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VOORWOORD
Op de kaart der Westeuropese literatuur is de Zuidnederlandse
letterkunde der Contra-Reformatie in de r6e en I7e eeuw vrijwel terra
incognita. Voor de Zuidnederlanders zelf toch geen onbetreden gebied
meer. Er zijn, om anderen niet te noemen, de studies van Maurits
Sa b be over de toenmalige pamfletliteratuur en over de drukkerij
Plantijn-Moretus als geestelijk centrum van de humanistisch gevormde
élite der Zuidelijke Nederlanden, er zijn de degelijke monographieën
van E d war d Rom b a uts over enkele belangrijke dichterfiguren uit
die tijd. Alleen, de belangstelling voor de Nederlandse literatuur in het
land van Rubens vóór, tijdens en lang na dezen groten barokkunstenaar
moet in het land van Rembrandt nog ontwaken. Voor het befaamde
barokdriemanschap Ru bens, Van Dij ck en J ordaens heeft men
belangstelling genoeg, maar geeft men er zich wel voldoende rekenschap van dat deze groten in het rijk der kunst niet in een cultureel
luchtledig gewerkt hebben? Is het voor ons, die zo vertrouwd zijn
met de scheppingen van eigen Gouden Eeuw, niet goed, eens aandacht
te wijden aan dat wat in de Spaanse Nederlanden het verstand, de
smaak en het hart bevredigde van die mensen, di~ kort te voren nog
onze landgenoten waren?
Er is een geschiedbeschouwing die het Ige-eeuwse begrip van natie
als "taalnatie" projecteert in de voorafgaande eeuwen en zo de belangstelling van het publiek tracht te richten op de geschiedenis van het
Nederlandse taalgebied bezuiden Roosendaal. Maar haar voorliefde komt
uiteraard vooral ten goede aan die tijdvakken, waarin de cultuur van de
beide delen van de Nederlandse stam veel trekken van overeenkomst
vertoont, niet aan die, waarin deze delen tot verschillende cultuursferen behoren. De voornaamste vrucht van een zodanige werkmethode
is dan, dat men voor die laatste perioden enige schamele cultuurbetrekkingen op het spoor komt.
Een veel rijkere oogst belooft voor de studie van oe I(ie en 17e eeuw
- tijd waarin vóór alles de godsdienst, en niet de taal, natievormende
kracht bezat - die methode van geschiedvorsing, die men confessioneelcultureel zou kunnen noemen, en die op literair gebied o. a. in Pro f.
W i 11 e aan de Gereformeerde Vrije Universiteit te Amsterdam en in
Pro f. Rom b a uts aan de R. K. Universiteit te Leuven haar beoefenaars vindt.
Nadert men de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie
met warme belangstelling voor het Vlaamse volks verleden en met een
open oog voor het bijzondere en eigene van de Vlaamse barokcultuur
in onderscheiding van een Noordnederlandse cultuur van overwegend
Protestantse inspiratie, dan betreedt men een vruchtbaar gebied van
wetenschappelijk onderzoek, dat niet langer een "onbekend Zuidland"
verdient te blijven.
Groningen, October 1942.
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INLEIDING

HET KATHOLICISME IN DE 16E EN
17E EEUW INZONDERHEID IN DE
ZUIDELIJKE NEDERLANDEN

INLEIDING

Anders dan aan de anti-Calvinistische literatuur in het Noorden, die
zowel aan de Libertijnse en de Remonstrantse gedachtenwereld als aan
de Roomse ontsproten is, ligt aan de anti-Calvinistische letterkunde in
de Zuidelijke Nederlanden nagenoeg slechts één beginsel ten grondslag:
het Rooms-Katholieke. Dit bepaalt dus de geestelijke atmosfeer, waarin
dit werk ontstaan is. Aangezien de Roomse kerk in de tijd, waarin ze
het Protestantisme en in 't bijzonder het Calvinisme bestreed, zich
bevond in de phase der Contra-Reformatie, is de theologische plaatsbepaling van deze literatuur duidelijk: zij is contrareformatorisch.
Op literair-aesthetisch terrein, gelijk op het gehele terrein der kunst,
leefde de Contra-Reformatie zich uit in de stijl der Barok. De kunsthistorische categorie, waartoe deze Zuidnederlandse literatuur voornamelijk te rekenen is, is derhalve die der Barok.
De inhoud van de hier te behandelen literatuur is polemiek tegen
en persiflage van Calvijn, het Calvinisme en de Calvinisten, en daardoor staat zij in verband met een geheel West-Europa omspannende
polemische bedrijvigheid, die slechts voor een fractie haar neerslag vond
in werken met een literaire vormgeving in de landstaal, maar zich
grotendeels uitte in bloot-theologische, onliteraire tractaten en betogen.
Deze drie relaties van de in dit werk te bespreken letterkunde: met
een bepaalde levens- en wereldbeschouwing, met een bepaalde kunststijl en met een bepaalde practische activiteit, maken dat zij meer is
dan louter een Zuidnederlands verschijnsel. Zowel de Contra-Reformatie
als de Barok en de polemiek waren van een wereldwijde strekking.
Hieruit volgt noodzakelijkerwijze het drieledig doel van deze inleiding:
de verschijnselen der çQIltra-Refor~~tie, der ~(lrok en der F.QOmsCalvinistische polemiek kortelings te beschouwen en de anti-Calvinistische
Z>~idllederlandse literatuur in dit kader te plaatsen.
Tevens wordt hierdoor de gelegenheid geschapen om binnen dit
cultuurhistorisch raam later nog ander werk dan het hier besprokene
in te voegen; de stof is niet uitgeput met het in dit boek gebodene.

HOOFDSTUK 1.

DE

CONTRA~REFORMA TIE.

