XVe eeuw een groot aandeel had in de kloosterhervorming in Frankrijk ; hij herstelde er de religieuze tucht in de StSeverinus-abdij te Nanton en in die van Livry, waar hij abt werd. Behalve
om zijn Yenatorium canonicorum regularium, een bio- en bibliographie van de
voornaamste mannen van zijn orde, is hij vooral beroemd om zijn Roeetum
Exercitiorum epiritualium, een algemeene samenvatting van het geestelijk
leven, met vaak al te ingewikkelde oefeningen, met de „Scala" van Wessel
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Gansfort als de beste methode voor het mediteerend gebed. Dit werk, te
zamen met dat van Zerbolt, werd door den Spaanschen Benedictijn Cisneros
in diens geestelijke oefeningen op groote schaal overgenomen en heeft aldus
een diepen invloed gehad op de veel practischer en eenvoudiger opgevatte
Exercitia Spiritualia van den H. Ignatius van Loyola.
GESCHIEDENIS
Bij de geschiedkundige literatuur moeten wij ons nog meer dan vroeger
bepalen tot enkele werken, die eenigszins aanspraak kunnen maken op een
begin van geschiedschrijving, omdat zij het verleden ook uit de bronnen
trachten op te halen.
Jan van Iperen, IPERIUS, leefde in de XIVe eeuw en overleed in 1383.
Hij werd abt van St-Bertin en schreef de kroniek dier abdij Chronicon
Sithiende S. Bertini, van 590 tot 1294. Hoewel hij beweert niets te hebben
vermeld dan volgens authentieke oorkonden, moet hij Loch met omzichtigheid
worden geraadpleegd. In het Cistercienserklooster Ter Duinen, in WestVlaanderen, had abt JAN BRANDON, omstreeks 1420 zijn tot 1414 loopende
compilatie Chronodromon samengesteld, die omstreeks 14 70 door den
monnik geworden Parijschen hoogleeraar Aegidius de Roya werd voortgezet
en door diens leerling ADRIANUS DE BUDT van 1413 tot 1483 voltooid :
werken die over de Bourgondische toestanden vrij nauwkeurig inlichten.
Even in 't voorbijgaan mag er hier op gewezen worden, dat de kronieken
van Albericus Thosanus en van Nicolaus de Alta Terra niets anders zijn
dan mystificaties van Christophorus Butkens.
De eerste geschiedschrijver van belang voor het Zuiden is EDMOND DE
DINTER, van 's-Hertogenbosch. Secretaris van de hertogen van Brabant
in het begin der XV e eeuw, werd hij later kanunnik te Corsendonck, waar
hij in 1448 overleed. Hij had toegang tot de origineele stukken in het
archief te Brussel, waardoor zijn Chronica nobiliminzorum ducum Lotharinghiae
et Brabantiae ac regum Francorum ook voor de vroegere geschiedenis zooveel
waarde bezit. Toch is hij in zijn voorstelling wel eenigszins eenzijdig.
JACOB DE MEYER, van Vleteren (149 1-1552), die te Parijs studeerde,
eenigen tijd te Brugge schoolmeester was en te Blankenberghe als pastoor
overleed, is de laatste der groote Middeleeuwsche geschiedschrijvers met
zijn Rerum Flandricarum annales, die niet alleen critisch uit vroegere werken
putte, maar ook op uitgebreide archivalische onderzoekingen steunde.
Het werk van Pontus Heuterus (1535-1602), hoewel gaande over deze
periode, behoort reeds tot een lateren tijd.
In het Noorden maakten wij reeds kennis met de voornaamste geschiedschrijvers van beteekenis : met het werk van Beka en van den Karmeliet
Jan Gerbrandsz. van Leiden, uit wier geschriften lateren veelvuldig hebben
geput. Daarbij komen andere werken, vooral uit den Utrechtschen kring,
396

als voornamelijk dat van WILHELMUS HEDA, proost van Arnhem en kanunnik
van Utrecht, wiens nog onuitgegeven geschiedenis die van Beka overtreft ;
dat van HENRI CUS BOMMELIUS, Bellum Trajectinum (1525-1528) ; dat van
LAMBERTUS HORTENSIUS, Secessiones civiles ultrajectinae et bellum (1524-1529)
en dat van den Nijmeegschen geleerde GELDENHAUER (1542), Vita Philippi
a Burgundia episcopi ultrajectensis. Het door Erasmus hoog geprezen geschrift
van den geneesheer REINIER SNOY, De Rebus Batavicis libri XIII, is wel
humanistisch opgevat, doch van geringe waarde. Het Magnum Chronicum
Belgicum is van een kanunnik van Neuss en valt dus buiten ons bestek.
Vermelding verdient nog WILLEM VAN BERCHEN, of Berchem, kanunnik te
Nijmegen, wiens Geldersche compilatiekroniek De nobili principatu Gelrie
et ejus origine (voor 148o) ook ruimere belangstelling aan den dag legt en
herhaaldelijk de geschiedenis van het rijk en de buitenlandsche geschiedenis
aanraakt ; bevat het werk al fabelen, en is het in „slecht latijn" gesteld,
toch gaat het naar de bronnen, waarom het ook veel af- en nageschreven
werd.
In de opgetogenheid van de godsdienstige vernieuwing kwam de drang op
om de geschiedenis dier bewegingen, te zamen met het leven van de groote
mannen die haar hadden bevorderd, tot .een dankbare herinnering en als voorbeelden ter navolging te boek te stellen. De beweging der moderne devotie
met de stichting van Windesheim werd het eerst in haar geheel overzien
en beschreven door WILHELMUS VORNCKEN van Utrecht (13 73), die van
1425 tot 1454 prior van Windesheim werd en in 1455 overleed. Zijn
geschrift heeft den bij humanisten gebruikelijken briefvorm Epistola de
prima institution monasterii in Irindesem, die echter slechts bij het begin en
aan het slot werd toegepast. RUDOLF DIER VAN MUIDEN (1384-1459),
priester in het Heer Florenshuis, schreef de eerste biographieen van de
vroegste devoten : De Magistro Gerardo Grote, domino Florencio et muftis
aliie devotis fratribus, waarvan ook een verkorte bewerking in het Dietsch
bestaat. In het Dietsch schreef hij het leven van zuster Lutgart van Buderick.
JOHANNES BUSCH, van Zwolle (1399-14 79), Windesheimer, die door
Nicolaus van Cusa, in opdracht van het Concilie van Basel, met de visitatie
en hervorming van een groot aantal kloosters werd belast, is de voornaamste
bron voor onze kennis van de moderne devotie door zijn Liber de Viris
illustribus en Liber de Origin Devotionis Modernae, die samen met zijn op
lateren leeftijd geschreven Liber de reformation Monasteriorum als Chronicon
Windesemense werden vereenigd. Dan komt Thomas a Kempis met zijn
trouwens weinig oorspronkelijke historische werken : het Cronica mon&
Ste zignetio, volgens Busch; de Vita venerabilis magistri Gerardi zilagni vulgo
Groot, Vita Domini Florentii, Liber de vitis discipulorum Domini Florentii en,
misschien zijn vroegste, Vita Lidewigis naar het Dietsch van
Joannes Gerlacus en naar de tweede bewerking door J. Brugman. Het
doel was voornamelijk oudere geschriften „breviori ac planiori stilo" om
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te werken, met weglating van wat den eenvoudigen twijfel of moeilijkheden
zou kunnen berokkenen, am het door stichtelijke moralisation te vervangen,
wat daarom nog niet behoeft te beteekenen, dat hij de geschiedenis opzettelijk zou hebben vervalscht. PETRUS HORN (1424-1479), een der ijverigste
schrijvers van de Broeders van 't Gemeene Leven, schreef ook een leven
van Geert Groot en zette R. Dier van Muiden's biographieen voort : vrij
saai trouwens en eentonig. JACOBUS DE VOECHT (1423-overleden tusschen
1503-151o), is de verdienstelijke auteur van de beste en meest objectieve
geschiedenis van de fraterhuizen in zijn Narratio de inchoatione domue
clericorum in Zwollis, die immers niet alleen bij het huis te Zwolle blijft, maar
ook de van Zwolle uit gestichte en geleide huizen in haar belangstelling
betrekt. Een fragment van een ouder Zwolsch fraterkroniekje wordt er mee
verbonden. Er zijn verder nog enkele afzonderlijke biographieen, waarvan
de voornaamste de Vita J. Brinckerinck is, door een onbekende, uit het
Luiksche, die met reeele trekken een volledig beeld van zijn held ontwierp.
In het Zuiden werd de stichting van Groenendaal, met het leven van
Ruusbroec en van den goeden kok, te boek gesteld door den reeds vermelden
Hendrik Pomerius. Zijn de origine viridis Vallie berust op het getuigenis van
kanunniken, die Ruusbroec nog hadden gekend : heeft het een ouder
geschrift van Van Schoonhoven vervangen en verdrongen ? Hiervan is
echter geen spoor te ontdekken. Een Virilegium Viridia Vallie schreef de
Groenendaalsche kanunnik JOANNES JONCHEERE (overt. 150 9). De tegenhanger van het Chronicon Windesemense voor het Zuiden is het werk van
JAN IMPENS, van Tienen (1445-1513), regulier kanunnik te Bethleem, bij
Leuven. Zijn Compendium decureue temporum monasterii Chrietiphenae Bethlehenziticae is niet alleen van belang voor de geschiedenis van dit klooster, maar
voor de kerkelijke en zelfs litteraire geschiedenis van Bien tijd. Het werd
dan ook door lateren herhaaldelijk gebruikt, doch is nog steeds onuitgegeven.
Wij gaan de geschriften van mindere beteekenis voorbij, om er nog even
op te wijzen, hoe in deze tijden een begin werd gemaakt met het verzamelen
van heiligenlevens, waardoor het latere werk der Bollandisten werd
voorbereid. JOANNES REYS, van Tongeren, kanunnik te Corsendonck
(overt. 1458), was begonnen met levens van heiligen te vereenigen in acht
deelen. AEGIDIUS VAN DAMME, monnik in Ter Duinen (overt. ca. 1463),
stelde uit handschriften een martyrologium samen. Van groote beteekenis
is het werk van JOANNES GIELEMANS, kanunnik van Rooklooster, die behalve
een geschiedenis van zijn klooster, Primordiale Rubeae Vallie, een Sanctilogium
vervaardigde, dat meer dan duizend heiligenlevens bevat, naast een Novale
Sanctorum en een Hagiologium Brabantinorum, met de levens van Brabantsche
heiligen. Soortgenyken arbeid verrichtte te Groenendaal ANTONIUS GHEENS
(overt. 1543), die handschriften van heiligenlevens uit verschillende
bibliotheken bijeenbracht en afschreef in zeven deelen, waarvan de vier
voornaamste volgens de maanden zijn ingericht.
398