Toen de monnik Maarten Luther op 31 October 1517, haast ondanks
zichzelf, gedreven door de Geest Gods, de eerste stoot gaf tot de Kerkhervorming, vertoonde het Christelijke leven van West-Europa een
inzinking, die misschien slechts geëvenaard is door die aan het einde
vah de rationalistische I8e eeuw. Gelijk toen de kerk bijna verdwenen
was door het ongeloof, was zij, om met Groen van Prinsterer te spreken,
in de I5e eeuw .welhaast onkenbaar geworden door het bijgeloof. Het
geopenbaarde Woord Gods was overwoekerd door een groot aantal
menselijke overleveringen, het leven van de geestelijkheid beantwoordde
niet meer aan de eis van het Evangelie: de zich noemende stedehouder
Christi was een Italiaanse Renaissancevorst, de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders waren veelal humanistische geleerden, de lagere clerus
telde veel onwetende of de regels van de eigen kerk veronachtzamende
mannen en vrouwen. Niemand heeft misschien - onwillens - zoveel
voor de restauratie der Roomse kerk gedaan als Luther en Calvijn. De
grootse reformatie van de kerk van Christus, buiten de kerk van Rome
om, heeft een bijna even grootse reactie gewekt in het logge lichaam
van de tot nu toe universele kerk: heilzaam inzoverre het geestelijk
en kerkelijk leven op zoveel hoger peil kwam, volstrekt onvoldoende,
inzoverre de enige regel des geloofs, de H. Schrift, niet hersteld werd
in zijn absolute geldigheid. Deze ontzaglijke, doelbewuste en heftige
reactie noemt men gewoonlijk de Contra-Reformatie. We willen trachten
deze beweging in hoofdtrekken te schetsen.
Niet altijd is de kijk, die men had en nog heeft op de Contra-Reformatie onpartijdig en juist. Wie b.v. de Geschichte der Gegenreformation
van Gustav Droysen (Halle) 1) opslaat, zal bevinden dat hij zowel de
politieke als de religieuze en algemeen-culturele constellatie van het
door hem behandelde tijdvak (1555-1609) aanduidt met de anachronistische namen "Ultramontanismus" en "ultramontane Cultur". Met
de donkerste kleuren schildert hij ons deze periode. Op drieledige wijze
heeft volgens hem de Roomse kerk haar program, niet tot kerkverbetering, maar tot verzekering van haar bestaan en tot behoud van haar
machtspositie uitgevoerd: n.l. door de Jezuïetenorde, het concilie van
Trente en de Inquisitie (blz. 151). De stichter van de eerste, Loyola,
was een fanatieke en bijgelovige "Schwärmer", "ein Stück Donquichotterie im ernstesten Stil" (blz. 152). Wie zich onderwerpt aan zijn Exercitia spiritualia is een naar willekeur bruikbaar deel geworden van de
1) Berlin, 1893 (In de serie: Allgemeine Geschichte in Einzeldarste/lungen van W. Oncken).
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]ezuïetische machinerie (blz. 155). In de proeftijd (probatio) wordt de
persoonlijkheid van den novitius vertrapt in het stof, zijn wil gebroken,
een willoze en gedachteloze slavennatuur in hem verwekt; pas daarna
worden zijn gaven en talenten ontwikkeld, ten dienste van de orde!
"So tritt der Willenlosigkeit des Cadavers die raffinirteste Geistesanspannung zur Seite" (blz. 156). In het onderwijs aan de befaamde
]ezuïetenscholen was alles er op berekend, de geest te knevelen en te
knechten: alle zelfstandig denken werd systematisch uitgeroeid. Zuiver
vergif waren de rijke beloningen voor goede leerlingen, de pralerige
toneelopvoeringen, de openbare disputaties en declamaties van Latijnse
verzen en alle andere gelegenheden om te schitteren (blz. 159 e. v.).
Op het Concilie van Trente werd de kerk volkomen genormaliseerd
en geüniformeerd. Elke twijfel, elke vraag, alle vrijheid werd uit de
kerk en uit de godsdienst verbannen: de gelovige heeft zich als een
slaaf in blinde gehoorzaamheid te onderwerpen (blz. 165). Voeg daarbij
nog de Inquisitie, die als een damocles zwaard boven het geestelijke
leven van Italië hing. Het hele leven der natie was dodelijk getroffen
(blz. 167). De kunst werd vervelend-moraliserend en dweperig-sentimenteel. Hoever staat deze religieuze kunst af van de naïefheid, de
"fromme Einfalt" van een Fra Angelico! De beeldhouwkunst wordt
geaffecteerd en extatisch. De barokstijl is meer een stijlmengsel dan
zelf een stijl en vloekt met alle kunstprincipes, in plaats van ze tot
grondslag te nemen (blz. 169). Alleen de muziek van een Palestrina,
hoe "ultramontaans" dan ook, kan genade vinden in G. Droysen' s
ogen, omdat de geestelijke sentimentaliteit hier niet een bederf was,
zoals in de overige kunst, maar juist bevorderlijk was voor goede kunst
(blz. 170).
Genoeg om te doen zien, hoe men de Contra-Reformatie veelal beschouwd heeft, en hoe men haar niet moet beschouwen. Deze historiographie is uiterst eenzijdig. Met even sombere kleuren is ons te vaak
door tegenstanders van allerlei gading het Calvinisme afgeschilderd, als
zijnde: rigoureus, steil, koud, tyranniek, enz. Objectiever geschiedschrijving weet te goed, dat een dergelijke typering van religieuze
stromingen, die het geestelijk leven van millioenen mensen beheerst
hebben, niet in overeenstemming is met de levende realiteit.
Anderzijds zijn er auteurs, geestelijke nazaten van de Contra-Reformatie, die al te schetterende, al te feestelijke kleuren gebruiken bij de
uitbeelding van deze geestelijke vernieuwing der Roomse kerk.
Beide beschouwingswijzen, die welke bij sommige Protestanten en
liberalen getuigt van intense afkeer, en die welke bij de Roomsen gevolg
is van overdreven voorkeur, vormen 1ge- of zoe-eeuwse verlengstukken
van militante zienswijzen uit de 17e en 18e eeuw. Zowel voor overgeërfd anti-papisme en ingeroeste Calvinophobie als voor een rationalistische en "verlichte" schroom voor dompers en nachtuilen dient
de onderzoeker op zijn hoede te zijn. Wanneer het strijdrumoer van
vroeger eeuw verstomd is, wanneer de strijd object wordt voor de
historiographie, een object dat zich kalm laat analyseren en beschrijven,
dan moet de geschiedschrijver - hij moge dan geestelijk erfgenaam zijn
van één der strijdende partijen - zonder vooringenomenheid te werk
gaan. Wel heeft het iets voor, dat hij innerlijk verwantschap voelt met
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een der geestelijke richtingen, die bij die strijd in het verleden betrokken waren. In het onderhavige geval zal de Rooms-Katholiek de
neiging hebben te veel zijn geloofsgenoten en hun strijd te verheerlijken, de volstrekte buitenstaander is niet in staat tot de kern van deze
godsdienstige vraagstukken door te dringen, de Protestant van de I7eeeuw was te veel zelf bij de strijd betrokken: van deze allen kan men dus
vooringenomenheid verwachten. De Protestantse onderzoeker van nu
kan door de historische distantie met kalmte oordelen over zaken die
vroeger heftig de hartstochten in beweging brachten, en tevens innerlijk
als deelgenoot aan de st rij d deelnemen. Hij zal dan. ook in de partij
die geestelijk 't verst van hem afstaat, zien: de toewijding, aan het
beginsel betoond; de bezieling, door dat beginsel gewekt; de geestdrift,
waarmee het beleefd werd; de kunstzinnigheid, waarmee het werd uitgedrukt. De eerbied voor het menselijke in die reeds lang geleden
gestorven strijders voor hun geloof ontwaakt dan. Zo zijn dan ook
elders, ten dele reeds in de 1ge eeuw, een reeks belangrijke werken van
Protestantse zijde over de Contra-Reformatie en alles wat er mee
samenhangt verschenen. Op het terrein van de Nederlandse cultuurgeschiedenis beperkte men zich eèhter veel te veel, tot schade der
wetenschap voorzeker, tot de eigen kring.
Treedt men eenmaal buiten het eigen erf, dan moet men allerlei
vooroordelen van zich afzetten. Wie in Luther niet meer ziet dan een
wellusteling, in Calvijn een kouden tyran, wie Loyola beschouwt als
een gek 1), en een Jezuïet als een automatisch reagerend mechanisme,
wie zich tot tolk maakt van dergelijke in de strijd geboren "legenden",
is verloren als historicus: hij is een te laat geboren pamfletschrijver
geworden, wiens werk misschien nog waarde heeft als slijpsteen voor
anderer oordeel, maar generlei intrinsieke betekenis. Derhalve: "Calvijnlegenden" en "Jezuïetenfabels" zijn niet anders aan te nemen dan onder
beneficie van inventaris. Naderen wij met begrip voor "het menselijke"
ook die godsdienstige richting die de onze niet is, dan ontvouwt zich
voor onze blik in de Contra-Reformatie een cultuur, die ten volle de
moeite loont om bestudeerd te worden, en die zeker even interessant
is als de overige cultuurperioden in het Avondland.
Feitelijk vormen de Reformatie en de Contra-Reformatie niet twee
afzonderlijke tijdvakken:, zij zijn twee contrasterende cultuurverschijnselen uit één periode der Algemene Geschiedenis. Ten dele op territoriaal gescheiden gebieden (Nedèrland, Engeland, Scandinavië enerzijds, Spanje, Italië, België anderzijds), ten dele op één territoir (b.v.
Duitsland en Frankrijk) worstelden destijds de geestelijke machten. De
geestelijke verscheurdheid is een kenmerk van dit tijdvak. De tijd,
waarin de Contra-Reformatie bloeide naast de Reformatie, is, zoals
een van haar grootste kenners, Eberhard Gothein 2), gezegd heeft, een
der hartstochtelijkste en minst onbevangen perioden der geschiedenis
geweest. Deze tijd, meent hij, kent niet meer de monumentale eenheid
1) E. Gothein vermeldt dit oordeel in de Inleiding op zijn Ignatius von Loyola und
die Gegenreformation, Halle, 1895, blz. 8.
2) Staat und Gesellschaft des Zeitalters der Gegenreformation, in Staat und Gesel/schaft
der neueren Zeit door Von Bezold, Gothein en Koser, Berlin-Leipzig, 1908, blz. 229.
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en geslotenheid der Middeleeuwen, zij kent slechts de niet aflatende
strijd van met elkaar worstelende tegenstellingen, die elkaar uitsluiten,
ja willen vernietigen. Dat is haar hoge psychologische betekenis. Voor
alles treedt ons uit deze tijd een wilskrachtig geslacht tegemoet. Het
is een eeuw, waarin zich een grote mate van energie ontwikkeld heeft.
Tot zover Gothein. Hij meent dat niet beter dan door deze typering
de epische titanenstrijd van het weer opverende Rooms-Katholicisme
met het levenskrachtige Calvinisme kon getekend worden. Voor we
hiervan nu een kort overzicht gaan geven, willen we iets zeggen over
de naam en het begrip: Contra-Reformatie.
Het woord" Gegenreformation" is al van oude datum; waarschijnlijk
stamt het van een Göttinger jurist, J. S. Pütter, die het sedert 1776
gebruikte 1), en duidt aan: de maatregelen, die Roomse vorsten sedert
1555 krachtens de grondregel cuius regio eius religio uitvoerden om met
geweld Protestants geworden gebieden terug te brengen tot het RoomsKatholieke gelooP): een streven dus uit de intern-Duitse politieke
geschiedenis.
Het was Ranke die het eerst sprak van "das Zeitalter der Gegenreformationen", waarmee hij bedoelde het tijdvak uit de Duitse geschiedenis dat ligt tussen de godsdienstvrede van Augsburg (1555) en het
begin van de dertigjarige oorlog (1618) 3). In de algemene geschiedenis
(0. a. in zijn Geschichte der r6mischen Päpste, Ie dl. 1834) daarentegen
sprak hij van een "Rekonstruktion, Restauration, Reformation, Wiederherstellung, Regeneration" van de Rooms-Katholieke kerk 4).
Een stap verder deed G. Weber die het tijdvak 1555-1618 uit de
algemene geschiedenis in zijn Lehrbuch der Weltgeschichte (1846) noemde: "Zeit der Gegenreformation" 5). Dit gebruik is vooral ingeburgerd
door het werk van Moritz Ritter, Deutsche Geschichte im Zeitalter der
Gegenreformation und des Dreiszigjährigen Krieges (Stuttgart, 1889) en
het reeds- genoemde werk van Gustav Droysen 6). Het is langzamerhand, ook bij ons, de geijkte term voor het tijdvak 1555-1618 geworden 7), hoewel de Franse en Engelse geschiedschrijvers om begrijpelijke redenen deze op hun historie minder passende term liever
niet gebruiken en spreken van: guerres de religion, wars of religion 8).
Zo hebben dus de kerkhistorische termen Reformatie en ContraReformatie beide burgerrecht verworven in de politieke geschiedenis:
de eerste voor de periode 1517-1555, de tweede voor die van 1555-1618.
1) Albert Elkan, Entstehung und Entwicklung des Begrfffs "Gegenreformation", in
Histor. Zeitschrift, eXIl (1914), blz. 473-493.
2) Elkan, blz. 47 6.
3) Vgl. Dr. P. Polman O.F.M., De ontwikkeling van het begrip Contrareformatie, in
Handel. van het I8e Philologencongres (1939), blz. lOr.
4) Elkan, blz. 482 e. v. Fruin sprak van "de wederopluiking van het Katholicisme
in Noord-Nederland omstreeks den aanvang der XVIIe eeuw".
5) Polman, blz. lOr.
6) H. Kania in Der neue Geschichtsunterricht, Teubner, 1928, blz. 232.
7) H. Boehmer (Die Jesuiten, Leipzig. 1907. blz. 92----(3) echter beschouwt de Roemrijke Omwenteling. de nederlaag van het Rooms-Katholicisme tegen het Protestantse
Engeland, pas als het einoe oer e. R.
8) Elkan, blz. 489.
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Voor de Zuidelijke Nederlanden kunnen we echter met een dergelijke
begrenzing niet opereren. De Reformatie heeft daar in politiek-historische
zin slechts een zeer kortstondig bestaan gehad: in de jaren kort vóór
1567 en van 1578 tot 1585. Een periode der staatkundige geschiedenis daarnaar benoemen, gaat niet aan. Pirenne heeft in zijn Histoire de Belgique
wel een hoofdstuk, getiteld "La Réforme" (Boek Il van deel lIl), maar
dat komt niet voor in het politiek-historische gedeelte, maar in het
cultuurhistorische: "La Civilisation des Pays-Bas au XVle siècle". De
Reformatie bekleedt daarin eenzelfde plaats als de Renaissance. De
Contra-Reformatie heeft in Zuid-Nederland wèl een belangrijke rol in
het staatkundig leven gespeeld. Dit begrip leent zich dus heel goed
voor de periodisering van de politieke geschiedenis. Pirenne behandelt
haar als Boek III van Deel IV onder de titel "La Restauration Catholique" 1). Zij omvat de jaren r596 tot r648, d. w. z. van de regeringsaanvaarding van den landvoogd Albertus van Oostenrijk tot de Vrede
van Munster. Daarnaast wordt de Contra-Reformatie ook nog cultuurhistorisch door hem beschouwd in Boek IV van Deel IV, waarin hfdst. I
handelt over "La situation religieuse".
Naast de politiek-historische betekenis heeft de term Contra-Reformatie in de Algemene Geschiedenis ook nog een uitsluitend cultuurhistorische gekregen in de werken van Eberhard Gothein. Deze verstaat er onder die algemene cultuurstroming, die van ± r550 tot r650
beslag legde op de geesten en een reactie was op de zich nog steeds
voortzettende cultuurbewegingen der Renaissance en der Reformatie 2).
Een zodanige beschouwingswijze heeft haar bezwaren. Men kan een
cultuurverschijnsel als de Contra-Reformatie maar niet losmaken van
de algemene en kerkelijke politiek, waaraan zij als met duizend vezelen
verbonden is. Hoe had zij in vele landen van Europa - men denke
slechts aan Zuid-Nederland - zulk een allesbeheersende plaats in het
volksleven kunnen verkrijgen, wanneer men niet met tal van repressieve e. a. politieke maatregelen: instelling van de Inquisitie, plakkaten
tegen de ketters, indices librorum prohibitorum, instelling van nieuwe
bisdommen, religiegesprekken en religievredes, invoering van de decreten van Trente enz., mede van staatswege aan de wording van deze
cultuur had meegewerkt? Bedenken we daarbij dat het pausdom zelf
een der belangrijkste politieke machten van die tijd was, en reformatie
van deze instelling een der noodzakelijkste voorwaarden voor de reformatie der kerk, dan voelen we dat politieke en culturele geschiedenis
hier, indien ooit, niet te scheiden zijn.
Ik zou het begrip Contra-Reformatie dan ook heel ruim willen opvatten. Allereerst als Roomse actie contra de Reformatie van Luther
en Calvijn, afweeractie door middel van bullen, plakkaten, verbanningen
enz. en ook van pamfletten, liederen, gedichten en toneelstukken. Vervolgens in positieve zin als Rooms-Katholieke Reformatie, wier wezen
contrair, tegenovergesteld, is aan dat der Reformatie - hetgeen volstrekt niet impliceert dat haar enige voedingsbodem reactie is, want
1) Pirenne gebruikt wel af en toe de term "Contre-Réforme". maar heeft blijkbaar
voorkeur voor "Restauration Catholique".
2) Gothein. Staat. blz 137. 229.
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enkele harer kiemen liggen, gelijk wij straks zullen zien, al in de tijd
vóór Luther. Men noemt deze religieuze beweging ook wel Katholieke
Restauratie, maar wij houden ons aan de naam Contra-Reformatie,
omdat hij, althans in ons land, ook bij Roomse landgenoten (b.v. Van
Duinkerken, Knipping), ingeburgerd is.
De aanvang van de politieke Contra-Reformatie in de Nederlanden
is zeer vroeg te stellen. Reeds in 1520 verscheen de pauselijke nuntius
Aleander bij Karel V te Antwerpen, na welk bezoek onmiddellijk
het eerste anti-ketterse plakkaat door Karel V werd uitgevaardigd 1).
Was Nederland op dit gebied dus voorlijk, de Zuidelijke Nederlanden
vormen tevens een der gebieden in Europa waar de Contra-Reformatie
het laatst haar beslag gekregen heeft. Haar definitieve zegepraal is het
best een eeuw later te stellen: aan het einde van het Twaalfjarig bestand
en bij de dood van Albertus (1621). In de eerste jaren der I7e eeuw
zet de culturele Contra-Reformatie pas met kracht in. Ook deze duurt
ongeveer een eeuw: zo lang doet zich haar werking in het volksleven
gevoelen. Wanneer de Contra-Reformatie evenals de Reformatie slachtoffer wordt van het opkomend rationalisme der Aufklärung, en haar
spankracht verliest, is moeilijk op een jaar na te zeggen. Men zou het
einde b.v. kunnen stellen op ± 1730 met de finale ondergang van het
Jansenisme, dat met gelijke haat als het Lutheranisme en het Calvinisme
door de kerk der Contra-Reformatie was bestreden, mede omdat men
er den ouden vijand in meende te herkennen. Ruim opgevat doet de
Contra-Reformatie zich dus gedurende twee eeuwen in een of andere
vorm in Zuid-Nederland kennen: de grootste expansiekracht had zij
precies in het midden van deze periode: ± 1620.
Op internationaal terrein zijn er drie phasen in de Contra-Reformatie
te onderscheiden. De eerste is dat er een strenge richting in de kerk opkomt die een hervorming wenst van het oude instituut "in hoofd en
leden"; de tweede, de samenwerking van curie en concilie om de vernieuwing van het kerkelijk instituut te verwezenlijken; de derde, de
doorwerking van de verjonging van organisatie en geest der kerk in
de verschillende Roomse landen. De Roomse kerk is een monarchale
instelling; dus moet er eerst een hervorming aan de top dezer organisatie zijn, wil er van afdoende verbetering in de onderdelen sprake
zijn. Om hervormingsgezinde pausen verkozen te krijgen, moet er eerst
een reformatorische beweging in de kerk zijn, die tenslotte de meerderheid in het conclave verwerft. Het streven om de kerk in de kerk te
reformeren, was reeds in Spanje, en ten dele ook in Italië, aanwezig 2),
toen de Reformatie van het Christendom buiten de kerk in Duitsland
inzette. Door de Kerkhervorming krijgt dit streven een krachtige stimulans, hetgeen zich na 1520 openbaarde in de stichting van nieuwe
1) Pirenne, dl. lIl, blz. 345. In de geschiedenis staat dit jaar I520 ook als officieel
begin der C. R. in Nederland geboekstaafd door de werken van P. Kalkoff, 0 a. Die
Anfänge der Gegenreformation in den Niederlanden, Halle I903. Voor Duitsland merkt
Kar! Brandi, Deutsche Reformation und Gegenreformation, Leipzig, I927, dl. I, blz. 276,
op: "überal! also in den dreisziger Jahren wenigstens die Anfänge dessen, was man
Gegenreformation nennt".
2) W. Maurenbrecher, Geschichte der katholischen Reformation, Nördlingen, I880,
blz. 254; G. J. Geers, De Renaissance in Spanje, Zutphen, I932, blz. 285.
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orden, van de inquisitie, en de roep om een concilie. Dit streven vindt
haar bekroning, als in 1555 Paulus IV, vroeger geheten kardinaal
Giovanni Pietro Caraffa, de meest geprononceerde figuur der strenge
richting, tot paus gekozen wordt 1). Snel wordt nu de verdere reformatie aan de top ter hand genomen. Een ganse reeks pausen volvoert
op vaak drastische wijze dit werk: Paulus IV (1555-'59), Pius IV
(1560-'65), Pius V (1565-'72), Gregorius XIII (1572-'85), Sixtus V
(15 85-'90).
Ondertussen was het grote werk van de reconstructie der kerk, bestaande in formulering der leer en verbetering van de clerus, reeds
aangevangen op het Concilie van Trente (1545-1563). Op dit Concilie heeft de Roomse kerk haar definitieve gestalte ontvangen. Met de
afkondiging van de decreten van Trente in de verschillende landen
begint dan de derde of posttridentinische phase. Onder krachtige medewerking van de pausen en in bond met de vorsten voert de kerk nu in
alle landen die Rome trouw gebleven zijn of alsnog aan Rome onderworpen worden, de reformatie van de geestelijkheid en het geestelijk
leven door. In de Spaanse Nederlanden geschiedde dit later dan elders,
omdat Parma er eerst een voorbereidende militaire en politieke actie
moest voeren. De mentaliteit van het eerste stadium wordt hier gerepresenteerd door de poëzie van Anna Bijns, die van het derde treedt
het duidelijkst naar voren in het werk van Richard Verstegen.
Het kan niet onze bedoeling zijn, hier de internationale ContraReformatie in finesses te gaan beschouwen. Het werk van Ranke 2),
van Gothein e. a., bij ons van De Pater 3), is daar, om den lezer een
inzicht in de geschiedenis van deze periode te verschaffen. Toch wil
ik één uitzondering maken, en wel voor Ignatius van Loyola, omdat
zijn werkje over de Exercitia Spiritualia zulk een grote invloed gehad
heeft op de literatuur en de kunst der Contra-Reformatie.
De Tegen-Hervorming is voor een deel, ik merkte het zoëven reeds
terloops op, ontsproten aan een vóórreformatorische Spaanse voedingsbodem; haar groei is bevorderd, dank zij mede Italiaanse geestelijken
als Caraffa, Carlo Borromeo en de genoemde pausen 4); een krachtige
stuwdrang ontving ze van de Reformatie in Duitsland 5) ; maar de
Spaanse oorsprong is zo onmiskenbaar, dat men wel gezegd heeft dat
door de Contra-Reformatie de Roomse kerk gespanjoliseerd is 6).
En niemand die zo tot deze spanjolisering van het Rooms-Katholi1) Feitelijk was het pleit al beslist met de keuze van Marcellus II (1555), maar die
heeft slechts 22 dagen geregeerd.
2) Die römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten, dl. I.
3) Dr. H. v. Gelder-Dr. N. Japikse, Algem. Gesch., dl. VI: Dr. J. C. H. de Pater,
Het tijdperk van de Reformatie en de Godsdienstoorlogen, Groningen, 1931.
') In zake de oorsprong van de C. R. zijn twee beschouwingswijzen op te merken:
de meer hispanocentrische van Maurenbrecher (bijv. blz. 47, 153) en van Gothein, en
de meer romanocentrische van Ranke (vgl. Elkan, blz. 488). Brandi, dl. II, blz. IS waarschuwt tegen overschatting van het aandeel der Spanjaarden.
6) Het is hier niet de plaats om daar uitvoerig bij stil te staan. Een frappant voorbeeld voor de dwangpositie waarin de kerk door de Hervorming gekomen was, geeft
Kar! Brandi (dl. 11, blz. 13; vgl. ook aId. blz. 39).
6) Gothein, Ignatius, blz. I I; Staat, blz. 164.
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cisme heeft bijgedragen als Ignatius van Loyola 1), die "een ware
microcosmos van de Spaanse religieuze cultuur" is genoemd 2). Spanje
wist vanouds wat geloofsstrijd was: in eeuwenlange worsteling tegen
de Mohammedaanse Moren heeft het Spaanse volk zijn geestesmerk
ontvangen: dat n.l. van een vastberaden, geestdriftig, maar ook meedogenloos Rooms-Katholicisme. Het is daar dat in de strijd tegen de
Moren en de Joden onder de Katholieke Koningen de Inquisitie als
typisch nationale instelling werd opgericht (1480) 3), terwijl de pauselijke
al lang in verval geraakt was. Naar haar voorbeeld is later in 1542 door
den Paus een nieuwe pauselijke Inquisitie ingericht, en naar haar voorbeeld is ze in verschillende landen van Europa ingesteld.
Als de grote schepping van het Spanje der Contra-Reformatie is
echter te beschouwen de Societas Jesu, of zoals ze eerst heette de
Compagnie, het Vendel van Jezus: de orde, gedrenkt met diezelfde
geloofsijver, die reeds zo lang in Spanje inheems was geweest. Bedoeld
als orde die de heidenmissie wilde beoefenen, is ze door de omstandigheden vooral kampioen der Contra-Reformatie tegen de ketterij geworden, al heeft ze ook op het gebied der missie een activiteit ontplooid,
geweldig in expansiekracht, hoewel te oppervlakkig van methode 4).
Hoe is Loyola er in geslaagd, het onuitwisbaar merkteken van zijn
geest op de duizenden soldaten van zijn strijdend leger, en trouwens
ook op duizenden daarbuiten, te drukken? Door zijn methode der
Geestelijke Oefeningen 5), een geestelijke "kuur", die men gedurende
enige tijd (vier "weken") onder leiding van een ervaren Jezuïet doormaakt. Op dit werkje heeft de Imitatio Christi van Thomas à Kempis
grote invloed gehad: Ignatius dweepte met dat boekje 6), en onmiskenbaar is er naast een groot verschil ook overeenkomst. De Imitatio
is nog een uiting van echt- Middeleeuwse devotie. De ascetische mens
trekt zich in de stilte der kloostercel terug en tracht door contemplatie
bepaalde eigenschappen van Christus te leren imiteren, na te bootsen.
Een Middeleeuws-ascetische vroomheid is dat, die niet tot werkzaamheid in het volle, rijke mensenleven aanspoort, maar tot een retraite
in kloosterlijke eenzaamheid. De Calvinist staat dan ook vreemd tegenover deze imitatiegedachte. Voor hem bedoelen de woorden van Christus,
waarmee Thomas zijn boekje opent ("Wie mij volgt, wandelt niet in
de duisternis") niet een imitatie, een [J.~[J.'lJcr~ç, van den Godmens, zoals
wij ons - noodzakelijkerwijs subjectief - dien denken, maar een
navolgen, een &)(OÀOU&E~V, een achter Hem aangaan, een doen wat hij
beveelt, zoals vroeger zijn discipelen deden, zoals een soldaat doet
die zijn veldheer volgt en gehoorzaamt (niet nabootst). Hem drijft de
navolging uit in de wijde wereld, om de eer van zijn Koning te zoeken,
I) Een andere belangrijke bijdrage is geweest de invloed van het Spaanse episcopaat
op het Concilie van Trente: Gothein, Ignatius, blz. 41.
2) Gothein, Ignatius, blz. 743) Geers, blz. 23-27.
4) Vgl. Boehmer, blz. 93-I30.
5) A. Geerebaert S.J., H. Ignatius van Loyola. De Geestelijke Oefeningen, uit het Spaansch
"eigenhandig schrift" vertaald, Alken (België), I933. (Ik citeer naar deze vertaling). Geers
t. a. p., blz. 60-62, vertaalde één dag. Boehmer t. a. p., blz. I9-23 gaf een résumé.
6) G.O., blz. 46; vgl. Gothein, Ignatius, blz. 239.
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en voor hem is de rust niet hier op aarde, maar hiernam~als (repos ailleurs) 1). Dit was de kracht van het Calvinisme, en indien Rome op
het piëtistische, ascetische standpunt van Thomas was blijven staan,
dan zou het de strijd tegen dit met dorst naar daden bezielde Calvinisme zeker verloren hebben.
Maar nu stond er in Spanje een man op, die ook spreekt van soldaten van Jezus, en ook uitdrijft tot de daad in het volle mensenleven.
Zo kwamen het vernieuwde Rome en de Hervorming op één niveau
tegenover elkaar te staan: Calvinisme en Jezuïtisme zij n beide vormen
van wereldveroverend, actief, strijdend Christendom. Beide eisen volstrekte gehoorzaamheid aan Christus, maar met dit verschil: de Calvinist vraagt persoonlijke onderwerping 2) aan den Christus der Schriften, de Jezuïet eist om Christus' wil onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de kerk 3), aan Christus' stedehouder en aan de superieuren
zijner orde.
Hoe Ignatius dit bereikt? Ook hij wenst, als Thomas, imitatio Christi,
maar met een summum van methode, psychologisch verantwoord, onder
deskundige leiding. Zoals een soldaat zijn lichaam traint, zo traint zich
hier de ziel. Ongeveer 30 dagen lang (als men de oefeningen tot het
einde toe volgt) zondert men zich af in gebed en geestelijke oefeningen,
de eerste week liefst in het donker (G. O. blz. 41). Uitwendige boetvaardigheid is evenzeer gewenst als inwendige: vasten, minder slaap
dan gewoonlijk (zonder zijn gezondheid merkelijk te schaden), geseling
met dunne koordjes (zonder een ziekte te veroorzaken). Elke gedachte,
elke aanvechting, elke zondige neiging, elk fantasiebeeld moet men
zich bewust maken en tegenover den leidsman uitspreken. Deze tracht
de gedachten en voorstellingen van den practicant te leiden: met alle
fantasie waarover men beschikt, moet men zich de zondeval der engelen
en der eerste mensen, het leven van Jezus, inzonderheid de passie, het
hemels Jeruzalem en de helse poel trachten voor te stellen. Elke oefening begint met de Z.g. "aanschouwelijke voorstelling der plaats", b.v.
"dat ik met de ogen der verbeelding zie en beschouw, hoe mijn ziel
gekerkerd is in dit vergankelijk lichaam, en het gehele samenstel van
ziel en lichaam in dit tranendal als verbannen is onder redeloze dieren"
(G. O. blz. 50). Alle vijf zintuigen behoren in actie te komen. Hoe ver
dit gaat, zien we b.v. in de volgende passage: "In de verbeelding de
voorwerpen aanraken, b.v. de voetsporen dier personen [n.l. der Drie
Goddelijke Personen, Maria of Jozef] en de plaatsen, waar zij zich
neerzetten, omhelzen en kussen" (G. O. blz. 50). Het gehuil, de stank,
1) Voor de reformatorische opvatting omtrent de navolging van Christus zie men het
boekje van W. H. v. d. Vegt, Navolging van Christus, Oost-Souburg, 1941, inz. hfdst.
VIII: "Geen voorbeeld op voet van gelijkheid". Over Calvijns opvatting van den "miles
christianus": A. A. v. Schelven, Historisch onderzoek naar den levensstijl van het Calvinisme, Amsterdam, 1925.
2) Persoonlijke gehoorzaamheid, maar niet op eigenwillige wijze; alleen in gemeenschap met de kerk (v. d. Vegt t. a. p. blz. IS), volgens Schrift en belijdenis.
3) "Na afstand gedaan te hebben van alle eigen voordeel, moeten wij onze ziel bereid en gewillig houden om in alles aan de ware bruid van Christus onzen Heer, onze
heilige Moeder de hiërarchische Kerk, te gehoorzamen." "Om in alles de waarheid te
hebben, moeten wij ons altijd aan dit beginsel houden, dat, wanneer ik iets zie als wit,
ik moet geloven dat het zwart is, als de hiërarchische Kerk het aldus beslist" (G. O.
blz. II4, II6).
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de bitterheid en de vuurgloed van de hel moet de gelovige horen,
ruiken, proeven en voelen (G. O. blz. 39). Opzettelijk moeten alle
bedreven zonden weer worden opgeroepen, om daarna bewust uitgeroeid te worden. Opzettelijk moet elke dag een deugd worden ingeoefend, waarbij de deugd der gehoorzaamheid wel de voornaamste is.
Zichzelf moet men beschouwen als een niets, "als een zweer, een etterbuil, waaruit zovele zonden, zoveel slechtheid en een zo afschuwelijk
venijn is voortgevloeid" (G. O. blz. 36).
Het resultaat is een gelatenheid, een zielsrust, een Ch1Xp1XÇL1X in God 1).
Maar deze zielsrust voert niet tot dadenloze contemplatie, als bij de
oudere mystieken, maar juist tot handelen, tot het bouwen en versieren
van kerken en het aansteken van kaarsen in de kerk toe (G. O. blz.
1 IS) 2). Door de mortificatie van de eigen wil komt men tot de absolute
gehoorzaamheid. De geoefende soldaat is gereed tot de strijd. De vierweekse exercitiën zijn als een compendium van mystiek en ascese: een
voorbereiding van de strijdbare geest.
Ook tegenover deze Exercitiën staat de Calvinist afwijzend. Vier bezwaren zijn te noemen: twee van dogmatische, twee van meer ethische aard.
Voor den Calvinist is Gods Woord enige regel des geloofs. Slechts
overdenking van de Schrift, gebed in de binnenkamer, gemeenschapsoefening met de gemeente in Woord en Sacrament - in het algemeen
dat wat gedaan wordt in gehoorzaamheid aan de H. Schrift - mag
hem sterken tot de dagelijkse geestelijke strijd. De Exercitiën dringen
zich als een tweede openbaring tussen den gelovige en de Schrift in:
de Jezuïeten beschouwen ze trouwens ook als een soort goddelijke
openbaring 3). Zoals Luther bij zijn zieleworsteling heul vond in de
Schrift, zo vond Ignatius bij de zijne uitkomst door ingevingen en
gezichten 4).
Een tweede bezwaar betreft de ook hier rijkelijk aanwezige werkheiligheid en systematische deugdaankweking. De practicant moet een
zondenregister maken (G. O. blz. 27-28) volgens een methode die
merkwaardig veel gelijkt op de wijze waarop een Benjamin Franklin
tot levens heiliging trachtte te komen. De verdienstelijkheid der werken
doortrilt de hele methode. Zelfs de afzondering, waarin men deze oefeningen doormaakt, is verdienstelijk voor God: "door zich van al zijn
vrienden en kennissen, alsook van een aantal niet goed geregelde aangelegenheden te verwijderen, om God onzen Heer te dienen en te loven,
verwerft men geen geringe verdienste in de ogen zijner goddelijke
Majesteit" (G. O. blz. 22).
Nog sterker dan bij Thomas geldt hier ons bezwaar de imitatiegedachte : een nietig mens laat in eigen geest datgene wat Christus als
Middelaar eenmaal hier op aarde voor ons heeft geleden, opnieuw
geschieden, en gaat welbewust Christus in zijn fantasie, in zijn eigen
geest, andermaal kruisigen: de verzinnelijking van dat eens en voor al
1) Gothein, Ignatius, blz. 237.
2) Ook bij den Calvinist is een zielsrust, die het handelen mogelijk maakt, maar langs
geheel andere weg verkregen: het is de rust van hem die weet, dat hij is uitverkoren
door Gods vrijmachtig welbehagen.
3) Geerebaert, blz. 3; Gothein, Ignatius, blz. 227.
4) Boehmer, blz. 9-11.
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volbrachte werk wordt met het uiterste raffinement nagejaagd. De
Jezuïet denkt zich methodisch het lijden en de kruisdood van Christus
in tot in de fijnste bijzonderheden: een imitatie die ons evenzeer tegen
de borst stuit als een passiespel of de millioenenmalen herhaalde kruisofferande in het sacrament des altaars. Hier vloeit, gelijk we in het vervolg geregeld zullen merken, de bron van allerlei ongeoorloofde geestelijke erotiek.
Nauw verwant hiermee is het ook door Gothein 1) genoemde bezwaar,
dat men van vizioenen, waarin Christus optreedt en persoonlijk met
ons spreekt, een "spel" maakt. Wat voor den mystieken naïeven mens
der Middeleeuwen heilige ernst, heilige realiteit was, wordt hier bewust
ingestudeerd als blote training van de geest.
Zo stonden Calvinist en Jezuïet, beiden zich voelend soldaten van
Jezus, wel als uitersten tegenover elkaar, en moesten zij elkander bestrijden, waar zij elkander ontmoetten. Zo als Gods bevel in de H.
Schrift den Calvinist alle terreinen des levens voor Christus liet opeisen, zo beheersten de Exercitiën het gehele geestelijke leven der
Jezuïeten: doordat juist vele ontwikkelden zich aan deze scholing overgaven 2), is hun invloed op het culturele leven vèrstrekkend geweest.
Vooral de religieuze beeldende kunst moest wel onder hun ban staan,
doordat zij zich meester maken van de fantasie van den mens, en hun
kracht schuilt in het opwekken van "plastische" voorstellingen. Maar
ook in de literatuur, als b.v. bij Poirters, Maillart en De Swaen, zullen
wij hun diepgaande invloed bespeuren.
Met deze algemene karakteristiek willen wij volstaan. Ons rest nog,
een inzicht te geven in het verloop van de Contra-Reformatie in de
Spaanse Nederlanden.
Zoals we reeds zeiden, vangt de Tegen-Hervorming aan in I520 met
het bezoek van den pauselijken nuntius Aleander aan den jongen
Keizer. Zijn zending heeft direct gevolgen: sedert dat jaar worden
massa's verdachte boeken op 's keizers bevel verbrand 3), een bevel
dat hem uit Spanje bewijzen van warme instemming bezorgt 4). Snel
wordt nu de staatsmachine tegen de ketters in werking gesteld: in 152 I
worden de eerste ketterse personen gevat 5); het volgend jaar ziet men
François van der Hulst als staatsinquisiteur optreden, Aleander kan
vertrekken; in I523 volbrengt de beul voor 't eerst zijn gruwelijk werk
aan de ketters Hendrik Voes en Joan v. Essen. Steeds strenger worden
de plakkaten, culminerend in het bloedplakkaat van I550 6). De drukpers
wordt aan banden gelegd door het voorschrift, dat voor het drukken
van een werk privilege van de regering nodig is (I544) 7); in I546 verschijnt de eerste index van verboden boeken.
Vanwaar deze bloedige en intensieve bestrijding van de ketterij door
1) Ignatius, blz. 235-236.
2) Zie voor de grote invloed in België: AJfred Paneelet, Histoire de la Compagnie de
Jésus, Brux. 1926, dl. 1I, blz. 396-4043) Pirenne, dl. m, blz. 345.
4) Geers, blz. 53.
5) Pirenne, dl. m, blz. 346.
6) Blok, Gesch. v. h. Ned. Volk, dl. I, blz. 594.
7) Pirenne, dl. m, blz. 363.

INLEIDING
een keizer, wiens Lutherse soldaten in 1527 Rome plunderden, die
geregeld in onmin leefde met den Paus en door Paulus IV beschouwd
werd als de ergste vijand der kerk? 1) De verklaring van Pirenne 2),
dat Karel V "als keizer" niet anders kon handelen, moet onjuist wezen.
"Als keizer", moest hij altijd den Paus wantrouwen en dwarsbomen,
"als gelovig zoon der kerk" en als leerling van den uiterst strengen
Adriaan VI moest hij de ketterij hartgrondig verfoeien. Wat hij in zijn
Duitse keizerrijk moest nalaten om politieke redenen, jaagde hij met te
meer ijver na in zijn door de ketterij geïnfecteerde Nederlandse erflanden.
Resultaat was, dat het Lutheranisme er ± 1530 gesmoord was. In de
Wederdoperij laaide er echter een des te gevaarlijker vorm van ketterij op.
Intussen hadden er, zonder dat het door de grote menigte werd
opgemerkt, twee bijna gelijktijdige voorvallen plaats, die in hun nasleep in hoge mate het karakter zowel van de Reformatie als van de
Contra-Reformatie in deze landen zouden bepalen: de intocht van het
Calvinisme 3) en van de Jezuïetenorde. In 1544 wordt door in Doornik
wonende gelovigen een beroep uitgebracht op den Calvinistischen predikant Pierre Brully, uit Luxemburg geboortig, en in 1545 wordt hij
te Doornik als Calvinistisch martelaar verbrand, eersteling van een zaad,
dat rijke oogst heeft opgeleverd. En omstreeks diezelfde tijd, in 1542,
kwamen te Leuven de eerste acht Jezuïeten aan, studenten uit Parijs, die
vandaar hadden moeten vluchten, daar door Frans I alle onderdanen
van Karel V uit het land gezet waren 4): het begin van een Jezuïetenvestiging, die eenmaal relatief de sterkste van heel Europa zou worden 5).
Zo zien we dan in de jaren veertig de kiem gelegd van twee bewegingen, die in belangrijke mate het aanzijn zouden bepalen van twee
staten en van twee gans verschillende culturen. Men is gewoon, een
groot aandeel aan de snelle groei van de Calvinistische en later ook
van de Contrareformatorische richting toe te kennen aan de straffe
organisatie van de respectievelijke aanhangers. Voor het Calvinisme
acht ik dit op zijn minst genomen onjuist: qua organisatie is de Calvinistische kerkinrichting verre de mindere van de Roomse. Calvijn
grondde zijn kerkinrichting op de apostolische, zoals die ons beschreven
is in de Handelingen der Apostelen. Stel nu deze oud-Christelijke
organisatie tegenover het tot in de fijnste details uitgebouwde systeem
van het hiërarchische Roomse kerkinstituut. Hier een machtige gecentraliseerde kerk met eenhoofdige leiding, daar een "verband" van zelfstandige plaatselijke gemeenten. Voeg daarbij dat de keurtroepen van
Rome behoorden tot de streng-absolutistisch, monarchistisch geregeerde
Jezuïetenorde, zelf eindproduct van een meer dan duizendjarige ontwikkeling van het monnikenwezen 6). Organisatorisch was dit geen
portuur voor het Calvinisme. Evenwel, niet de organisatie was het, die
de beslissing zou geven in de strijd der geesten, maar de geestkracht
1) Ranke, blz. 186; De Pater, blz. 174.
2) t. a. p. dl. m, blz. 344.
3) Vgl. F. L. Rutgers, Calvijns invloed op de Reformatie in de Nederlanden, Leiden,
2e