De overige wetenschappelijke literatuur moeten we stilzwijgend voorbijgaan, omdat we ons hier in een volslagen terra incognita bevinden, en
omdat die ook minder tot de eigenlijke letterkunde kan worden gerekend ;
we schrijven ook Been overzicht van de ontwikkeling der wetenschappen
te onzent. Namen van groot formaat treffen we hier trouwens niet aan.
Wel weten wij, dat er heel wat werd geschreven, b.v. over de geneeskunde,
dat door Vesalius in de schaduw werd gesteld en over het recht, als
de reipublica cura van PHILIPS VAN LEIDE,N professor te Parijs, later hulpbisschop van Utrecht (overleden 134o) dat door Mudauus, Nic.
Everaerts, Viglius ab Aytta en met de invoering van het Romeinsch recht,
tot groote schade voor de kennis van de feodale en Middeleeuwsche praktijken en gebruiken, in vergetelheid is geraakt.
DE DICHTKUNST
Over de eigenlijke bellettrie in verzen kunnen wij eveneens kort zijn. VOOr
de opkomst der Renaissance valt er weinig te vermelden, dat nog de moeite
waard is te worden onthouden. Ook deze kunst werd tot nog toe zoo goed
als geheel verwaarloosd. Toch werd heel wat in het Latijn gedicht, bijna
uitsluitend door geestelijken : godsdienstige hymnen en liederen, die we
ook onder het werk van velen hierboven en bij de Dietsche dichters vermelde
auteurs aantreffen; van een Leven van Christus af, door den Karthuizer
Gerard van Breda, tot het kerkelijk recht toe van den Benedictijn AMBROSIUS
VAN DE WOESTINE, van Brugge, die in 14 97 te Parijs overleed, en een
illanuale confemorum, van den Dominikaan HERMAN ZITTARD (overt. ca.
14o8). Een der beste dichters en redenaars was JOANNES DE WILDE, van
Gent (136o-1417), die door zijn welsprekendheid een oproer in die stad
onderdrukte en wiens Carmina lyrica nog door Badius Ascensius werden
uitgegeven. In de kringen van Ruusbroec werd ook de poezie beoefend.
GULIELMUS JORDAENS (overt. 137 2), die eenige werken van Ruusbroec
vertaalde, was zelf ascetisch schrijver en dichtte o.a. een De conflictu
vitiorum cum virtutibue. ARNOLD BUDERICK, monnik van Rooklooster en eerste
prior van Elsegem (overt. ca. 1444), liet o.a. twaalf boeken met Oden
de laude Dei na en wordt ook beschouwd als de mogelijke auteur van de
Theoria Myatica. Naar aanleiding van deze verhandeling in verzen maakten
wij reeds kennis met andere dichters van dien tijd : met Ludovicus van
Bivoorde, Jan van Heestert, Adrianus Motet. Te Leuven komt ca. 1358
een JOANNES CALIGATOR voor, die om zijn kunst door de stad werd onderhouden : bekend van hem is alleen een Leven van de apostelen Petrus en
Paulus. BARTHOLOMEUS MACHARIS, van Tongeren, schreef in leoninische
verzen het verhaal van de oorlogen van Karel den Stoute in het Luiksche.
Te Tongeren ontmoeten wij nog MATTHEUS A S. JOANNE (overt. 1466) en
MARTINUS BOSKENSIS (ca. 15o0) die epigrammata op bisschoppen en heiligen
vervaardigde.
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Daar zijn echter nog wel anderen, die zoo goed als geheel in de vergetelheid
zijn gezonken. Intusschen was het humanisme opgekomen, zoodat bij velen
der bovengenoemde schrijvers zich reeds humanistische strekkingen of
sympathieen laten gelden. Naar buiten openbaart zich dat in enkele geliefkoosde vormen : van den brief, van den dialoog ; in het herstel van klassieke
versmaten en dichtsoorten ; in een gekuischter taal. De overgang van de
Middeleeuwen tot de Renaissance is ook niet plotseling geschied, maar
verliep geleidelijk en haast onopgemerkt ; zoodat zelfs op het gebied der
Dietsche letteren de Bourgondische tijd als een overgangsperiode, als een
langzame ontbolstering der moderne tijden kan worden beschouwd. Zoo
kan het gebeuren, dat we reeds hier en daar de grenzen van de Middeleeuwen zijn overschreden. De blijkbare Renaissancisten en humanisten
moesten wij voor het volgende deel dezer geschiedenis ter zijde laten.
Het is weinig bekend, dat de aanraking van de Nederlanden met het
humanisme nog uit den tijd van Petrarca zelf dateert. Een van Petrarca's
intiemste vrienden, die, zooals hij, van prebenden leefde zonder ooit tot
het priesterschap te komen, was een Nederlander, LUDOVICUS SANCTUS
(Heylen ? Heyligen ?) van Beeringen, in de Limburgsche Kempen. Hij is
de Socrates in Petrarca's brieven. Deze stelde in 't bijzonder het talent
van Sanctus als musicus op prijs voor zijn eigen liederen. Sanctus zelf
schreef een tractaat over de muziek. Maar van zijn overige werk, van zijn
brieven aan Petrarca, is niets tot ons gekomen, dan een zeer realistische
beschrijving van de pest te Avignon, die hij aan zijn medekanunniken van
St-Donatianus te Brugge zond en in het Breve Chronicon Flandrix werd
opgenomen. Wij ontmoeten ook zeer vroeg Nederlanders, die Italie
bezochten en er den lust in het verzamelen van handschriften met de geestdrift voor de opkomende beweging uit meebrachten. Aldus RODOLPHUS DE
Rivo, Van der Beke, van Breda (ca. 135o) : hij had te Parijs, te Orleans,
en voornamelijk te Rome gestudeerd, vanwaar hij met kostbare handschriften
terugkwam, o.a. met een Grieksch Evangelie, dat hij, met andere, aan de
abdij van Corsendonck afstond, waar Erasmus het raadpleegde. Weldoener
van vele kloosters, raadsman van Windesheim, was hij in 13 97 rector van
de jonge universiteit van Keulen. Als liturgist verdedigde hij het behoud
der oude Romeinsche liturgie ; als geschiedschrijver stelde hij een kroniek
van de bisschoppen van Luik te boek, van 134 7 tot 1386, die door Chapeaville werd uitgegeven. Hij overleed te Tongeren, waar hij deken was der
collegiale kerk. Ook Buderick had te Rome verbleven. Arnold van Geilhoven kwam met dezelfde geestdrift uit Italie terug en bracht hier het eerst
de namen over van Italie's groote dichters Dante, Petrarca, Boccaccio.
Zijn Vaticanue, bio-, bibliographie van dichters en schrijvers, had hij uit
„diversis libris et diversis historiographis" in Italie, te Bononia, te Padua
en elders, samengesteld.
De scholen, ook die van Zwolle onder Jan Cele (+ 142 7) en die van
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Deventer, tot aan de komst van Alexander Hegius in 1463, bleven de oude
onderwijsmethodes volgen. Met Hegius en Johannes Scynthen nam het
lezen van klassieke schrijvers een aanvang.
Petrus Burrus (143o-150 7 ) en Petrus Pontanus (overl. 151o) beiden
Bruggelingen, maar in Frankrijk werkzaam, dichtten reeds geheel in den
trant van het oude Rome, maar nog met al de vroomheid der Middeleeuwen.
Met hen en met Petrus Montanus van Amersfoort, wiens Satyrw in 1506
te Zwolle werden gedrukt, vangt reeds de kunst der Renaissance aan.
AANTEEKENINGEN
\Vij verwijzen nog eens in het algemeen naar dezelfde werken als in het eerste deel
bij dit hoofdstuk. Voor de afzonderlijke namen, naar Biographic Nationale, bij Zuidnederlanders, of het Nieuw biographisch Woordenboek, bij Noordnederlanders.
Wij bevinden ons hier nog, tot aan de Renaissance, op een weinig verkend terrein.
VERBAND. — Jan Bukelare: C. P. SERRURE, VM. I, 116-199; een tweede hs.
wordt bewaard op de Bodleian bibliotheek te Oxford ; de Fransche vertaling door
J. W. HOLTROP eerst gedeeltelijk bekend gemaakt, PAUL FRDE,RICQ,
Grimbergsche oorlog : beide vertalingen nog in
TNTL. 1884, 2 7 5-2 9 1, 18 9 8, 33-35.
hs. te Brussel.
PHILOSOPHISCHE EN THEOLOGISCHE WETENSCHAPPEN.
Dezelfde algemeene werken als vroeger : M. DE WULF, F. SASSEN, UEBERWEG-GEYER, Mgr DE JONG. Daar ook de noodige literatuur over de groote
hier vermelde wijsgeeren en theologen. Verder M. GRABMANN, Geschichte der
katholischen Theologie seit dem Ausgang der Vaterzeit, Freiburg, 1933. Wij kunnen
er niet aan denken om de afzonderlijke literatuur ook maar bij de grooten aan te halen.
Over Dionysius den Karthuizer : laatste werk, P. TEEUWEN, D. d. K. en de philosophisch-theologische stroomingen aan de Keulsche Universiteit, Brussel-Antwerpen,
1938.
ASCETISCHE LITERATUUR. Voor de Karthuizers van belang is EDM.
LAMALLE, Chronique de la Chartreuse de la Chapelle a Herinnes-lez-Enghien,
Leuven, 1 9 32. Jacob van Gruutrode: orienteerend schreef over hem P. MATTH. VER.
JANS in OGE. 1931, 435-4 7 o, daar ook de Limburgsche vertaling van de samenspraak
Jhesu ende des sondaers, waarin echter de wijsgeerige en theologische opzet wordt
weggelaten. Petrus Dorlandus: over hem en zijn werk L. WILLEMS, ElckerlycStudien, 's-Gravenhage, 1934 ; waarin ook enkele dwalingen over hem en over zijn
werken warden verbeterd. 'Ebert van ilrnbem, Gillis de Goudsmid : C. G. N.DE VOOYS,
Mnl. legenden en exempelen, o. c. 47 ; B. KRUITWAGEN, Bijdr. voor de Gesch.
van het bisdom Haarlem, 1 9 05. Willem zlbsel van Breda : W. DE ROY, OGE. 1938,
7 1 vlg.; over nog een Willem van Breda, W. DE ROY, OGE. 1 9 39, 54 vlg. Henricus
de Coesveldia : C. C. DE BRUIN, Mnl. geest. proza, o. c. n. 9 1. Ponzerium spirituale:
L. WILLEMS, VMA. 1 9 28, 8 9 1-8 99 . Epistola de vita et passion J. C.: uit het teruggevonden Dietsche origineel, C. C. DE BRUIN, o. c. n. 93. Over Dirc van Herxen
nog : P. H. J. KNIERIM, D. v. Herxen, Leiden, 1 9 26. illauburnus: P. DEBONGNIE,
Jean Mombaer de Bruxelles, Leuven-Toulouse, 1928.