dr.,

1901,

blz.

13, 121-122.

4) Poncelet, dl. I, blz. 39.
5) Boehmer, blz. 132.
6) Boehmer, blz. 44-46.
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van de beginseldragers. Niemand zal durven ontkennen, dat ook het
Contrareformatorische beginsel sterke geesten onder haar aanhangers
heeft geteld, maar de volstrekte overwinning die het in sommige landen,
zowel op het Calvinisme als op het Jansenisme, heeft behaald, is te
danken aan de straffe eenhoofdige organisatie van kerk en clerus: daaraan is onder meer de volledige rekatholisering van de Zuidelijke Nederlanden toe te schrijven. De vrijheid en zelfstandigheid van de Gereformeerde gemeenten (vrijheid in gebondenheid aan Gods Woord en niet
aan menselijke instellingen) was een van de zaken, die zo grote aantrekkingskracht uitoefenden op de vanouds om hun zelfstandigheidsneigingen bekende Nederlanders, dat het Calvinisme hier veel ingang
vond, maar tevens dat het Noorden nooit gecalviniseerd is, zoals het
Zuiden gerekatholiseerd. Men bedenke daarbij dat de Republiek misschien
de "slechtst" georganiseerde staat was van West-Europa, waar de kerk
bovendien soms meer tegenwerking van de overheid ondervond dan
steun. Wanneer wij zo de praedispositie en de toerusting van de beide
partijen, die kort na 1540 hun intrede deden in onze geschiedenis,
beschouwen, dan vervult ons bewondering voor de geestkracht en de
energie van de Calvinistische belijders, die, tegen de straf-georganiseerde
machten van Roomse kerk en Spaanse staat in, zich zó hebben weten
te ontplooien en staande te houden.
De grote datum voor de technische toerusting van de Contra-Reformatie in de Nederlanden - al scheen dat aanvankelijk juist niet zo te
zijn - was de Ize Mei 1559, toen bij een bul van Paulus IV de nieuwe
kerkelijke indeling werd afgekondigd; een paardenmiddel dat dodelijk
voor den patiënt leek, te oordelen naar de storm van verontwaardiging,
die deze maatregel, welke eens onder de Aartshertogen hèt uitgangspunt zou worden voor de vernieuwing, onder alle lagen der bevolking
opriep. Tweemaal, in 1566 en 1579 werd het nu gelegde fundament
overspoeld door de Hervormingsbeweging: de helft er van brokkelde
af, maar een deel van het werk hield stand en bleek geschikt voor een
stevige opbouw.
Het zou na 1559 nog jaren duren voor men inzag, wat de ware
methode was om het Zuidnederlandse volk in de schoot der moederkerk te houden. Alva zou het al heel ongelukkig aanleggen: zijn geloofspropaganda werd gevoerd met brandstapel en beulszwaard. Ook onder
Requesens was het Spaanse bewind nog zo gehaat, dat er van ijver voor
het oude geloof onder de bevolking, ja zelfs onder de geestelijkheid,
nog bitter weinig te bespeuren is: na Anna Bijns is er voorlopig geen
krachtige stem die getuigt tegen de Hervorming. Pas de Calvinistische
agitatie - ten dele het werk van "politieke" Geuzen - in Brussel en
Gent, zou de sluimerende religieuze gevoelens van een deel der bevolking weer wekken: Katherina Boudewijns en Louys Heyndricx zijn
er de sprekende bewijzen van: juist in de twee genoemde Calvinistencentra en in die jaren om 1579 worden deze "nieuwe geluiden" hoorbaar. Bijna overal elders heerste echter lauwheid en apathie onder de
aanhangers van het oude: Spanje had de zaak der Contra-Reformatie
grondig gecompromitteerd 1).
') Pirenne (dl. IV, blz. 124-125) heeft de stemming uit die jaren treffend getekend.
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Maar dan herleeft in Wallonië de katholieke gedachte: de Malcontenten of Paternosterknechten 1) van Montigny stellen zich te weer
tegen de Gentenaren; op de basis van het katholieke geloof en een
nationale regering wordt bij de Vrede van Atrecht een verzoening
met den koning tot stand gebracht. Parma kan nu eindelijk, op een
heel wat tactischer wijze dan Alva, de staatkundige grondslagen leggen
voor de Contra-Reformatie. Hij is de man, die de nieuwe tijd begrijpt:
zonder de volksverbeelding op te zwepen met rokende mutsaards en
met bloed bedropen schavotten, zoekt hij a. h. w. geruisloos zijn weg;
waar hij komt met zijn troepenmacht mogen de Calvinisten uitwijken
of, als ze geen "schandaal" (heel ruim genomen) geven, blijven wonen.
Toch lag in die jaren alle cultuurleven stil in de Zuidelijke Nederlanden 2); in de literatuur bespeuren we een leegte. De oorlog en de
emigratie moeten deze culturele lacune veroorzaakt hebben; ze bleef
voortduren onder het ellendig bestuur van zijn naaste opvolgers
(1592-'96) 3).
Eindelijk, in 1596, na de regeringsaanvaarding van Aartshertog
Albertus van Oostenrijk, kon de Contra-Reformatie, die reeds zoveel
bloed en tranen gekost had, definitief verwerkelijkt worden. Het is
hier de plaats, er even bij stil te staan, welke krachten daartoe hebben
bijgedragen.
Allereerst de aartshertogen en landvoogden uit het Huis Oostenrijk:
Albertus (landvoogd, 1596-'98; heer der Nederlanden, 1598-1621);
Isabella (met haar man souvereine der Nederlanden, daarna landvoogdes, 1621-1633); de kardinaal-infant Ferdinand (landvoogd,
1634-1641), de "prins kardinaal", die blijkens de door Sabbe 4) besproken pamfletten als katholiek held zo'n grote indruk maakte op de
volksverbeelding ; Leopold Willem (1647-1655), de vroom-katholieke
soldaat-kerkvorst. Waren de twee laatsten voor alles krijgslieden,
die hun zwaard wijdden aan de dienst der kerk, Albertus, zelf middelmatig1 veldheer 5), was meer de man die in een tijd van vrede
als het Twaalfjarig Bestand, dat hij geheel met zijn regering vult, de
expansie van de kerk door zijn binnenlandse politiek kon bevorderen.
Hij en zijn gemalin waren devoot tot in het bigotte toe: Albertus als
een eigen zoon opgevoed door Philips 1I, Isabella diens liefste kind;
Albertus vóór zijn huwelijk kardinaal en aartsbisschop van Toledo,
Isabella na de dood van haar man dragend de pij der Franciscanen 6).
Hun hof was van een bijna kloosterlijke gestrengheid, slechts omstraald
door de vorstelijke praal der ceremoniën. Hun grote persoonlijke werk
is verricht binnen het kader dat gevormd was door de in 1559 uitgevaardigde pauselijke bul inzake de nieuwe kerkelijke indeling: de invloed die zij hadden op de keuze der bisschoppen en de benoeming
der abten. Met de grootste zorg werden voortaan de bekwaamste,
') Pirenne, dl. IV, blz. I46.
2) Geyl, Gesch. van de Ned. Stam, dl. I, blz. 7I5.
3) Pirenne, dl. IV, blz. z05-z08.
4) Brabant in 't Verweer, Antw. I933, blz. I99 e. v.
5) Pirenne, dl. IV, blz. z37.
6) Pirenne, dl. IV, blz. ZII e. v., ZZ4 e. v., Z42: "on chercherait vainement ailleurs
des types plus accomplis de princes suivant I'esprit de la Contre-Réforme."
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vroomste en geleerdste mannen voor het episcopaat uitgezocht: op een
getal van meer dan veertig, die de Aartshertogen kozen, was slechts
één edelman; veel meer dan in Frankrijk was verdienste de doorslaggevende factor voor de benoeming 1).
Zoals de vrome levenswandel van de Aartshertogen een tot het gehele volk sprekend voorbeeld was, zo gingen de bisschoppen de lagere
clerus voor in toewijding, geloofsijver en eerbaarheid.
De politiek tegenover de nog steeds niet geheel onderdrukte ketterij kenmerkt zich door de wijze gematigdheid van Parma. Voor het
laatst in 1597 strekte de ketterhaat zijn handen uit naar een mensenleven, toen Anneken Utenhove, laatste slachtoffer uit de lange rij
martelaren sedert 1523, om het geloof levend begraven werd, een daad
waarover de Geuzen in lied en pamflet hun felle verontwaardiging
hebben uitgesproken, en waaraan Albertus sedertdien in de volksmond
de naam "Delver" te wijten had 2). Hoewel de oude bloedplakkaten
van Karel V langzamerhand in onbruik raakten, bleven ze geldig tot
1609 3). In dat jaar kwam er op 3 I Dec. een belangrijk edict af, waarbij
het aan iederen inwoner of vreemdeling verboden werd op straffe van
boete en verbanning, ketterse leringen te verspreiden, de samenkomsten
der ketters bij te wonen of als leek theologische kwesties te bespreken 4).
Uit vrees voor represailles in de Generaliteitslanden werd het echter,
althans tegenover de Calvinisten, niet integraal toegepast 5).
Veel belangrijker dan deze repressieve wetgeving was de preventieve hulp, die de regering aan de kerk bood. Zo gingen van kerk of
staat de volgende maatregelen uit: toezicht op vroedvrouwen, verplichting om de kinderen ter zondagsschool te zenden en om te biechten
en te communiceren met Pasen, censuur op boeken, verbod van import van niet-gecensureerde boeken, toezicht op het toneel, het onwettig verklaren van ketterse huwelijkssluitingen, ontzegging van
geneeskundige hulp aan dodelijk zieken, eventuele uitsluiting van de
armverzorging 6). Frappant is wel het verschil met Noord-Nederland,
waar de Roomsen waren "burgers tweede klasse, maar geen paria's;
meer belast dan onderdrukt" 7). Zo is het ook te verklaren, dat er in
het Zuiden bijna niets te bemerken is van een ketterse zoom langs de
landsgrenzen, terwijl in het Noorden langs alle grenzen der Republiek
een meer of minder brede Roomse zone kon ontstaan. Een dergelijke
totalisering van het godsdienstig leven in een zo met ketterij besmet
land als Zuid-Nederland is het eindresultaat van een reeks verschijnselen, die we sedert Par ma zien optreden: Ie verdrijving van huis en
haard van de standvastige belijders der Hervorming, 2e sch~nbekering
1) A. Pasture, La Restauration religieuse aux Pays-Bas catholiqueç sous les Archiducs
Albert et Isabelle (I596-I633), Louvain, 1925, blz. 9, 24; 90 e. V.; 170-171; H. J.
Elias, Kerk en Staat in de Zuidelijke Nederlanden onder de regeering der Aartshertogen
Albrecht en Isabella (I598--I62I), Antwerpen-Louvain, 1931, blz. 152 e. v.
2) Geuzenliedboek, uitg. E. T. Kuiper, dl. Il, blz. 47 noot; blz. 92, noot 70.
3) Pasture, blz. 34 e. v.
') Pasture, blz. 36-43; Elias, blz. 21 e. v.
6) Pasture, blz. 38-42; Elias, blz. 32.
6) Elias, blz. 51-58; Pasture, blz. 43.
7) B. W. Schaper in De Tachtigjarige Oorlog, door Prof. Dr. J. Romei'l e. a., Amsterdam,
1941, blz. 221.
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van de hal ven en de lafhartigen, 3e dwangbekering van de armen door
de duimschroeven der kerkelijke armenzorg.
Toch zou de herleving van het Katholicisme nooit zo intensief geweest zijn, als niet de geest van vernieuwing over de ganse clerus van
hoog tot laag vaardig was geworden. Van hoog tot laag. In de hogere
regionen van de Zuidnederlandse hiërarchie kwam nu aan de dag,
hoe goed de hervorming van de curie zelf gewerkt had. Volijverige
nuntii werden naar de Nederlanden gezonden om nauwlettend op de
voortgang der godsdienstige restauratie toe te zien. In 1596 ingesteld,
heeft de Brusselse nuntiatuur zich gehandhaafd tot 16341). Als men
mede in aanmerking neemt dat de Spaanse Nederlanden een Rooms
bolwerk vormden tegen het Protestantse Holland en Engeland, dan
begrijpt men, welk een betekenis zij gehad heeft in de wereld omspannende
actie, waarvan Rome het centrum was. Door een bul van den strengen
Sixtus V waren de bisschoppen bovendien nog verplicht, eenmaal in
de vier jaar een gedetailleerd schriftelijk verslag te Rome uit te brengen
over de godsdienstige toestand in hun diocees 2): daardoor werden ze
genoodzaakt, zich op de hoogte te stellen van alles wat er te hunnent
omging. Door de provinciale concilies (0. a. het belangrijke concilie
van Mechelen, 1607) en de diocesane synoden, zoals ze ± 16 10 in de
bisdommen gehouden werden, werd het door de oorlog geruïneerde
werk der kerk overal weer aangevat: priesterseminaria werden opgericht,
de bouw van vervallen kloosters en kerken weer ter hand genomen,
kloosterhervormingen ingevoerd. Twaalf kathedrale kapittels met ± 500
kanunniken stonden de bisschoppen in allerlei functies ter zijde. In de
talrijke dekenaten werden de parochies trouw door de dekens bezocht.
Door de zeer verbeterde opleiding der pastoors waren dezen veel beter
voor hun taak berekend, dan vóór het Concilie van Trente het geval
was. Nauwkeurige voorschriften voor hun dienstwerk, benevens de
controle door de dekens, verhinderden de buitensporigheid in de levenswandel en de verwaarlozing van de kerkelijke bediening, die vroeger
de lagere clerus zoveel van zijn aanzien had doen inboeten. Justus de
Harduijn is als dorpspastoor het type van den trouwen zieleherder.
Het tekort aan parochiepriesters werd enigszins vergoed door het feit
dat er 60 collegiale kapittels waren met in het geheel 900 kanunniken,
die een universitaire vorming genoten hadden, en assistentie konden
verlenen in de kerkelijke werkzaamheden. Van welk een grote betekenis
de pauselijke bul van 1559· voor de godsdienstige restauratie in de
Zuidelijke Nederlanden is geweest, blijkt duidelijk genoeg uit de omstandigheid dat de toestanden in Luxemburg, dat buiten de nieuwe
kerkelijke 'indeling was gebleven; beslist slechter waren 3).
Naast de saeculiere geestelijkheid onderging ook de reguliere een
grondige verbetering. In de Benedictijnerorde liet 't bestuur van den
abt van St. Pieter te Gent, Columbanus Vrancx, dien we ook als dichter en schrijver zullen ontmoeten, nogal wat te wensen over: zijn financieel en geestelijk beheer maakte de benoeming van twee coadjutoren
1) Over hun werkzaamheid: Pasture, blz. 87 e. v.
2) Pasture, blz. 7I e. v.
8) Pasture, blz. I 29; Elias, blz. I II.
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in de loop der jaren noodzakelijk 1). Daarentegen staat zijn collega van
de abdij Afftighem, Benedictus van Haeften, ook dichter, uitstekend
aangeschreven: deze voerde in 1617 een klooster hervorming in 2).
Capucijnen en Recolleten, wel genoemd ,,} ezuïeten van den arme",
predikten, onderwezen, verzorgden de zieken 3) . Vele andere orden
droegen hun steentje bij tot de wederopbouw van de in verval geraakte kerk. Alleen te Gent waren er in 1628 reeds 20 vrouwenkloosters,
te Ieperen behoorde in 1689 bijna 5 % van de ruim 13.000 zielen tellende bevolking tot de geestelijke stand 4).
Alles omspannend was vooral de actie der Jezuïeten. Hun aantal
bedroeg in I6rr: 788, in 1630 zelfs: 17045). Onder de Aartshertogen
beleefden ze hun "gouden eeuw" 6). In twee even grote provincies
was sedert I 6 I 2 het terrein van hun werkzaamheid verdeeld: de provincia gallo- belgica en de provincia flandro- belgica. Overal traden ze
op: in de missio castrensis treffen we ze aan als legeraalmoezeniers;
in de missio navalis, waarbij Poirters o. a. een tijdje werkzaam is geweest,
ontmoeten we ze als vlootaalmoezeniers te Duinkerken; Maillart
zullen we werkzaam zien in de missio hollandica: begonnen in 1592,
telde deze zending in Holland in zijn tijd (1634) reeds 63 missionarissen;
20 jaar later waren het er 917). Het centrum van hun actie in de
"Nederduitse" provincie was het Professenhuis te Antwerpen, met de
prachtige kerk, die in I 62 I werd ingewijd. Daar resideerde de Pater
Provinciaal met zijn personeel 8). Het voornaamste arbeidsterrein van
de Jezuïeten was het Middelbaar Onderwijs: in hun colleges, geleid
door een rector, kon iedere begaafde knaap kosteloos onderwijs ontvangen. Zelfs ketterse ouders uit het buitenland zonden er hun kinderen heen. In 1626 telde de Vlaamse provincie 16 colleges, de Waalse
had er 18 9 ). Ook voor de geestelijke vorming van de allerarmsten werd
gezorgd: kinderen die op dagscholen gingen, kregen daar catechetisch
onderwijs, kleine vagebonden en de leerlingen der gilden kregen het
op de zondagsschool. Op de laatste leerden de kinderen lezen, schrijven
en geloofsleer. Alle kinderen, die tijdens de lessen op straat speelden
en dus de lessen verzuimden, moesten door agenten worden opgepakt
en er heen gebracht.
Speciale sodaliteiten of broederschappen van leken ("Broederschappen
vande christelycke Leeringhe") werden gesticht om te voorzien in de
behoefte aan schoolopzieners en schoolmeesters voor de zondagsscholen.
Geestelijken gaven er het catechetisch onderwijs 10). Franciscus Costerus S.J. schreef een veelgebruikt handboek der sodaliteiten (1576),
dat sedert de editie van 1586 de titel droeg van Libel/us Sodalitatis 11).
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
")