GESCHIEDENIS. Iperius: Mon. Germ. Hist. Script. XXV, 7 36. Brandon-De
Budt: KERVIJN DE LETTENHOVE, Chroniques relatives a l'hist. de Belgique,
I, DE SMET, Corpus Chr. Flandri, I. Over de valsche kronieken: J. VAN MIERLO,
Eene reeks valsche kronieken van Christ. Butkens, in Analecta Prxmonstratensia,
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1 9 26, 6o-81, 113-138. De Dinter : DE RAM, Coll. des chr. beiges inedites, 3 dln.
Brussel, 1854-60. De Meyer : Zijn werk verscheen te Antwerpen, 1561. Voor NoordNederland, z. ROMEIN, o. c. IV. v. Berehem, L. A. J. W. SLAET VAN DE BEELE,
18 7 0. Ook voor de geschriften over Windesheim, enz. z. ROMEIN, o. c. — Voor
het Zuiden : A. AUGER, Etude sur les mystiques des Pays-Bas au Moyen Age,
Brussel, 18 9 2. T. BRANDSMA, Over de handschriften onzer Mnl. geestelijke letterkunde, OGE. 1 9 28, 237. De origine viriais Yarns: Analecta Bollandiana, 1885 ; vgl.
onze st-udien over Ruusbroec, in Dietsche Warande en Belfort, a. c. ; over de betrouwbaarheid van Pomerius heeft zich later een fang debat ontsponnen, waarover zie :
Over de betrouwbaarheid van Pomerius, VMA., 1 9 2 7 ; Encore Hadewijch et
Bloemardinne, in Revue Beige de ph. et d'hist. 1 9 28, 46 9 vig., en De Bloemardinneepisode in het leven van R., OGE. 1933, 3o5 vlg.; waar meer literatuur. Gielemane:
Analecta Bollandiana, 18 9 5. Rechtigeleerden : R. DEKKERS, Het humanisme en de
rechtswetenschap in de Nederlanden, Antwerpen, 1939.
DICHTKUNST. — C. YPES, Petrarca in de Nl. letterkunde, Amsterdam, 1 934. —
M. DYCKMANS, Les premiers rapports de Petrarque avec les Pays-Bas, in Bulletin
de l'Institut hist. beige de Rome, 1 9 3 9 , 51-122, waar uitvoerig over Sanctus en Arnold
van Geilhoven; beschrijving van de pest te Avignon in Breve Chr. Flandrix, DE
SMET, Chr. de Flandre III, 1856, p. 14-18. P. LEHMAN, Der Schriftstellerkatalog des Arn. v. Geilhoven, Hist. Jahrbuch, 1 9 38, 34-54.
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FRANS CH-SCHR IJ VEND E DIETSCHERS
ET IS MOGELIJK, DAT ER NOG IN DE LATERE
Middeleeuwen Vlamingen aan de hoven optraden, die in het
Fransch dichtten. Zoo schijnt Mr JAN VAN MECHELEN, die reeds
in 1365 aan het hof van Blois, in 1385 aan dat van hertog Albrecht
verscheen, bij de bruiloft van Jonkheer Willem met de dochter van den
hertog, Margareta, en van 's hertogen zoon Jan met Margareta van Beieren,
vooral in het Fransch te hebben gedicht, wat het hem niet ruimer deed hebben.
Slechts twee namen verdienen hier bijzonder te worden vermeld. Zij behooren dan ook tot de grootsten uit hun tijd. GEORGES CHASTELLAIN, geboren
in het Aalstersche, omstreeks 1 4o 4 of in 1415, trad in den dienst van het
huis van Bourgondie in 1434, verbleef herhaaldelijk in Frankrijk, werd
raadsheer van den hertog in 145 7, later in 14 73, diens historiograaf, en
overleed in 14 75. Zijn voornaamste werk is zijn Chronique des chosen de ce
temps, die loopt van 141 9 tot 14 75, en die slechts fragmentarisch is bewaard.
Michelet heeft hem gevierd als „grand et eloquent historien". Hij schrijft
inderdaad groote geschiedenis, in een taal die gaarne het rhythme der
Latijnsche periode overneemt en statige, aan het Latijn ontleende woorden
gebruikt. Hij streefde naar onpartijdigheid en beoordeelde de gebeurtenissen
en personen van het standpunt der objectieve geschiedschrijving. Hij was
volgens Olivier de la Marche „la perle et l'estoile de tous les historiographer". Voor zijn moedertaal echter had hij slechts de grootste minachting
PHILIPPE DE COMINES, van Komen, in West-Vlaanderen, geboren ca. 1445
uit het geslacht der Van der Cluyte, was eerst kamerheer van Karel den
Stoute, maar trad in 14 7 2 over in dienst van Lodewijk XI van Frankrijk, waarschijnlijk omdat zijn opvattingen meer met die van den koning
overeenkwamen, die de geschillen onder vorsten door de diplomatie meer
dan, zooals de vurige hertog van Bourgondie, door den oorlog wilde
beslechten. Steeds genoot hij het volste vertrouwen van den vorst, doch viel
in ongenade bij Charles VIII ; na enkele jaren gevangenschap, won hij
opnieuw de gunst van den koning en, na weer een tijd lang van het hof
verwijderd te zijn, die van Lodewijk XII. Hij overleed waarschijnlijk in
1511 op zijn slot van Argenton. Zijn Memoires, die de geschiedenis bevatten
I
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van 1464 tot 1498, zijn wellicht het merkwaardigste geschrift der XVe
eeuw. Zijn opvatting van de geschiedschrijving verschilt geheel van die
van Froissart. Hij geeft weinig gebeurtenissen, weinig namen ; bij hem geen
beschrijving van veldslagen, van landen en volkeren. Hij wil ook geen
ridderlijkheid leeren ; de tijd der ridderdeugden is voorbij. Zijn taal is
slordig, gaarne gemeenzaam ; zij geraakt verward in lange volzinnen ; doch
ook dit was bijzaak. Zijn geschiedenis is op de eerste plaats wijsgeerig ;
om de drijfveeren der gebeurtenissen, de oorzaken van oorlogen, de kuiperijen der grooten, de redenen van den vrede is het hem te doen. Hij heeft
portretten geteekend, van Karel den Stoute, van Lodewijk XI, van Edward
van Engeland, die getuigen van de macht van zijn onverbiddelijke psychologische analyse. Hij schrijft ook geen geschiedenis; hij wil staatkunde
leeren ; en hierin is Lodewijk XI zijn meester en zijn voorbeeld. Hij geeft
lessen van hooge politieke wijsheid en houdt theorieen voor, b.v. over het
Europeesche evenwicht, over de volksvertegenwoordiging, die nog geheel
van onzen tijd schijnen te zijn. Ook zijn ervaring had hem reeds geleerd,
dat de oorlog tot niets leidt ; dat alle geschillen door overeenkomst kunnen
worden opgelost. Hij gelooft in de kracht en de noodzakelijkheid der
diplomatie ; maar ten slotte ook in de leiding der goddelijke Voorzienigheid,
die daar ingrijpt waar de menschelijke berekeningen te kort schieten. Hij
is een van de diepste en oorspronkelijkste, zelfs stoutste denkers en schrijvers
van zijn tijd.
Ook Philippe Wielant stelde zijn Ratted deo antiquitio de Flandre in het
Fransch. Zijn werk is een eeuw lang de voornaamste bron voor deVlaamsche
geschiedschrijving gebleven.
Andere Fransch-schrijvende Vlamingen van eenige beteekenis zijn onbekend.
De cultuurdragers van de Dietsche Nederlanden schreven in de moedertaal
of in het internationaal Latijn : dit is, ook Kier, nogmaals het zeer belangrijk
besluit.
AANTEEKENINGEN
FRANSCH-SCHRIJVENDEN. — Jan van Mechelen : L. WILLEMS, in Biogr.
Nat. KERVYN DE LETTENHOVE, Etude sur les historiens du XV e siecle, in
Bull. Acad. de Belgique, 2 e s. t. VII, 256 vlg. — Chaetellain : KERVYN DE LETTENHOVE, 8 dln., Brussel, 1863-1866; Biogr. nat.; Ph. de Comines : uitg. B. DE
MANDROT, 2 dln. 1 9 01-1 9 03. Wielant : z. WARNKONIG, Hist. de Flandre,
Introduction. Verder de algemeene werken bij dit hoofdstuk in het eerste deel dezer
geschiedenis.
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ALGEMEENE SLOTBESCHOUWINGEN
E LEVENS- EN WERELDBESCHOUWING DER
Middeleeuwen was die van het universeele christendom, dat
alle denken en doen omvatte en de eenheid der cultuur verzekerde.
Op den dienst van den Drieeenen God, in het Rijk van Christus,
de nog onverdeelde, katholieke Kerk, moest geheel het leven gericht zijn :
„A Deo semper incipiendum et in eumdem desinendum", zoo besloot
Alanus van Rijsel zijn Anti-Claudianus. Er was dan ook slechts een
wijsbegeerte, de scholastiek, en een wetenschap, de theologie, waarvan
alle andere de nederige dienaressen waren. Ook de kunst had slechts een
laatste doel : de dienst van God.
Hoofdzaak in deze levensopvatting was de inwendige mensch, de ziel.
De Middeleeuwsche kunst ging vooral naar het inwendige. De uitwendige
verschijnselen, de natuur als zoodanig, de geschiedenis zelfs der menschheid,
kregen hun ondergeschikte plaats in deze machtige eenheid en hadden
vooral zin en beteekenis in verband met het inwendige, met Christus' Rijk,
als afbeeldingen, als symbolen van het verborgene, de geheimenis. Vandaar
de groote rol van de symboliek in de Middeleeuwsche kunst, evenals
van de allegorie, die immers vooral verpersoonlijking van het inwendige is.
Maar het universalisme van het christendom, dat trouwens door zijn
fundamenteele leerstellingen en door zijn toekomst-verwachtingen de
diepste verlangens van het menschelijke hart tegemoetkomt, kon en moest
bij den eigen aard, bij het bijzondere ethos van personen en volkeren
aangepast worden. In de gelijkheid van denzelfden dienst van God moest
ieder in de eigen diepten der ziel neerdalen, om in zich zelven Christus'
Rijk te stichten en door zelfkennis tot Godskennis op te stijgen ; de christelijke idee beleven en door voortdurende zelfvorming, zelfopvoeding, de
eigen persoonlijkheid bevestigen. Ook het stoutste en gewaagdste denken
vond in die gelijkheid geen hindernis, zoolang het de gebondenheid met
God en met het Rijk van Christus niet opgaf.
De eenheid was geen starre, geen doode eenheid. Gedragen door levende
persoonlijkheden, stond zij zelf in een voortdurenden levensvloed. Naast
het algemeen christelijke leven, dat zich openbaarde in het gebedsleven der
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Berk, in de liturgie, kwamen steeds meer persoonlijke devotien en private
of publieke godsdienstoefeningen, die een uitweg zochten in de ascese en de
mystiek. Niet slechts monniken en geestelijken, ook de leeken hadden hun
plaats als leden in het Rijk van God, in het mystieke Lichaam van Christus,
en beleefden de christelijke idee volgens eigen stand en aanleg. De aanvankelijk monachale en clericale cultuur kwam gaandeweg in de handen
van leeken. De dingen van deze aarde, van de natuur, van den mensch,
zonder hun verband met het bovennatuurlijke te verliezen, gingen zich
losmaken uit de synthese en kregen beteekenis op zich zelf : een meer
naturalistische, humanistische cultuur was in aantocht. Toch gaven de
schoone dingen der schepping daarom nog geen zuiver xsthetisch genot ;
zij bleven nog lang gebruikt worden als symbolen, als verstarde symbolen
nu, of begonnen den mensch te boeien vooral om het nuttige dat zij hem
konden opleveren. Het gevoelsleven, in zijn sterke, felle, nog weinig
ingewikkelde openbaringen, aanvankelijk forsch, grootsch, gedragen door
de idee, of statig-hieratisch, groeide allengs tot innigheid, warmte, gevoelerigheid, pathetiek.
Zoo verbond de cultuur der Middeleeuwen het natuurlijke met het bovennatuurlijke, het aardsche met het eeuwige, den mensch met God. In die
dualiteit stonden beide polen niet vijandig tegenover elkander, zoodat het
lagere door het hoogere moest worden onderdrukt ; maar was het voortdurende streven, beide in een machtige harmonie te vereenigen, volgens
de leer van den grootsten woordvoerder der Middeleeuwsche wijsbegeerte :
„Gratia non tollit naturam sed perficit", de genade, het bovennatuurlijke
doodt de natuur, het natuurlijke niet, doch volmaakt het. In zooverre dan
de groei dier naturalistische cultuur, waarin de dingen van de aarde en de
mensch hun eigen beteekenis hadden, de harmonie met de bovennatuurlijke
niet verbrak, maar door deze werd opgenomen en voltooid, was zij geen
verzwakking of verarming van de Middeleeuwsche idee, maar een dieper
bewustwording en uitwerking er van. Zoo heeft dan ook de Middeleeuwsche
geest de vormen kunnen aannemen van de natuurlijke kennis en wetenschap,
zoowel als van de natuurlijke schoonheid. De wijsheid van een Plato,
later van een Aristoteles, bood de vormen voor het natuurlijke denken, om
er de eigen hoogere wijsheid in te kneden en zelfs de geheimenissen van het
geloof met het licht van het verstand te bestralen, in de voile harmonie van
weten en gelooven. En zooals men op andere gebieden van het menschelijke
kennen, van de genees- of sterrenkunde, bij de klassieke Oudheid te rade ging,
zoo lief men zich ook door de kunst dierzelfde Oudheid leiden, om den geest
in de door haar overgeleverde schoonheidsvormen uit te drukken. Bij herhaling had een terugkeer tot de klassieke schoonheid plaats : in de zoogenaamde Karolingische Renaissance en in de XII e eeuw. Van een eigenlijk
Humanisme kan bier echter nog moeilijk sprake zijn. Slechts enkelingen,
uitzonderingen, gingen zoo in die schoonheidsidealen op, dat z e er naar
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streefden ze ook in hun eigen kunst ten voile te verwezenlijken. Bij de
meesten bleef de invloed beperkt tot uiterlijkheden : de klassieke Oudheid
leerde de procedes en de techniek ; zij hood namen, motieven en feiten ; zij
leverde meermalen de stof voor gansche gedichten, die echter in den geest
van den tijd werden omgezet. Historische perspectieven kende de Middeleeuwer weinig ; zin voor de eigenheid van verschillende beschavingen en
culturen had hij niet; in den geest der Oudheid zelf drong hij zelden door.
In zooverre zelfs het vers, de uitwendige Norm niet autochthoon is, werkten
veeleer de vormen van de door de Kerk opgenomen en ontwikkelde yolkspoezie na. Hieruit heeft de Middeleeuwsche geest ook eigen schoonheidsvormen en schoonheidsidealen ontwikkeld, die hij niet van de klassieke
Oudheid had overgeerfd. In een Divina Commedia mag nog zoo veel
klassiek goed zijn verwerkt : het is een zuiver Middeleeuwsch gedicht.
In de XVe eeuw waren de Middeleeuwen feitelijk reeds uitgestorven en
de wegen voorbereid tot het humanisme, dat slechts de geleidelijk ontwikkelde naturalistische strekkingen kwam versterken en met het gezag der
Oudheid tooien, de doode vormen en de verdorde wetenschap uitwerpen,
den geest tot een nieuw leven opwekken, op gevaar of dien uit zijn bovennatuurlijke verbondenheid los te maken : het zou de taak zijn van het christelijk humanisme dit te voorkomen.
Naast de klassieke Oudheid droegen ook andere culturen bij tot de worming der Middeleeuwsche, der Middeleeuwsche woordkunst in 't bijzonder,
Op de eerste plaats, vooral sedert de kruistochten, de Oostersche, waaruit
haar ook overvloedig stoffen en motieven toevloeiden en die verantwoordelijk is voor veel van het grillige, het fantastische, het onwerkelijke in de
nog kinderlijke verbeelding van onze vaderen. Doch ook de Keltische
cultuur, waarop de Germaansche zich ontwikkelde en waarmee zij in
nauwe aanraking stond, heeft de Westeuropeesche, ook de onze, niet
onaangeroerd gelaten en met mooie, maar vreemdsoortige, geheimzinnige
stoffen, motieven en phantasieen verrijkt.
Het waren Germanen, het was een Germaansche volksstam, die dezen
geest van het christendom te onzent in zich opnam en naar eigen aanleg
verwerkte.
Zoo hebben wij onze woordkunst zien uitbotten op den Germaanschen
scam, bij onze voorouders, de Franken. Wat zij hadden bezongen leverde,
onder den bezielenden adem van het christendom en van de christelijke
epiek, zoowel als van de Latijnsche Oudheid en de Latijnsche kunstvormen,
de stof voor de vroegste groote woordkunst der moderne volkeren. De
christelijkeidee werd de grondslag van het geestelijk leven in al zijn menigvuldige openbaringen en maakte de maatschappij tot een gesloten eenheid.
Met de verhoogde spanning van de godsdienstige energie kwamen nieuwe
krachten den geest aandrijven tot intenser beoefening van de werken der
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beschaving in de kunsten en wetenschappen. Frankrijk nam de leiding in
de zaken van den geest en wekte ook elders, ook to onzent, de scheppende
krachten van verbeelding en verstand tot navolging en wedijver op. De
nieuwe woordkunst ontstond in een nog feodaal, op agrarischen grondslag
georganiseerde maatschappij, en richtte zich wel op de eerste plaats tot
de grooten, maar kon ook de minderen bereiken. Met de opkomst van de
ridderschap ging een bijzondere stand zich van die maatschappij afscheiden
en genoegen zoeken in een fijneren levensstijl van een eigen leekencultuur.
Ook de woordkunst, die daardoor werd ontwikkeld, streefde naar verfijning : in de taal, tegenover de stoere, forsche, meer realistische uitdrukking van vroeger ; in het vers, met het regelmatiger rhythme, het verzorgde
rijm, den veelzijdigen, kunstvollen strophenbouw.
Nadat de gemeenten een overwegende rol in het sociale en economische
leven waren gaan spelen en de stuwkracht der godsdienstige idee was
verzwakt, volgde een algemeene inzinking, een „democratiseering" van
de geestescultuur, terwijl ook in de gemeenschap grootere verwijdering
tusschen de verschillende klassen kwam. De hoogere dichtsoorten stierven
uit. De dichters, vooral clercken-leeken, voorzagen het patriciaat en de
stedelijke burgerij van nuttige leering. De mystiek bouwde zich op in de
kloosters. De hoofsche cultuur verliep in de uitwendige vormen. Bij het
yolk weerklonk het lied en rees het tooneel. Er kwam differencieering
ook in de groote geestelijke eenheid ; er kwam verwereldlijking, laiciseering ;
het naturalisme maakte zich allengs los van het supernaturalisme, dat alle
kunst en weten tot dan toe hield omvat, en zocht een eigen zelfstandige
uiting; de concrete werkelijkheid ging haar eigen beteekenis krijgen. Maar
bij de verzanding der schoonheidsbronnen verloor de kunst zelf aan schoonheid; de taal nam of in voornaamheid : de ongelouterde vormen der spreektaal drongen steeds meer door en vertroebelden allengs den grammaticalen
bouw; het vers werd losser en slordiger ; nieuwe schoonheidsvormen
kwamen de oudere niet vervangen.
In de XV e eeuw ging ook de groote menigte van het yolk mondig worden.
Het werd de bloeitijd van het volkslied. De dichters en kunstliefhebbers
vergaderden in de rederijkerskamers, die het geheele cultureele leven van
het yolk gingen beheerschen. Daar werd een kunst beoefend, die, geboren
uit die volksgemeenschap, zich tot de volksgemeenschap richtte. Hoog
bloeide het tooneel in menigvuldige vertakkingen. De kunstvol gebouwde
en toch zwierige refreinen boden den burger-dichter de sierlijke vormen
voor de uiting van zijn denken en voelen ; al kon hij die nog niet voldoende
bezielen, al overlaadde hij ze vaak met overdadigen opsmuk, toch steeg
hij daarin nog meermalen tot de hoogte der kunst. Het steeds losser geworden rhythme werd nog vooral gebonden gehouden door het rijm in velerlei
afwisseling; de taal van het yolk, met al haar rijkdom, doch ook met al
haar grilligen woekergroei, kreeg haar statelijken tool door allerlei uit408