Pasture, blz. 250, 281.
Pasture, blz. 283.
Pirenne, dl. IV, blz. 379.
Pirenne, dl. IV, blz. 382.
Poncelet, dl. I, blz. 583.
Poncelet, dl. I, blz. IV.
Poncelet, dl. 11, blz. 445.
Poncelet, dl" I, blz. 45 r-484.
Pirenne, blz. 369.
Over de catechisaties vgl. Pasture, blz. 359 e. v., Poncelet, dl. 11, blz. 298 e. v.
Poncelet, dl. 11, blz. 325.
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In 1607 schreef de Jezuïet Makeblijde, ook bekend als dichter, de
Catechismus .... voor de catholycke jonckheyt van de provincie des
aartschbischdoms van Mechelen 1). In 1610 schreef dezelfde priester er
een toelichting op ten gebruike van catecheten: Den schat der christelick er leeringhe tot verklaringhe van den catechismus. Een andere catechismus, iets gemakkelijker, was van den Jezuïet Willem de Pretere
(1623), ook bekend als dichter van geestelijke liederen 2). Van diens hand
verscheen tevens een Handtboexken der Sodaliteyt oft Broederschap van
de H. Maeghet Maria (16II, ze dr. 1620) 3). Later komen we op dit
catechetisch onderwijs terug in verband met de bemoeiingen der paters
om de kinderen goede geestelijke liederen te leren.
Verschillende der Jezuïetenredenaars waren tot buiten de grenzen
bekend om hun aanvallen op de ketters 4): Johan David, de "ketterhamer" Franciscus Costerus en, niet te vergeten, Johannes van Gouda,
wiens preektrant wel niet veel verscheeld zal hebben van die van Broer
Cornelis: vertelt Paschier de Fijne ons niet, hoe hij in de O. L. Vr.
kerk te Antwerpen twee preken, of liever "kluchten", bijwoonde over
het onderwerp "van der Geusen wijsheyt" en "van der Papen malligheyt", en dat de mensen in de kerk zaten te lachen, alsof ze in de
comedie zaten? 5)
Voegt men nu bij dit alles nog de wetenschappelijke bedrijvigheid
der Jezuïeten - wie denkt hierbij niet aan de Acta Sanctorum der paters
Bollandisten en aan de theologische werken van Bellarminus, Becanus
en Lessius! -, hun kerkenbouw, de roem die velen hunner verwierven
als Neolatijns dichter, dan wordt men ondanks alle snoeverij hunnerzijds in het jubileumboek der Vlaamse provincie (de Imago primi saeculi, 1640) vervuld van eerbied voor hun veelzijdige prestaties.
Niet alleen onder de clerus, maar ook onder de leken waren tal van
tekenen van een opgewekt godsdienstig leven. De keurtroepen van
leken werden gevormd door de in verband met de catechese reeds
genoemde sodaliteiten of broederschappen 6), die in tegenstelling met
de Middeleeuwse broederschappen uitsluitend een geestelijke doelstelling hadden en dus geen stoffelijke voordelen of wederkerige hulp
voor de leden beoogden. Het waren door Jezuïeten geleide verenigingen
van leken - "scholen der deugd", zoals Gregorius XIII ze in een bul
had genoemd - die geen ander doel hadden dan persoonlijke levensheiliging en als middel daartoe aanwendden: gebedsoefening, veelvuldig gebruik der sacramenten biecht en communie, nauwgezette
verering van de H. Maagd en goede werken (bevordering van het catechetisch onderwijs en sociaal werk ten behoeve van armen, zieken,
gevangenen en zwervers). In 1640 telde alleen de Vlaamse provincie
al 80 sodaliteiten met meer dan elf duizend leden: 21 voor mannen
(soms gespecialiseerd voor gehuwden, vrijgezellen, geletterden, handwerkslieden), 20 voor jongemannen, 30 voor collegeleerlingen, die door
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Poncelet, dl. Il, blz. 369.
Poncelet, dl. H, blz. 370.
Paquot, Mémoires pour servir á l'histoire littéraire, Louvain, 1765, dl. I, blz. 15!.
Poncelet, dl. I1, blz. 373 e. v.
J. v. Vloten, Bloeml. uit de Ned. Prozaschrijvers der I7e eeuw, 1870, blz. 232-236.
Poncelet, dl. I1, blz. 321 e. v.; Pasture blz. 335 e. v.
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hUIl vroomheid daarvoor in aanmerking kwamen, 9 voor kinderen. Welk
een invloed die op het geestelijk leven gehad moeten hebben, blijkt
wel uit het feit dat geleerden als Lipsius en Albertus Miraeus, kunstenaars als Rubens, Van Dijck, David Teniers, Erasmus Quellijn, Boete
A Bolswert en Michiel de Swaen er lid van waren.
Toch ontbreken bij dit alles de schaduwzijden en de donkere plekken
niet. Zo liet b.v. de Zondagsheiliging veel te wensen over 1). De priesters werden nu wel behoorlijk opgeleid, maar dit belette niet dat, wegens
de aard van hun ambtswerk, hun theologische kennis na een aantal
jaren vaak hard achteruitging 2). Ook had de grote toeloop naar de
geestelijke orden ten gevolge dat er, zoals we reeds opmerkten, een
tekort aan pastoors was 3). Het veelvuldig gebruik van de sacramenten
der biecht en der communie, waar de Jezuïeten zo geweldig op aandrongen, werkte sleur en ongeestelijke gezindheid in de hand, terwijl
omgekeerd een genoegen nemen met de vervulling der Paasplichten
als minimum van katholieke gezindheid en de gemakkelijke biechtpractijk der Jezuïeten vaak een uitwendig geloof sanctionneerde. Heksenwaan, angst voor helse straffen in het hiernamaals, dweepzieke verering van reliquieën en heiligen waren ook hier evenals elders kenmerken van de volksvroomheid ten tijde der Contra-Reformatie 4).
Geen uiting van volksdevotie kwam den Hollander ongerijmder voor
dan de verering van het wonderdoende Mariabeeld van Scherpenheuvel,
in 1604 in een holle boom gevonden. Met meedogenloze spot striemt
een Geuzendichter de superstitie der "Romanisten" in "Een nieuw
Liedeken, vervatende de Mirakelen die onse Lieve Vrouwe tot Scherpenheuvel doet" 5). Nog in 1737 vertoont de voornaamste plaat in Wagenaar's Tegenwoordige Staat der Oostenrijkse Nederlanden ons de geëxalteerde, krachtens deze voorstelling waarlijk heidens aandoende, aanbidding van O. L. Vrouwe van Scherpenheuvel 6). Naast een dergelijke godsdienstige ijver treft ons een drink- en vraatzucht als nergens
elders in West-Europa 7). Men behoeft nog niet eens aan de schilderijen
van Adriaan Brouwer, David Teniers en Jacob Jordaens te denken:
men kan 't lezen uit tal van getuigenissen, zoals dat van den KardinaalInfant in een schrijven gericht tot zijn broer: "Zij leven hier waarachtig als de dieren."
Daartegenover staat dan weer - men bedenke dat de ContraReformatie de tijd van de grootst mogelijke tegenstellingen is - een
ascese als van pater Poirters, die de talloze vrome vrouwen dier dagen,
nonnen, klopjes en bagijntjes, een afkeer inboezemt van alle wereldse
ijdelheid. Ook in Zuid-Nederland vond het zeventiendeëeuwse internationale mysticisme een wel toebereide voedingsbodem. Noord en
Zuid ontmoetten elkaar somtijds daar, waar het godsdienstig gevoel
1) Pasture, blz. 343 e. v.
2) Pasture, blz. 224 e. v.
3) Pasture, blz. 210 e. v.
4) Pirenne, dl. IV, blz. 384 e. v.
ó) Het Geuzenliedboek, uitg. E. T. Kuiper, dl II, no 176.
6) Geyl, dl. lIl, blz. 268-269.
7) Dr. W. v. Eeghem, Guilliam Ogier, De Gulsigheydt, .4_ntw. 1921, blz. V-XVI,
XXVII, noot 53.
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de dogmatische grenzen te buiten gaat, n.l. bij de mysticistische Reformateurs dier dagen. Een Antoinette Bourignon, geb. 1616 in het toen
nog Zuidnederlandse Rijssel, gestorven te Franeker in 1680, vormt
een verbinding tussen Noordelijk en Zuidelijk piëtisme 1).
Na dit overzicht zal men begrijpen dat de Contra-Reformatie met
haar organisatiedrang, haar overheidsmaatregelen, haar bevordering der
volks devotie en der ascese een diepgaande invloed heeft uitgeoefend
op het volksleven. Het sterkst blijkt dit misschien uit het feit, dat
streken die tijdens het Twaalfjarig Bestand aan de inwerking van deze
geestelijke beweging zijn blootgesteld geweest, nimmer het Roomse
stempel verloren hebben: de gebieden die door Maurits, dus vóór
1600, veroverd werden (b.v. Groningen, Drente) konden op vèrgaande
wijze worden gecalviniseerd, de veroveringen van Frederik Hendrik
(b.v. Den Bosch, de Meierij, Oldenzaal, Grol) konden niet meer door
een succesvolle protestantisering worden gevolgd, welke energieke
pogingen men daartoe ook heeft aangewend 2).
Vraagt men nu of deze volledige verroomsing van een geheel volk
zonder schokken is gegaan, dan moet het antwoord luiden: neen. Er
bleef een résidu van oude "reformatorische" gezindheid; er was een
onderstroom, die een andere richting uitging dan de cultuur, die vooral
door Jezuïeten beïnvloed werd: het Jansenisme, ook een soort Roomse
Contra-Reformatie, die uiteindelijk na ruim tachtigjarige strijd toch het
onderspit moest delven voor Dè Contra-Reformatie 3). Daar we in
een figuur als Cornelio de Bie de strijd tegen ketters en Jansenisten
in één persoon verenigd zien, is het gewenst, nog even bij deze laatste
phase der Contra-Reformatie stil te staan.
Ondanks de Augustiniaanse opvatting over de rechtvaardigmaking,
die de Jansenisten voorstonden, en ondanks hun verzet tegen de opkomende leer van de pauselijke onfeilbaarheid, waren zij even fel tegen
het Protestantisme als de andere Rooms-Katholieken. Met dezelfde
zekerheid als waarmee de Calvinisten de mis een vervloekte afgoderij
noemden, achtten zij de tegenwoordigheid Gods een onbetwijfelbaar
feit. Transsubstantiatie en leer van het priesterschap behoorden juist
voor deze nauwgezette mensen tot het heiligste geloofsbezit. De eeuwige
aanbidding der hostie is van Port Royal uitgegaan, zegt Gothein (blz.
160-161). Juist omdat zij het sacrament zo hoog waardeerden zijn zij
wars van alle propaganda voor frequente communie en biecht, zoals
men die aantrof bij de Jezuïeten. Met de grootste schroom juist, meenden zij, moest men naderen tot het altaar, de plaats waar God zich
zichtbaar aan de gemeente openbaart; en met het diepste leedwezen
moest men de biechtstoel verlaten: niet met "attritio", bloot berouw
over de zonde uit schaamte of vrees voor straf, maar met "contritio",
een hartelijk leedwezen dat men God door zijn zonde heeft vertoornd.
1) Pirenne, dl. IV, blz. 386; C. Roldanus. Zeventiende-eeuwsche Geestesbloei. Arnst.
1938. blz. 152-159. De Fransman De Labadie stond in zijn jeugd onder invloed van