heemschen, Franschen opschik, waaronder zij wel eens gevaar liep geheel
to verbasteren.
De kunst der Middeleeuwen is dan ook elders, maar vooral bij ons, in
hooge mate gemeenschapskunst : een kunst die, geboren uit de gemeenschappelijke beschouwingen en betrachtingen, zich tot de gemeenschap
wendt. Wat echter niet belet, dat zij nu deze, dan gene klasse der gemeenschap meer bijzonder op het oog kon hebben en dat zekere van hare openbaringen als de kunst van een bepaalden stand kunnen worden beschouwd.
Doch op het einde der Middeleeuwen werd zij vooral volkskunst, d.i.
kunst van en voor het yolk, niet meer zoo zeer in den zin van natie, als in
dien van de lagere en middelbare klassen, van de gewone burgers en
arbeiders die de gemeenschap van het yolk uitmaken. Wij hebben deze
„kunst der volksgemeenschap" genoemd, omdat de volksgemeenschap als
zoodanig er meer dan vroeger aandeel in had.
Ook de kunst die zich in de eerste plaats tot de grooten en edelen richtte,
werd zelden door grooten of edelen beoefend. Zoo treffen wij onder onze
dichters weinig ridders of edelen aan. De eenige ridder-dichter van beteekenis, heeft men gemeend, zou Hendrik van Veldeke zijn, en nog staat
diens ridderschap niet vast. Daar is verder Jan van Brabant, maar diens
werk is gering en onbeduidend. Dichters van adellijken bloede komen
nog het meest voor, waar wij ze het minst verwachten : bij de mystieken,
zooals Hadewijch en Willem van Affligem of nog Jan van Brederode ;
bij de rederijkers, zooals Marcus van Vaernewijck. Het speciaal ridderlijke
ethos is dan ook bij ons weinig vertegenwoordigd ; het burgerlijke en het
volksche overheerscht. Velen onzer dichters waren clercken d. i. geleerden,
die hun kennis en wetenschap den volke mededeelden ; of beroepsdichters,
die van het rijmen een beroep hadden gemaakt. Zij konden verbonden zijn
met een of anderen vasten dienst, of met hun gewrochten omgaan van hof
tot hof of onder het yolk; of ook werken op bestelling. Toch waren er
onder en buiten hen, die dichtten uit aandrang, omdat de god in hen er hen
toe noopte. Niet zelden komen onder de besten monniken of geestelijken
voor, die immers tot in de late Middeleeuwen de voornaamste cultuurdragers waren. En wij ontmoeten hen niet slechts op het gebied van de
godsdienstige of zedelijke kunst, maar ook op dat van de zuiver wereldlijke,
zelfs op dat van het dierenepos.
De beoefening, of zelfs de genieting van de kunst om de kunst was nog
onbekend. Het doel was edel tijdverdrijf en nuttige leering. Van den beginne
of was onze woordkunst meer op het ethische dan op het aesthetische ingesteld. Maar vooral sedert Van Maerlant haar had afgeleid op de banen
van „nutschap ende waer", heeft het verschaffen van nuttige wijsheid
en leering het streven naar zuiver xsthetische schoonheid sterk in den weg
gestaan. De didactiek heeft belemmerend op onze woordkunst gedrukt.
Toch waren de aesthetische bedoelingen niet afwezig : waarom anders
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schreef men in verzen of in een taal, die zich immers boven de gewone trachtte
te verheffen door de keuze van de woorden en door een zekeren bouw der
volzinnen ? Ook werd de noodzakelijke les er niet zelden van buiten af
bijgehaald. En in benamingen als „spel van ghenoechten" of „esbatement",
in de bedoeling om door de kunst het yolk te „versolaesen" of „melancholye" te verdrijven, dringt een zuiverder wsthetische opvatting door.
Al klagen de dichters meermalen over het onthaal dat hun werk te beurt
viel, al drukken zij vaak de vrees uit voor belagers en benijders en toonen
zij zich prikkelbaar voor vitterij, aan eigenlijke kunstkritiek werd nog
weinig gedaan. Er zijn enkele „artes poeticw", zooals de beroemde passus
bij Jan van Boendale of de „Const van Rhetoriken" van Matthijs de
Castelein ; de dichters zelf laten zich meermalen uit over hun kunst : zij
drukken de kunstopvattingen uit van een tijd of van een groep ; maar tot
een kritisch toetsen van de kunstgewrochten aan zelfs die voorschriften
komt het vooralsnog zelden. Toch moeten de rederijkerskamers met hun
wedstrijden onder elkander den geest van kunstkritiek wel hebben opgewekt
en gescherpt.
De woordkunst van de Nederlanden bloeide voornamelijk op in het Zuiden :
in Vlaanderen en in Brabant, die toen in beschaving, in staatkundige en
economische beteekenis de meerdere waren. Een nieuwe richting ging
telkens uit van Vlaanderen en werd door Brabant opgenomen, dat tegen
het einde der Middeleeuwen op Vlaanderen den voorrang nam. Eerst in
de latere XIVe eeuw begon het Noorden levendiger deel te nemen in de
litteraire bedrijvigheid : de devoten en de hervormde kloosterorden, in
't bijzonder de Minderbroeders, gaven er de leiding.Toch bloeide de wereldlijke literatuur er nog weinig; en deze werd vooral gevoed door het Zuiden,
waarvan de letterkundige gewrochten werden afgeschreven of gedrukt en
zoo vaak voor de nakomelingschap gered. Want men krijgt den indruk,
dat het Zuiden zelf weinig voor het behoud en de overlevering van zijn
woordkunst heeft gezorgd : sommige, zelfs van de beste gedichten, zijn
alleen in Duitsche, Nederduitsche of Rijnlandsche handschriften of
vertalingen, of in Hollandsche bewaard. Of heeft hier de verdelgingszucht
nog in de Middeleeuwen zoo vreeselijk huisgehouden ?
Het Zuiden zelf is steeds vooral naar Frankrijk georienteerd gebleven.
In de vroegste tijden mogen de Franken heel wat, tot hun naam toe, aan
Frankrijk hebben geschonken ; wij hebben er van de XII e eeuw af veel
meer van ontvangen. De wijze waarop onze kunst op de Fransche reageerde
is kenschetsend voor den volksaard. Bijzonder populair was de stof van
het Fransche heldenepos, vooral der Merowingers : zij loopt, in dicht en
later in ondicht, door geheel de geschiedenis van onze letteren. Het werd
ons heldenepos, dat om den groveren, lageren toon, den minder bovenmenschelijken heldenmoed, den meer uitgesproken christelijken geest,
nader bij het yolk dan bij de grooten stond. Het hoofsche epos doet van
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den beginne af als vreemd aan. De grootste der hoofsche Fransche dichters,
Chretien de Troyes, is nauwelijks bij ons vertegenwoordigd. Het was
Robert de Borron, het waren prozaromans, het waren epigonen-werken,
die aantrokken en tot bewerking of navolging opwekten. Van den beginne
af was ook bier de ridderlijke geest, het ridderlijke ethos zwakker. Hoever
deze kunst in de ridderlijke kringen doordrong, weten wij niet; doch zeker
vond zij ook bijval bij het burgerlijk patriciaat. Van Coen af werd deze
wereld van ridders uit haar natuurlijke sfeer neergehaald naar een lagere ;
tot de abele spelen ze brachten onder het yolk, dat door de aandoenlijke
avonturen van koningen en koninginnen, van hooge en voorname personages
steeds meer werd geboeid. Ook schijnen deze romans niet zoo lang de
belangstelling te hebben gaande gemaakt, en de latere prozaromans hebben
er weinig van overgenomen, buiten avonturen-romans, die dan nog rechtstreeks uit het Fransch werden omgezet. Zelfs de eigenlijke Minnelyriek
heeft te onzent alleen gebloeid in de mystiek, al heeft ze lang nagewerkt,
tot in de refreinen in 't amoureuze van de rederijkers toe, maar eerder als
een hooge mode dan als een bezieling.
Gaandeweg gingen onze dichters hun eigen banen ; zij verdietschten niet
meer zooveel gansche werken, zonder daarom oorspronkelijker te worden
of hoogere kunst te bereiken. Zij arbeidden nu meer met internationale
motieven. In den rederijkerstijd werd nog zelden uit het Fransch vertaald,
tenzij in de prozaromans en in enkele gedichten van Bourgondiers. Toch
duurde de inwerking van Frankrijk voort in de vormen, tot in de verwording
van het vers toe, en ook in den geest, maar nu meer van de Bourgondische
omgeving.
De invloed van Duitschland was feitelijk steeds gering en bleef vooral
beperkt bij de grenslanden, Limburg en het Saksische taalgebied. Aileen
de mystiek verbreidde zich wat verder en dan nog tamelijk laat en weinig
diep. Enkele sporadische invloeden van Duitschland zijn er nog wel,
zooals onder het Beiersche huis en in het lied van huurtroepen ; maar ook
die drongen niet door. Zelfs een in Duitschland zoo veel gebruikt werk
als de Lucidarius werd te onzent wel vertaald, maar blijkbaar weinig
verspreid. Wie zich eenmaal gerealiseerd heeft, zooals mij dit in den loop
van mijn onderzoek steeds duidelijker is geworden, hoe weinig onze kunst
verband met Duitschland heeft gehouden, zal nog minder dan ooit aan
rechtstreeksche beinvloeding van onze mystiek door de Duitsche gelooven.
Wat nu de expansie van onze literatuur betreft : invloed van onze woordkunst op de Fransche bestaat zoo goed als niet ; de vertaling van een,
trouwens verloren, boerde door een Jacques de Baisieux is zelfs een
zeldzaamheid. Nadat wij uit de Fransche godsdienstige en zedenkundige
literatuur heel wat hadden overgenomen, hebben wij haar bij het einde
der Middeleeuwen, meestal langs den omweg van het Latijn, het beste
van onze mystiek overgedaan, waartegen echter spoedig verzet kwam
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door den H. Frans van Sales. Aan de Engelsche literatuur hebben wij
wat meer geschonken : Mariken van Nieumeghen, Elckerlijc, den prozaReinaert, Frederik van Jennen, om bij de Middeleeuwen te blijven. Aan
Duitschland nog het meest.
Onze landen bemiddelden zeer vroeg, met Floyris, met Veldeke, tusschen
Frankrijk en Duitschland. Handschriften of fragmenten van Dietsche
werken : van Veldeke's Servatius, van de Vier Heemskinderen, van
Floovant, van Reinaert I, van Van Maerlant's Alexander, Troye, der
Naturen Bloeme, enz., werden in Duitschland ontdekt, waar ze ook wel
waren geschreven. Andere werden in het Duitsch, het Nederduitsch of
het Rijnfrankisch vertaald : Heemskinderen, Malegys, Ogier, Kinderen
van Limborch, Perceval, Van Maerlant's Rijmbijbel, Boendale's Leekenspiegel, de Spieghel der Sonden, Sidrach, Bienboec, Lanseloet en nog
andere waarschijnlijk ; Karlmeinet verwerkte naast Carel ende Elegast
het bij ons verloren Karel ende Galie, en maakte een ruim gebruik van
Van Maerlant's Spieghel Historiael : misschien is nog meer in dit compilatie-werk oorspronkelijk Dietsch. Het zoogenaamde Nederduitsche Hartebok, aldus zeer verkeerdelijk door den eersten uitgever genoemd (eigenlijk
Herz-brech, wat echter nog niet de titel van deze compilatie was), bestaat
uit zeven of acht verschillende dichtwerken, waarvan niet alleen het
Boec van den Houte en Valentijn ende Nameloes, doch ook de andere,
op Dietsche voorbeelden schijnen terug te gaan. Nog andere bij ons verloren werken heeft Duitschland gered : Veldeke's Eneit, Jan uten Vergiere,
Augustijn's Hertog van Brunswig; den Noormannenkoning Hendrik ;
dan nog een Bestiaire d'Amour, een Spieghel der Salicheit en wellicht
meer. Wij hebben er in den loop van onze uiteenzettingen de aandacht op gevestigd. Het Hartebok, dat te Brugge ontstond, wijst op de
voornaamste bemiddelaars van deze literatuur : de Hansa-kooplieden,
die o.a. te Brugge hun kantoren hadden en zich daar in onze literatuur
verlustigden.
De kloosters, de godsdienstige bewegingen, der begijnen, der moderne
devotie, bemiddelden voor de godsdienstige, mystieke literatuur. Omstreeks
125o reeds drong de Brabantsche mystiek tot in Beieren door. Hadewijch
werd er bekend als Adelwip ; meer dan een van Ruusbroec's werken werd
er vertaald, tot ze alle in 't Latijn werden overgezet. De devotio moderna,
met de Broeders en Zusters des Gemeenen Levens en met de Windesheimers, omvatte voornamelijk het Nederduitsche taalgebied in haar
invloedssfeer. Bij de Keulsche Karthuizers waren de Nederlanders talrijk
en vond onze mystiek groote belangstelling en verspreiding. En ook onze
vertalingen van den Bijbel en van de Evangelien zijn niet zonder invloed
op de Duitsche vertalingen gebleven.
Nog hebben wij van de inwerking der Latijnsche literatuur op de onze
niet gesproken. Ook deze is zeer groot geweest, zoodat zonder haar en
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zonder de Fransche, de Dietsche literatuur ondenkbaar ware. Wel hebben
deze Latijnsche, deze Romaansche invloeden krachtig bijgedragen tot de
vorming van ons nationaal karakter ; wij zijn wellicht het minst Germaansche onder de Germaansche volkeren geworden, voornamelijk in het
Zuiden. Toch hebben wij er ons niet door laten opslurpen. Zoowel in onze
taal als in onze woordkunst hebben wij de wezenstrekken van onzen
nationalen aard behouden. Ons overnemen uit het Fransch was nooit
slaafsch. Wij hebben het op onze wijze verwerkt en er ons cultureel
patrimonium mee verrijkt. Wij lieten ons niet door den vreemden wijn
bedwelmen. Tegenover de Fransche woordkunst was de onze op hare
hoede : zij maakte hare voorbeelden zelden tot iets anders of hoogers ;
zij stond er tegenover met de ons eigen zakelijkheid, of, zoo men wil,nuchterheid ; met dat gevoel voor „mate" en evenwicht, dat voor alle excessen
van den hartstocht huivert ; met dien zin voor werkelijkheid, die, hoewel
meer gericht op het algemeene dan op het concrete, de verbondenheid met
het leven en met het reeele niet prijsgeeft ; met die terughouding en dat
wantrouwen tegenover de vlucht der verbeelding, die haar de ijle regionen
van dweperij of panache doen vermijden ; met dien drang ook naar wijze
kennis en naar zedelijkheid, die van den beginne of zelfs de hoofsche kunst
kenmerkt en, met de neiging tot didactiek, onze geheele literatuur begeleidt,
ja meermalen overheerscht ; met dien ernst, die terugschrikt voor het
gewaagde, maar zich evenzeer van het al to frivole en lichtzinnige verwijderd houdt; met die opvatting van de schoonheid, die minder gaat naar
de abstracte, hieratische idee dan naar de levende werkelijkheid ; die
minder behagen schept in de versierselen van den uitvvendigen vorm, ook
in tijden die hierin vooral kunst zochten, dan in de inwendige menschelijkheid. Het besef van de ware schoonheid van den vorm hadden vooral de
aristocratisch-voorname kringen der vroegste mystiek. Met dat al biedt
onze woordkunst ook humor, die weer minder in de woorden of in de
geestige gezegden, dan in de zaken ligt ; biedt zij gezonde levensvreugde,
die zonder preutschheid pret maakt en kermis viert, die van stoeten houdt
en prachtige vertooningen, maar ook de platte boerde en het scatologische
niet misprijst. En dit is ten slotte wat het meest treft : de verhevenste
mystiek, die ons misschien het best kenmerkt, die ook veel van onze woordkunst, van onze kunst in het algemeen bezielt, kan de hand reiken aan het
vieze, grove realisme van de meest walglijk riekende soort. De hooge
bespiegelingen van de abstracte rede zijn ons vreemd ; wij streven omhoog,
zooals wij dalen naar het lage, door het leven. Toen dan de Renaissance,
die in de eerste plaats een Italiaansch verschijnsel is, bij ons opkwam, vond
zij bier een goed gevestigde nationale woordkunst, die nog lang zou nawerken, vooral in het Zuiden, en die van haar slechts wat uiterlijkheden,
met eenige beschaving van taal en vers, met eenige vers- en dichtvormen,
met meer zin voor orde en harmonie overnam, doch, ook in het Noorden,
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bij sommige van haar beste beoefenaars nog lang den geest der Middeleeuwen getrouw bleef.
Het zal dan ook nu wel gebleken zijn, dat onze Middeleeuwsche woordkunst niet de minachting of miskenning verdient, waaronder zij nog vaak
moet lijden. Wij hebben ons losgemaakt van de fascinatie, die den blik op
sommige grooten gevestigd hield ; wij hebben ook omgezien naar elders,
waar wij tot onze niet geringe verbazing namen ontdekten van onsterfelijken roem en kunstwerken aantroffen van onvergankelijke schoonheid.
Onze literatuur is lang niet zoo overvloedig als de Fransche of de Duitsche ;
zij speelt ook geen leidende rol ; zij is bescheiden en blijft liefst in den
beperkten kring van het eigen yolk. Zij ondergaat zelfs van den beginne
of invloeden van buiten ; zij wordt van buiten voortdurend opgewekt en
geprikkeld. Maar zij kan er op zelfstandige wijze op reageeren. Alleen in
den Reinaert schept zij haar voorbeeld tot iets beters om. Waar zij dan
echter haar eigen vleugelen uitslaat, brengt zij niet zelden het meesterstuk
voort van het litteraire genre in de Westeuropeesche letterkunde. Wij
hebben er in den loop van dit boek genoeg op gewezen, om van stavende
bewijsplaatsen ontslagen to zijn.
Ook in de woordkunst bezitten wij in de Middeleeuwen adelbrieven van
schoonheid.
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door FL. VAN DUYSE. 's-Gravenhage, Antwerpen, 1 9 03, 1 905, 1907.
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1 9 6-200. - Bekende dichters : Hermansz. van Herxen ; J. Brugman; Dirc Coelde;
Convaers broeder ; Willem van Amersfoort 200-201 ; Margareta van Gerines ; zuster
van Gansoirde; van Barbaradael; Zuster Bertken, 200-204. -, Slotbeschouwingen,
204-206. - Aanteekeningen, 206-207.
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HET WERELDLIJK LIED. - Epioch-lyrioche liederen: historische, 208-210; andere,
21o.
Zuiver lyrioche liederen 210-213.
Aanteekeningen, 213.