het Spaanse quietisme (Roldanus. blz. 79). Anna Maria Schuermans gebruikte de 19natiaanse zinspreuk: Mijn liefde is gekruisigd (Roldanus. blz. 82).
2) Geyl. dl. Il. blz. 119.
3) Over het Jansenisme: Geyl. dl. II en III passim. Pirenne. dl. V, blz. 70 e. v.
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Slechts door "contritio" verwierf men de rechtvaardigmakende genade.
Deze habitus van ernstmaken met het heilige, deze nauwheid van geweten is het, die hen verwant maakt aan het Protestantisme. Dit moest
hun de haat bezorgen van een deel van het lagere volk 1), dat niets
ophad met zo'n strenge moraal, en van de Jezuïeten, die volgens de
aanmaning van hun geestelijken vader Ignatius geen zondaar ongetroost uit de biechtstoel lieten heengaan.
Met afwisselend succes hebben van 1642 (pauselijke bul tegen
Jansenius' Augustinus) tot 1730 (definitieve gelijkschakeling van de
Universiteit van Leuven) 2) enkele der meest vooraanstaande figuren
uit het Nederlandse episcopaat en van de Leuvense hogeschool tegen
het Jezuïtisme gestreden, om ten slotte deze strijd volledig te verliezen. Daarmede was de zegepraal der Contra-Reformatie definitief
geworden. Rechtvaardiging door het geloof, behoefte aan persoonlijke
levensheiliging, afkeer van pauselijke almacht: meer dan twee eeuwen
hadden deze ideeën getracht zich staande te houden in de Zuidelijke
Nederlanden. Uiteindelijk overwon echter de Contra-Reformatie, die
haar vast omlijnd programma ontving van het Concilie van Trente en van
de Compagnie van Jezus. Het is deze Contra-Reformatie die op België
haar geest es merk heeft ingedrukt, zoals een nationaal Calvinisme 3) het
op Holland deed, hoewel in mindere mate, doordat in het Noorden
allerlei andere geestelijke stromingen intact gelaten werden 4).
Is het alleen de volksaard geweest, die deze beide delen van de
Nederlandse stam in de 16e en 17e eeuw geestelijk uit elkaar deed
groeien? Of is het verschillend volkskarakter mede door de religieuze
opvoeding gevormd? Het Noorden nuchter, bedachtzaam, ernstig, consciëntieus, evenals het Calvinisme; het Zuiden hartstochtelijk, zinnelijk,
uitbundig, zorgeloos als het Rooms-Katholicisme der Contra-Reformatie?
Beide factoren, volksaard en religieuze sfeer, moeten hier gewicht
in de schaal leggen. Al vanouds heeft er verschil bestaan tussen "Spaanse
Brabanders" en "botte Hollanders". Maar naast de erfelijke factor verlieze men die van de opvoeding in het milieu niet uit het oog. Zou het
onderricht op de Gereformeerde scholen en catechisaties in het Noorden
en dat op de Jezuïetencolleges, de Roomse scholen en catechismussen
in het Zuiden niet feller dat verschil geaccentueerd hebben? Dit stuk
volksopvoeding moet de geesten toch wel zeer beïnvloed hebben. De
taalgemeenschap bleef, maar de cultuur relaties tussen Noord en Zuid
werden geringer dan tussen Noord-Nederland en de andere omringende
landen, en tussen Zuid-Nederland en de landen der Contra-Reformatie.
Er kwam een volledig misverstaan. Wat betekende Huygens voor het
Zuiden, De Swaen voor het Noorden! Dit elkaar niet meer "verstaan"
kan nog duidelijker geadstrueerd worden in het volgende hoofdstuk,
dat handelt over kunst en literatuur der Contra-Reformatie.
1) In Aug. en Sept. 1644 ontstonden er te Gent, te Brugge (men denke aan de later
te behandelen anti-ketterse wagenspelen van Lambertus Vossius) en te Brussel antiJansenistische oproeren, vgl. Pirenne, dl. IV, blz. 280 e. v.
2) Vgl. Geyl, dl. U, blz. 671; dl. lIl, blz. 27J.
3) "Nationaal" omdat de gedachte der gewetensvrijheid hier het oorspronkelijke
Calvinisme enigszins gemodificeerd heeft, vgl. De Pater, De Scheuring van ± I5B5, in
Ned. Historiebladen, jrg. U (1941), blz. 128-129.
') Ook deze trouwens - het Rooms-Katholicisme niet in de laatste plaats - werden
door de strengheid van het Calvinisme beïnvloed.

HOOFDSTUK Il.

DE BAROK.
Het mag een hachelijke onderneming heten, nog iets over de Barok
te berde te brengen, gegeven het feit dat de geleerden het er nog steeds
niet over eens zijn, wat nu eigenlijk precies onder de Barok als literair
verschijnsel moet worden verstaan, en deze stijlvorm nog steeds niet
haar officiële intrede in de handboeken voor Nederlandse literatuurgeschiedenis heeft gedaan, zoals in die van de Duitse literatuur en de
Duitse anglistiek, waar het een haast voor zich zelf sprekende categorie
is geworden 1). De hoogconjunctuur van de barokstudie viel in de
jaren 1915 tot 1925. Grondslagleggend was het werk van Heinrich
Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. Das Problem der Stil entwicklung in der neueren Kunst (Ie dr. 1915; 6e dr. München, 1923).
Hij toonde in dit werk voor de beeldende kunst de grote verschillen
aan tussen de "klassieke" kunst van het Cinquecento en de "barokke"
kunst van het Seicento, zonder aan de term "klassiek" de betekenis
van een waardeoordeel te geven, gelijk men vroeger zo vaak gedaan
had: had Jakob Burckhardt niet een afkeer gekoesterd van alles wat
barok was 2), en weet men van Ingres niet te vertellen, dat hij zijn
gelaat verborg achter z'n geopende paraplu, als hij in het Palais du
Luxembourg langs Rubens' grote doeken moest? 3) "Barokke" kunst
was voor Wölfflin niet noodzakelijk inferieur aan "klassieke" kunst,
maar intrinsiek anders. Namen als Frührenaissance, Hochrenaissance en
Barock aanvaardt hij als een noodzakelijk kwaad (blz. 14). Met wijze
matiging en een open oog voor het continue in de ontwikkelingsgang
der kunst bood hij zijn werk aan: voor hem was het een eis van intellectueel zelfbehoud, de onbegrensdheid van het gebeuren volgens bepaalde
maatstaven te ordenen (blz. 242).
Reeds in 1916 werd door Fritz Strich in een opstel Der lyrische Stil
des I7. Jahrhunderts (Festschrift Muncker) de Duitse poëzie der I7e
eeuw tot de Barok gerekend 4). Oskar Wal zeI werkte al spoedig in verschillende geschriften, o. a. Wechselseitige Erhellung der Künste (1917)
de ideeën van Wölfflin uit voor de literaire kunst 5). Snel volgde nu
') Prof. Dr. R. W. Zandvoort, Iets over literair-historische morphologie: "Renaissance"
en "Barok" in de geschiedenis der Engelse letterkunde, in Levende Talen, Dec. 1939, blz.
368-379 (Beknopt overzicht hiervan in Handelingen van het I8e Ned. Philol. Congres,
1939, blz. 94-96).
2) Vgl. Wilhelm Hausenstein, Vom Geist des Barock, München, 1924, blz. II2.
3) Paul Lambotte, Rubens' Leven en Werk in Rubens en zijne Eeuw, Brussel, 1927,
blz. 441.
4) Zandvoort, blz. 370. Samenvatting door Oskar WalzeI, Gehalt und Gestalt im Kunstwerck des Dichters, Potsdam, Neudruck 1929, blz. 3I9-320.
5) Samenvatting van deze beschouwingen in Gehalt und Gestalt, blz. 313-319.
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het ene werk na het andere, o. a. Werner Weisbach, Der Barock als
Kunst der Gegenreformation (Berlin, 192 I); Gerard Brom, Barok en
Romantiek (Groningen, 1923); Wilhelm Hausenstein, Vom Geist des
Barock (München, 1924); Herbert Cysarz, Deutsche Barockdichtung.
Renaissance. Barock. Rokoko. (Leipzig, 1924); Ludwig Lang, Was ist
Barock? (Zürich-Stuttgart, I924); Benedetto Croce, Der Begriff des
Barock. Die Gegenreformation. Zwei Essays, (Zürich, I92S); Emil Ermatinger, Barock und Rokoko in der deutschen Dichtung (Berlin, I926);
Karl Viëtor, Probleme der deutschen Barockliteratur (Leipzig, I928).
Deze barok-"mode" is niet iets zuiver toevalligs te achten: ze staat
enerzijds in verband met de toenmalige stand van de cultuurgeschiedenis,
door welke immers het inzicht in de Contra-Reformatie verdiept was,
anderzijds in verband met de geest van die tijd.
Voor een beoefenaar der geestesgeschiedenis als Dilthey was de Barok
nog nauwelijks in het zicht gekomen, omdat de Contra-Reformatie als
niets was in zijn ogen: voor hem bestaat deze in niet veel meer dan
de pauselijke en Spaanse Inquisitie 1). Het Z.g. oud-protestantisme, al
staat het volgens hem een heel eind lager dan de nieuwe religiositeit
van mannen als Carlyle, Goethe, Schiller e. a., betekent voor hem een
hogere trap van godsdienst dan het Middeleeuwse monnikenideaal,
waarvan de Contra-Reformatie de restauratie wilde. Zijn held is Giordano Bruno, de grote "filosoof der Italiaanse Renaissance", welks
stralend licht uitgeblust werd door de Rooms-Katholieke Restauratie
(blz. 302). In I600 werd deze door de handlangers van "de met de
drievoudige tiara gekroonde driekoppige helhond" te Rome verbrand.
"Als man dem Sterbenden, von dem kein Schrei zu vernehmen war,
ein Kruzifix vor die Augen hielt, wandte er sich mit finsterer Miene
verächtlich von demselben ab" (blz. 3I I) 2). Wie zo schreef, miste het
zintuig voor de kunst der Contra-Reformatie: deze betekent volgens
hem voor het geestelijk leven de dood 3). Er zijn in die tijd enkele dichterpersoonlijkheden als Opitz, Fleming, Gryphius en Grimmelshausen,
maar "Stuben- und Kirchenluft" omgeeft hen (blz. 46). Hoogtepunt
van de Duitse Barok was de ze Silezische School (Hofmannswaldau,
Lohenstein), die vol effectbejag pronkte met purper, parels en goud en
zich verlustigde in zinnelijke en schrikaanjagende prikkelingen (blz. 53).
Ook de liefdesmystiek en de Jezusminne van een Friedrich Spee en
een Angelus Silesius was voor hem niet veel meer dan een geestelijke
"Spielerei" (blz. 76). Dilthey was dus de man niet om diep in te dringen
in het wezen van de Barok. Begrip voor de Contra-Reformatie betekent tevens de mogelijkheid tot het begrijpen van de Barok 4). Pas
1) Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation, in:
Ges. Schriften. dl. II (Leipzig, I9I4), blz. 23I-243. Deze studie is uit de jaren I892--I893.
2) Studie uit het jaar I 893.
3) Studien zur Geschichte des deutschen Geists, in: Ges. Schriften dl. III (Leipzig,
I927), blz. 4r. Het hier geciteerde stamt uit een door Paul Ritter omgewerkt nagelaten