DE KAMERS VAN RHETORICA
Oorsprong, 214-216.

Inrichting, 216-221.

Werkzaamheden,

221-224.

Aanteeke-

ningen, 224-225.

HET TOONEEL DER REDERIJKERS
HET GODSDIENSTIG-GESCHIEDKUNDIG TOONEEL. lgyoteriespelen:
Maastrichtsche Paaschspel ; Antichrist-spel, 226-227; de bliscapen, 227-231; de
Maagden, 231-233 ; andere, 233-234 ; vanden Sacramente vander Nyeuwervaert,
234-235; Mariken van Nieumeghen, 235-23 7 ; Jan Beverley; van Sainct Jooris ;
van Sint Trudo, 23 7 -23 9 .
Aanteekeningen, 239-240.
Inleiding ; Elckerlyc, 241-244; P. Doorlant,
HET DIDACTISCH TOONEEL.
244-246 ; Vanden Somer ende vanden Winter ; Vrou Lortse, 246-248 ; van 't brouwersgilde, de groote Hel, 248 ; Lauris Jansz. 248 ; Pieter de Herpener. Dichtero
van zinnespelen : A. De Rovere ; Corn. Everaert ; anderen, 249-253. - Aanteekeningen,
254.
WERELDLIJK TOONEEL. Romantische spelen : voortzetting der abele spelen ;
Spieghel der Minnen, Colijn van Rijssele, 255-258. - Klamieke opelen, 258-25 9 . Boertig
tooneel : esbatement van den Appelboom ; latere cluten ; Bervoete Broers, 0. L. H.
Minnevaer, de Sotslach, enz. 25 9-263. - Tafelopelen, Wouter Verhee, 263. Slotbeochouwingen over ono ilIiddeleeuwsch tooneel, 265-2 7 o.
Aanteekeningen, 270-271.

OVERIGE KUNST IN DICHT
REFREINEN EN ANDERE GEDICHTEN.- Dichtvornien, 2 7 2-2 74.- Voornaamste rederijkero: te Brugge, A. de Rovere, De Dene ; te Gent, M. van Vaernewyck ; M.
De Castelein ; De Hont ; Stalin; te Brussel, Colyn Caillieu, Smeken, J. van den Dale,
Gysbrecht Merckx ; en andere ; te Antwerpen : J. van den Berghe ; Corn. Crul ;
L. Goetman, enz. 2 7 2-284. Verder lyrioch werk van rederijkers : bronnen; algemeene
kenschetsing, refreinen in 't vroede, amoureuze, zotte, 284-2 9 5. - Nog enkele rederijkero :
2 9 5-2 99 ; algemeene beoordeeling, 2 99 -300.- Poizie der onmaatochappelijken : 3oo-3o4. -Romantische dichtkunst, 3o4-3o5.
Aanteekeningen, 305-307.

HET PROZA
VERHALEND PROZA.- Gewijde geschiedenio,3o8-31o. Leveno van heiligen, legenden,
310-311. Wereldlijke geschiedenis, 311-314. Geschiedkundige romans, 314-315. - Proza romans, 315-320. Dierenverhalen, Cirilus parabelen, 320-322. Reioverhalen, 322-323.
Aanteekeningen, 323-324.
BESCHOUWEND PROZA. Wetenochappelijk proza, 325. -- Zedenkundig, 326-327.
Gododienotig, ascetisch-mystiek proza : verloop van de Duitsche mystiek, 32 7-328 ; algemeen godsdienstonderricht : over Lien-geboden, Pater nosier; werken van devoties ;
godsdienstig-stichtelijk ; sterf- en troostboeken; preeken, 328-33 7 . - Bekende achrijvero:
Zuster Bertken; Claus van Euskerken ; L. Buck; schrijvers van 0. L. Vr. ten Troon;
Aanteekeningen,
Brugman ; H. Herp ; andere Franciskanen; Glapion, 337-344.
344-345.
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IN DE BRANDING DER HERVORMINGSBEWEGING
DE LYRISCHE POtZIE.— Voorbereiding, tijd, geest, 346-352. — ilnna Bijne, 351-362
Het lied, 363-365. — Aanteekeningen, 365.
Rosana Coleners, 362-363.
HET TOONEEL. — De spelen van Gent, 153 9 , 366-36 9 ; andere spelen, Boom der Schrifturen, enz., Lawet, katholieke spelen, 36 9-37 3. — Aanteekeningen, 373-374.
HET PROZA IN DEN STRIJD. Werk van Franciskanen, Dominikanen, enz. ;
Nicl. Peeters' Sermoenen; Broer Cornelis ; Fr. Vervoort; Karthuizers ; EvangeAanteekeningen, 386.
lische Peerle, enz., 3 7 5-386.

DE WOORDKUNST VAN DIETSCHERS IN HET LATIJN
OF HET FRANSCH
LATIJN-SCHRIJVENDE DIETSCHERS.-- Verband met de literatuur in bet Dietecb,
Regnier deWael, 387-388. — Philodophieche en tbeologieche wetenscbappen, Jan Buridan,
Dionysius de Karthuizer, Wessel Gansfort, enz., 388-3 9 3. zhcetische literatuur, Jac.
van Gruutrode ; Karthuizers ; anderen, 39 3-3 9 6. — Geschiedenia, in Zuid- en NoordDichtkunet, eerste betrekkingen met Italie, 3 99 -401.— AanteeNederland, 3 9 6-399.
keningen, 401-402.
FRANSCH-SCHRIJVENDE DIETSCHERS. — G. Chastellain; Ph. de Comines,
4o3-4o4.
Aanteekeningen, 404.

ALGEMEENE SLOTBESCHOUWINGEN
Algemeene geest der Middeleeuwsche kunst ; inschakeling der Nederlandsche woordkunst ; hoofdkenmerken ; invloed van Frankrijk ; van Duitschland ; invloed op Fransche,
Aanteekeningen, 414.
Engelsche, Duitsche woordkunst ; waardebepaling, 405-414.
Afkortingen, 415.
Inhoud, 42o.
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LIJST DER PLATEN
PLATEN BUITEN TEKST
tegenover blz.
1. De Leuvensche kampvechter. Uit een met 73 dergelijke teekeningen versierd
handschrift van de BrabantscheYeesten, afkomstig van de abdij van Affligem,
8
thans op het Rijksarchief te Brussel.
16
2. Miniatuur uit een der schoonste handschriften van de Roman de la Rose
(Brit. Museum Hs. 4425 + i5oo). Het handschrift, werk van een Vlaming,
is versierd met vier groote en 88 kleine miniaturen
17
3. Verluchte bladzijde uit den Dietsche Doctrinaele ; hs. ter Kon. Bibliotheek
Den Haag.
28
4. Verluchting uit een getijden-boek van ± 13 9 0, een der oudste Nederlandsche
Gebedenboeken. Koninklijke Academie voor wetenschappen, Amsterdam. 4o
5. Dirc Potter : Der Minnen Loep.
Handschrift (verkleind) van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
76
6. Fragment van het Gruythuyse-handschrift
88
7. Slot van het gedicht Vanden Ever. Uit Gelre's Wapenboek (einde XIV
eeuw) ter koninklijke bibliotheek, Brussel.
96
8. Een bladzijde uit het groote Hulthemsche handschrift, met het begin van Esmoreit (Koninklijke bibliotheek, Brussel).
112
9. Het oude Ruusbroec-portret.
128
o. Rood marokijnen stempelband van het Ruusbroec handschrift in de Universiteitsbibliotheek te Gent.
136
11. Boeck van den Kersten Ghelove. — Manuscript 1442.— Kon. Bibl. Brussel. 156
12. Privilegien ende reglementen vereert door Hertogh Jan ende de heeren wethouders dezer stadt Brussele aen de liefhebbers der retoryck vanden Boeck
genomt de Tijtelooskens (Om beters wille). Hs. 213 77 ; perkament ; miniatuur.
Koninklijke Bibliotheek, Brussel.
216
13. Die Figueren, die in Prochiaens choer staen bewaert. — Van den Heiligen
Sacramente van der Nyewervaert. (oud schilderij, f 1520, Breda.) . . . 233
265
14. Tooneel van het landjuweel van Gent, 153 9 .
15. De St-Joriskermis. Gravure van Hieronymus Cock naar Pieter Bruegel den
Oude (fragment met vertooning van een elute)
268
16. Een blad uit Jan van Doesborch's Refreynen int sot amoreus wijs.
. . . 284
17. Die „Blauwe Scute" van Hieronymus Bosch, Parijs, Louvre
3oo
18. Uit de Histiore van die wonderlijke vreemde ende schone Melusynen ende
haren geslachte. Bladzijde uit incunab el gedrukt bij Geerart Leeu, Antwerpen, 149 1.
312
19. Uit de Historie van Valentyn en Ourson. De Maskarade van Ourson en
Valentyn. Houtsnede van Pieter Bruegel den Oude.
320
20. De rederijkers van : In liefde bloeiende naar het schilderij van Jan Steen.
Verzameling H. Stokvis, Brussel.
368
21. Handschrift, gehouden voor een autogram van Thomas a Kempis. (5855-61,
Koninkl. Bibl. Brussel).
392
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PLATEN TUSSCHEN TEKST
Incunabel, Deventer, 14 9 6, titelblad van Sydrac.
Thoofkijn van devotien, incunabel, 1487
Uit den incunabel o Van der dochteren van Syon >>.
Van der dochteren van Syon een devote exercicie, Gheraert Leeu, 14 9 2.
Dat Sterfboeck, houtsnede uit den incunabel van 14 9 1

154
333
334
335
336
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DIT TWEEDE DEEL VAN DE GESCHIEDENIS VAN DE LETTERKUNDE
DER NEDERLANDEN WERD IN HET JAAR 1940 GEDRUKT OP
DE PERSEN VAN DE DRUKKERIJ V. VAN DIEREN & Co
TE ANTWERPEN VOOR DE N. V. STANDAARD-BOEKHANDEL TE BRUSSEL EN TEULINGS' UITGEVERSMAATSCHAPPIJ N. V. TE 'S-HERTOGENBOSCH .
ZES EN TWINTIG EXEMPLAREN GEMERKT
VAN A TOT Z WERDEN GEDRUKT OP
HANDGESCHEPT OUDHOLLANDSCH
PAPIER VAN GELDER ZONEN
EN GEBONDEN IN VOL
MAROKIJN.