hs. van Dilthey.
4) Dat dit zo is, ziet men duidelijk bij Croce. Zijn afkeer van de Barok gaat gepaard
met geringschatting voor de Contra-Reformatie. Wel valt bij den Italiaan, als hij de
beide "papismen" van Refcrmatie en Contra-Reformatie naast elkaar stelt, de vergelijking uit ten gunste van de laatste; maar in de diepste grond was zij toch niets anders
dan de verdediging van een oud-kerkelijk instituut. Na I648 stond er een nieuwe, betere
kerk op, meent hij: die der Rede (Der Begriff des Barock, blz. 54-65).
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nadat men zich in de 1ge eeuw vertrouwd gemaakt had met de geest
der Contra-Reformatie, was in de 20e eeuw de constellatie gunstig voor
een vruchtdragende studie der Barok.
Een tweede stimulans voor de barokstudie moet wel zijn geweest de
tijdgeest na de Wereldoorlog. Oppermachtig was toen in kunst en
literatuur het Expressionisme; in zijn kunstuitingen schreeuwde de
kunstenaar alles uit wat er aan hartstochten in hem woelde, wat er aan
passie in hem laaide, reageerde hij af wat er aan geestelijke "spanning"
in hem werkte. Het expressionisme was, als de Barok, pathetisch en
dynamisch. Hausenstein zegt het terecht: elke tijd houdt er een bepaalde kring van "kunstgeschichtliche Wahlverwandtschaften" op na
(blz. I II-II3) 1): voor de tijd van het Expressionisme waren het: de
Gotiek, de Barok en de exotische kunst. Zeker, er waren ook grote verschillen: de barok was realistisch-naturalistisch, het expressionisme misvormde de werkelijkheid; de barok was voor alles religieus, in contrareformatorische zin, het expressionisme heidens, Freudiaans; maar de
"bewogenheid" was er bij beide, beide bedoelen "uitdrukking" te zijn
van een innerlijk gebeuren. Het expressionistisch cachet van de toenmalige barokbeschouwingen openbaart zich heel duidelijk in de stijl
van verschillende werken over de barok, als van Hausenstein en Cysarz,
een reden te meer waarschijnlijk voor nuchtere Hollanders om sceptisch tegenover het verschijnsel als zodanig te staan. Van de tientallen
omschrijvingen van wat barok is, die Hausenstein geeft, citeer ik b.v.
de volgende (blz. 9): "Das Wesen des Barock ist die Gleichzeitigkeit
seiner Handlungen .... Was alles ist gleichzeitig? Die maszlose Flüssigkeit dieses Stils; das Organische, Vegetabilische, Tropische; das non
plus ultra von Ausdruck; das erschreckend Wirkliche; das Preziöse
und Vorgetäuschte; das Sinnliche und das Metaphysische; das Verliebte, Unziemliche, Skandalöse und das Entrückte; Fleischlichkeit und
Geistlichkeit; Proletarier, Bettler, Krüppel, Mischgewachsene und Feudalität, Dynasten, Bischöfe, süsze Nonnen; Jenseits und Diesseits;
Renaissance und Gotik; Malerei, Plastik, Architektur", enz. Wien men
nu ook het praedicaat "barok" moge ontzeggen, zeker niet aan zulk
een stilist als Hausenstein met zijn accumulaties, antithesen en emphase.
In dezelfde tijd staan er begrijpelijkerwijze anderen, de voorstanders
van de abstracte kunst, de kubisten en de neo-classicisten (verwant aan
een Ingres), die aan de barok de dood hebben gezien. Een theoreticus
van de abstracte kunstrichting, Theo van Doesburg, noemt in zijn
lezing Klassiek, barok, modern (Antw. 1920) de barok "het graf voor
elk zuiver Stijlbegrip". Hij spreekt van de smetstof van deze "barokpest" , die overal ontkiemt en nu nog in draaiorgels, poffertjeskramen,
schouwburgzalen en lantaarnpalen haar invloed uitoefent (blz. 20). En
een minnaar van klassieke even maat als Benedetto Croce kan geen
woorden genoeg vinden om deze barok, die volgens hem eenvoudig
geen kunst is, te honen: haar zucht om te overbluffen is niet alleen
een aesthetische, maar zelfs menselijke zonde (Der Begriff des Barock,
1) Vgl. ook Brom, Barok en Romantiek, blz. 39: "Dat allerlei geleerden deze perioden
of liever deze typen tegenwoordig bestuderen, is immers louter een gevolg van hun
actualiteit. "

blz. 24); in plaats van zuivere, ideële ziels ontroering geeft de barok
slechts grove, uiterlijke opwinding (blz. 14); naast. het geraffineerdste
intellectualisme geeft zij het grofste naturalisme (blz. 19). Zijn slotconclusie is: kunst is nooit barok en het barokke nooit kunst (blz. 34).
De jongste tijd met haar vergoding van het "nieuw-zakelijke", het koudconstructieve, toonde weinig verwantschap met een kunstrichting die
vooral uit was op affectatie en effect. Na 1928 werd er dan ook weinig
studie gemaakt van de barok.
De winst van de barokrage was dat in de Duitse literatuurgeschiedbeschrijving de term barok even gewoon werd als de benaming van
verschillende andere tij dstij len. In de onze bleef men zich echter gemeenlijk houden aan de overgeleverde termen als Renaissance, nationaal
en Frans of pseudo-classicisme. Er werd wel veel gepraat over de barok
bij Vondel, maar een nieuw hoofdstuk werd aan de literatuurgeschiedenis
niet toegevoegd. Volgens mij moet dit worden toegeschreven aan bijna
volslagen onbekendheid met de literatuur van de Spaanse Nederlanden.
Met die literatuur willen wij hier tevens de barok introduceren. Daarbij
moet elk expressionistisch fortissimo uitgebannen worden; het moet
mogelijk zijn om over een geval, waarbij mogelijk een vorm van cultureel
delirium in het spel is, zakelijk-nuchter de diagnose te stellen, zonder
zelf in delirerende en getourmenteerde zinsneden zijn opinies te uiten.
Evenzeer willen we ons verre houden van cultuur-mythologische bespiegelingen à la Walzei, die b.v. aan het einde van zijn Geha/t und
Gesta/t 1) grote historische bouwsels construeert, die ons doen duizelen.
Wil men van een Nederlandse literaire barok spreken, dan moet men
beginnen bij de volstrekt duidelijke, met feilloze zekerheid te herkennen, gevallen van barok. Men moet opklimmen van het duidelijke
tot het onduidelijke. Tot nog toe deed men dit niet. Men sprak zeer
veel over "Vondel en de barok" en schreef daarbij prachtige zinnen
neer, als: "In de Gijsbrecht reeds is Vondel buit en trofee van de
Contra-Reformatie, die met de barok suksesvol missioneerde. Daarna
wordt Vondel de eucharistiese, de hoogjubilerende, de transcendentaal
strevende, de verrukte meezinger in de symphonie der barok", en de
Lucife~ "met zijn vertikale lijnen is de prachtige barokkathedraal onzer
lieteratuur" 2). Zo ongeveer spreekt ook W. Kramer in een stilistische
interpretatie van de Lucifer 3). Vondel is voor hem niet meer de rederijker, die onze grootste Renaissancedichter wordt, dè man van het
nationaal-Nederlandse classicisme in de literatuur zoals Jacob van
Camp en in de bouwkunst, neen, zijn geestelijke groei van Pascha tot
Lucifer betekent voor hem "ontwikkeling van zoon der Renaissance
tot schepper en voleinder van het treurspel der Barok". Men vraagt
zich af, als men dit leest, waarom dit treurspel met z~jn klassieke evenwichtige bouw, en zijn verheven heroïek niet evengoed het treurspel
der Renaissance kan heten. Even later wordt dan ook. weer gesproken
1) Blz. 387-394; vgl. ook blz. 322-327.
2) Ed. A. Serrarens, Vondel en de Barok, Tsch. v. T. & Lett., jrg. XXI (1933), blz.
95-IIO.
3) Vondels Lucifer. N. Taalg., jrg. XXXIV (1940), blz. 145-156, 203-214.
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over Vondels "klassiek-getemperde barok" (blz. 149), "een emphatischpathetische, maar beheerste Barokstijl" (blz. 150). Dergelijke reserves
stemmen ons sceptisch omtrent het karakter van model-barokspel, dat
de Lucifer even tevoren was toegekend.
De winst van dergelijke beschouwingen voor de literatuurgeschiedenis
is gering. Vondel is een te veelzijdig kunstenaar om zijn werk onder
één bepaalde stijlcategorie te begrijpen: hij vertoont ontegenzeglijk
barokke trekken, maar is meer classicist. Vrijwel alle andere belangrijke Noordnederlandse dichters vertegenwoordigen hier de Renaissance
of het nationaal classicisme, het nationaal realisme, de nationale volkskunst en later het Frans-classicisme. Figuren als Jan Vos, Stalpart
en Jan Luyken, hoe heterogeen ook, bieden naast Vondel aanknopingspunten met de internationale barokkunst. Men ziet het, een afzonderlijk
hoofdstuk over Noordnederlandse barok valt moeilijk te schrijven.
Geheel anders wordt echter de zaak, wanneer men zijn uitgangspunt
elders neemt, en nagaat waar in artistiek en in geestelijk opzicht in de
Nederlanden de Barok in zijn zuiverste vorm kon en moest optreden.
Heeft men haar daar duidelijk onderkend, dan kan men mogelijk het
verschijnsel ook daar constateren, waar men het, hetzij fragmentarisch,
hetzij in mindere mate, hetzij bij onbelangrijke dichterfiguren, aantreft.
Deze mogelijkheid is aanwezig. Het Zuidelijk deel der Nederlanden
was in de I7e eeuw een der Europese baroklanden bij uitnemendheid,
even markant, hoewel minder belangrijk als Spanje, Italië en Oostenrijk.
Land van Rembrandt, land van Rubens, het is de klassieke onderscheiding van twee stamverwante volkeren geworden. In die twee benamingen tracht men alle cultuurverschil en alle verschil in wezensaard
tussen de Zuiderlingen en hun Noorderbroeders te typeren. Het pompeuze, woelige, levendige, klaterend-jubelende van een Rubens, en het
verstilde, meditatieve, eenvoudige en werkelijkheidsminnende van een
Rembrandt wordt dan zowel in de hen voorafgaande als de na hen
komende eeuwen geprojecteerd 1). Een grond van waarheid ligt hier
zeker in. Toch hoede men zich voor generalisering. Terecht heft Karl
Viëtor in een beschouwing over "nationale stijl" waarschuwend de
vinger op tegen hen die de ethnische bepaaldheid van een natie overschatten: een bepaalde geschiedkundige ontwikkeling en de religieuze
opvoeding van een volk zijn voor veel verschillen in de cultuur verantwoordelijk 2). Gulden woorden over dit probleem schreef Heinrich
Wölffliri: juist de kunst van Rubens is een typisch voorbeeld van de
modificatie van een nationale stijl door een bepaalde tijdstijl, n.l. de
Romaanse barok 3). Niet genoeg kan men er voor waken dat men individuele stijl, tijdstijl en nationale stijl uit elkaar houdt. En zelfs bij
het uitspreken van een oordeel over een bepaalde tijdstijl moet men
1) Richard Hamann, Gesch. der Kunst von der altchristlichen Zeit bis zur Gegenwart,
Berlin, 1933, blz. 564; F. Schmidt-Degener, Rembrandt en Vondel, De Gids, jrg. 83
(1919), dl I, blz. 274. In de fanfarestijl van Hausenstein (blz. IlO) heet het: .. Belgien,
wie Österreich nur im Barock wircklich denkbar, erlebt in Rubens seine Erfüllung.
Auszerhalb seiner Person scheint es eine Erfindung fremder Zwecksetzungen. Alles
Belgische erscheint neben Rubens miszglückt; organisch und legitim ballt, mischt, bläht
es sich nur in seinem Bilde."
2) Prob1eme der deutschen Barocklit., blz. 74 e. v., inz. 91.
3) Kunstgesch. Grundbegriife, blz. 8.
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steeds grote voorzichtigheid betrachten: onder elke culturele bovenstroom beweegt zich, ons misschien minder opvallend, een tegengestelde
onderstroom. Het was Geyll), die daar vooral op gewezen heeft, hoewel het ook aan anderen niet ontgaan was. Een David Teniers en een
Adriaan Brouwer vormen met hun taferelen uit het alledaagse volksleven wel een echt Breugheliaanse nationaal-realistische uitzondering te
midden van de in Italiaanse en Rubensiaanse trant schilderende barokbent. En voorzover het Noorden aangaat, moeten wij bij alle waardering van de kunst-voor-alle-tijden der nu groot geachte zeventiendeeeuwse meesters nooit vergeten dat de officiële kunst, de kunst der
patriciërshuizen, van het Amsterdamse raadhuis, van de Oranjezaal,
barokkunst is; op hoeveel plafonds en schoorsteenstukken zien we niet
de dartele nymphen, de mollige putti, de fiere helden en goden in
klassiek gedrapeerde gewaden of nog heroïscher en idyllischer naaktheid? 2)
Is het aannemen van een absoluut antagonisme tussen Noord en
Zuid dus zelfs voor de I7e eeuw reeds een gevaarlijk a priori, nog voorzichtiger moet men wezen met die projecties van de Rubensstijl als
typisch-Belgisch in de eeuwen vóór en na hem. Men behoeft, om dat
in te zien, slechts te letten op de volstrekt onbarokke, onrhetorische
geesteshouding van Middeleeuwse schilders als Jan van Eyck en negentiendeëeuwse grootmeesters als Hendrik Leys (r 8 r 5- r 869) en Hendrik
de Braekeleer (r840-r888): er is nog een geheel ander Vlaanderen dan
dat van Rubens. De voorzichtigste formulering is deze: nooit is het
altijd min of meer aanwezige contrast tussen Noord en Zuid zo evident
aanwezig als in de I7e eeuw. Stromingen op artistiek en literair gebied
als het Franse pseudo-classicisme, het neo-classicisme van een David,
de romantiek, het impressionisme en het expressionisme spoelden over
heel Europa heen en ondergingen in de afzonderlijke landen slechts een
geringe nuancering, maar in de r7e eeuw komt in het Zuiden de internationale barok tot heerschappij, terwijl het Noorden zijn karakteristiekste
kunstopenbaring vond in de bloei van het echt-Nederlandse realisme.
Dit contrast hangt ten nauwste samen met de toonaangevende godsdienstige levensopenbaring van deze landen, en, in mindere mate, ook
met de staatkundige positie. België, een der meest Rooms-Katholieke
landen van Europa, moest worden barokland par excellence. En het
werd het. We hoeven werkelijk niet alleen te letten op het alle anderen
door hun schittering overstralende baroktrio Rubens-Van Dijck-J ordaens:
naast hen vulden hele menigten van schilders de door de beeldenstorm
leeg geworden Zuidnederlandse kerken met hun middelmatige Contrareformatorische doeken 3). Kerken met de meest overdadige barokpracht
verrezen, als b.v. de Jezuïetenkerk te Leuven 4). Kansels, meer karakteristiek barok dan de Zuidnederlandse preekstoelen, als b.v. die in de
1) Gesch. van de Ned. Stam, dl. 1I, blz. 3I7-3I9.
2) Geyl, dl. 1I, blz. 32I-322; Schmidt-Degener, blz. 26I-262; G. Brom, Hollandse dichters en schilders in de I7e eeuw, Handel. van het I8e Ned. Philol. Congres (I939),
blz. I9.
3) Prof. Dr. A. H. Cornette, De Vlaamsche schilderkunst in de XVIIe eeuw, AntwerpenAmsterdam, I939, blz. 22.
4) Afgebeeld o. a. bij Hamann, blz. 572.
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St. Goedele te Brussel (oorspronkelijk te Leuven), kan men zich niet
denken 1). Hoffeesten werden onder de Aartshertogen gegeven met een
barokke praal als elders de Katholieke vorsten ten toon spreidden 2).
Met de festijnen van het hof wedijverden in pracht de feestelijkheden
van de andere patroon der barok, de kerk, gelijk die b.v. gegeven werden
ter ere van de canonisatie van Ignatius en Franciscus Xaverius in
1622 3). We zwijgen nu maar van de godsdienstige exaltatie bij kerkelijke ceremoniën 4), de pompeuze altaarversieringen 5), de ommegangen
met praalwagens, de schitterende processies, de "triomfen" en blijde
intochten van nieuwe landvoogden, het weidse Latijnse Jezuïetentoneel,
dat medio 17e eeuw zelfs tot opera met balletten uitgroeide 6).
Met geen land uit die tijd is Zuid-Nederland zo goed te vergelijken
als met Oostenrijk. Dit land was - met Beieren en de andere Zuidduitse territoriën van Roomse confessie - door zijn Rooms-religieuze
en "höfische" cultuur een afzonderlijk organisme in het Duitse geestesleven der 17e eeuw 7). Pas de Romantiek zou verzoenend werken tussen
de beide delen van de Duitse stam: de Noordelijk-Protestantse en de
Zuidelijk-Roomse 8). Is het bij ons anders? In de vriendschap van de
romantici Potgieter en Jan Frans Willems 9) is een voorbode te zien
van de komende culturele toenadering; Het Zuidelijke tijdschrift De
Noordstar (IS40-'42) staat op critisch terrein dezelfde ideeën voor als
De Gids bij ons 10). Maar dat alles is van later tijd, toen de godsdienst
een minder grote plaats in het volkerenleven innam dan in de 17e
eeuw, en beide landen zich in gelijke monarchaal-constitutionele zin
ontwikkelden. In de 17e eeuw (en trouwens ook nog in de ISe) is de
kloof tussen de beide delen van de Nederlandse stam diep. Rome en
Dordt droegen het meest tot die scheiding bij. België werd typisch
Rooms barokland, de Republiek werd het ontmoetingspunt van talrijke
culturele stromingen, die er zich in betrekkelijke vrijheid konden uitleven, maar waaronder de Gereformeerde toch het meest representatief
was. In het Noorden bestond weliswaar een minderheidskatholicisme,
maar doordat de eredienst er niet in het openbaar mocht worden uitgeoefend, kreeg de barok als kerkelijke kunst geen kans zich daar te
ontplooien. Zoveel te meer gelegenheid was daarvoor in het Zuiden:
1) Hausenstein, blz. 42.
2) Pirenne, dl. IV, blz. 2443) Poncelet, dl. I, blz. 462 e. v.; Dr. M. Sabbe, Het Geestesleven te Antwerpen in
Rubens' Tijd, in Rubens en zijne Eeuw, Brussel, 1927, blz. 97 e. v.
~) In 1623 b.v. gebeurde het te Brussel, dat een pater, die zich tijdens een soort
processie naar de koninklijke kapel reeds gegeseld had, zich onder de preek een doornenkroon opzette, zodat het bloed in dikke druppels over zijn gezicht sijpelde, vgI. Dr. Paul
de Keyser, Joan de Grieck. Drie Brusselsche Kluchten uit de zeventiende eeuw, Antw. 1925,
blz. 12.
ó) Poncelet, dl. 1I, blz. 358; FI. Prims, Rubens' Antwerpen in Rubens en zijne Eeuw,
blz. 19 e. v.
6) Zie o. a. Poncelet, dl. 1I, blz. 74-94.
7) Hoofdstukken bij Cysarz: "Österreich und XVII. Jahrhundert" (blz. 208-217)
en "Österreich und das Barock" (blz. 222-231). Oostenrijk biedt een uiterst leerzame
parallel voor de bestudering van de Zuidelijke Nederlanden in de 17e eeuw.
8) Cysarz, blz. 217.
9) Dr. M. Sabbe, Peilingen, Antwerpen, 1935, blz. 106 e. v.
10) C. G. N. de Vooys, De Noordstar en De Gids, N. Taalg., jrg. XXXV (1941), blz.
175- 1 79.
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daar waren alle voorwaarden vervuld die zouden kunnen leiden tot een
"reincultuur" der barok. Dat die barok zich van alle terreinen des
levens heeft meester gemaakt - ook van de literatuur, gelijk we in deze
inleiding willen aantonen - staat historisch vast. De invloed van de
zuivere Renaissancekunst evenals van de reformatorische kunst (Marnix)
was slechts voorbijgaand geweest. Zo is daar een culturele eenheid ontstaan, die het Noorden mist.
Het lijkt er veel op, of men tot nog toe de letterkunde in de volkstaal als een culturele enclave beschouwde, alsof alleen deze zich aan
de heersende barokgeest onttrokken zou hebben. Zolang men de Zuidnederlandse literatuur alleen aan Noordelijke maatstaven (navolging van
Cats, Vondel, Breero enz.) meet, moet het essentiële verschil tussen
Noord en Zuid den onderzoeker wel ontgaan; stelt men zich daarentegen
op Zuidnederlands cultuurhistorisch standpunt, dan komt de zaak in
een geheel ander licht te staan.
Wij willen ons alzo op streng-Zuidnederlands standpunt plaatsen.
De beeldende kunst moet ons nu het middel aan de hand doen om het
specifiek-barokke in de literatuur te onderkennen. Dit moge aanvankelijk enig protest uitlokken, m. i. kan dit, juist wanneer men vanuit
het Zuiden redeneert, niet gehandhaafd blijven. In het Noorden was
de kunst gesaeculariseerd: schilders en dichters werkten er voor een
ongelijksoortig publiek, waren van verschillende stand, ongelijke ontwikkeling en afzonderlijke generaties, en waren niet van dezelfde geest
bezield, zoals Brom 1) heeft aangetoond. Barok echter - voorzover ze
althans niet in dienst staat van het vorstelijk absolutisme, gelijk in
Frankrijk, en ook dan is er van een culturele eenheid sprake - betekent:
dat alle kunst in dienst moet staan van de ene, alles en allen omvattende,
triomferende kerk van Rome. Allereerst moet er dus een machtige
spraak uitgaan van het imponerende kerkgebouw: het is dan ook in
de geschiedenis der bouwkunst dat het woord barok als aanduiding
voor de op de Renaissance volgende stijl is opgekomen 2). Van hier
naar de beeldende kunst was slechts een kleine stap: schilderkunst en
beeldhouwkunst bezorgden de kerk de boeken der leken en gaven het
kerkinterieur zijn zinnenstrelende opsmuk. Van de beeldende kunst
naar de literatuur leiden verschillende wegen. Tussen beide bestaat
veel wisselwerking, zonder dat altijd precies te bepalen is of de beeldende kunst de literatuur beïnvloed heeft, of dat het omgekeerde het
geval is. Ik noem vier gevallen van mogelijke wederzijdse beïnvloeding.
Daar is allereerst de barokgravure, die in de boekverluchting, juist
bij de gravurelievende Zuid-Nederlanders, zulk een grote rol speelt.
Barokschilders en -schrijvers ontmoeten elkaar in verschillende werken;
in een figuur als Boete A Bolswert zien we grafiek en literatuur in
één persoon verenigd. Rubens moet door zijn boekillustraties veel invloed gehad hebben in intellectuele kringen 3).
1) Handel. I8e Ned. Philol. Congres (1939), blz. 11-25.
2) Over de oorsprong van het woord "barok" in de Middeleeuwse syllogistiek en de
verdere betekenisontwikkeling: Croce, blz. 6 e. v.
3) In België is, meer dan bij ons, aandacht besteed aan de gravure en de boekversiering. Ik noem de volgende werken: Dr. M. Funck, Le Livre Beige à Gravures, ParisBrux., 1925; M. Sabbe, La Typographie anversoise au XVIIe et au XVIIle siècle, en A.
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Vervolgens is te noemen het Latijnse Jezuïetendrama met zijn "vermenging der kunsten" 1). De Renaissance had de voorkeur gegeven
aan een harmonische scheiding der kunsten; reeds bij de overgang
naar de Barok vertoont zich die vermenging der kunsten in de opkomende
dubbeltalenten, meent Müller (dl. I, blz. 67): zie b.v. Michelangelo.
Alle elementen die men aantreft in de beeldende barokkunst van die tijd,
merkt hij ook op in de theaterkunst der Jezuïeten (dl. I, blz. 67-72).
Dat hun toneel ook in de Spaanse Nederlanden een grote rol gespeeld
heeft, hebben we reeds gezien.
Ten derde is te wijzen op de grote waarde, die beeldende kunst,
versieringskunst en literatuur gezamenlijk hechten aan de allegorie 2).
De allegorie is van alle tijden, maar misschien heeft ze wel nooit zo'n
voorname plaats bekleed als in de r 7e eeuw. Een heel allegorisch
woordenboek was in omloop, waaruit de kunstenaars van gans WestEuropa konden putten, hetzij voor hun allegorische schilderijen, beelden
en gravures, hetzij voor triomfbogen en balletten, hetzij voor emblemataboeken en toneelspelen: de Iconologia van Ces are Ripa (re dr. r593,
herdrukt tot 1764 toe), in het Nederlands vertaald door Dirck Pietersz.
Pers (Amstelredam, r644). Twee eeuwen lang heeft dit handboek de
kunst beheerst 3).
Ten slotte - het is vooral Màle, die er op gewezen heeft - is er de
wetenschappelijke en religieuze literatuur der Contra-Reformatie (vooral
die in het Latijn), die zulk een grote invloed geoefend heeft op de
beeldende kunst der Contra-Reformatie. Welk een stimulans tot het
schilderen van martelscènes waren b.v. de Annales Ecclesiasticae van
kardinaal Baronius (r588 e.v.), die met zo grote levendigheid de kwellingen der oudste Christelijke martelaren heeft beschreven 4). Geregeld
werpt Màle op schilderijen met op het eerste gezicht duistere voorstellingen een helder licht door passages uit de religieuze literatuur
van die dagen aan te halen. Belezen opdrachtgevers zullen hier meestal
een tussenschakel tussen literatuur en kunstenaar gevormd hebben:
eens te meer een aanwijzing dat de barok echt gemeenschapskunst is
Vincent, La Typographie bruxel/oise, etc. (beide in dl. IV van Histoire du Livre et de l'Imprimerie en Be/gique, Brux. 1925-'26). en vooral: A. J. J. Delen, Histoire de la Gravure
dans les anciens Pays-Bas et dans les Provinces Belges. Dl. 11 over de 16e eeuw; Ie stuk:
Les Graveurs illustrateurs, Paris, 1934; 2e stuk: Les Graveurs d'Estampes, 1935 en
Dr. H. F. Bouchery en Frank van den Wijngaert, P. P. Rubens en het Plantijnsche Huis
(Deel IV van de Maerlantbibliotheek) , Antwerpen-Utrecht, 1941 (met 110 illustraties).
1) Zie hierover: Prof. Johannes Müller S.J., Das jesuitendrama in den Ländern deutscher Zunge vom Anfang (I555) bis zum Hochbarock (I665), Augsburg, 1930. Deel 11
van dit werk bevat een omvangrijke literatuuropgave. Er worden zeven belangrijke
Nederlandse Jezuïetendramaturgen genoemd, maar geen Nederlandse studiën over dit
onderwerp. Bij V. Celen, Werken van Michiel de Swaen, dl. I, blz. XV kan men er iets
over vinden. Hij verwijst naar: L'abbé Camel, Représentations théátrales dans les cöllèges
des jésuites pendant Ie I7e siècle.
2) Vgl. hierover: Émile Màle, L' art religieux après Ie Concile de Trente. Étude sur
l'iconographie de lafin du XVle siècle, du XVIIe, du XVIIIe siècle. Italie--France-EspagneFlandres,Paris, 1932, blz. 383-428; Dr. J. B. Knipping a.F.M., De Iconographie van
de Contra-Reformatie in de Nederlanden, Hilversum, 1939-'4°, dl. I, blz. II-56.
3) Màle, blz. 425. In Nederland sprong men er nogal vrij mee om, vgl. Knipping,
dl. I, blz.15.
4) Màle, blz. 126.
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geweest. Het is deze gemeenschappelijke culturele achtergrond, die
ons de vrijmoedigheid geeft om te spreken van Barok in de literatuur.
Als we nu de beeldende kunst aanvoeren als voornaamste kenbron
van de barok, dan bedoelen we dat niet in de zin van de "wederzijdse
belichting der beide kunsten" (wechselseitige Erhellung der beiden
Künste) van Walzel. Voor hem immers dient deze slechts om meer
inzicht bij te brengen in de "Gestalt" der poëzie: zij leert ons "de
taal der kunst" verstaan, en doet ons indringen in het wezen der poëtische
vormschoonheid 1). "Gestalt" is voor hem het zintuiglijke van de kunst,
alles wat spreekt tot oog en oor, of gehoor- en gezichtsvoorstellingen
wakker roept (blz. n8). Om nu de wederzijdse belichting te bewerkstelligen, gaat hij de beroemde grondbegrippen van Wölfflin - die
"categorieën der aanschouwing" zijn, en dienen tot onderscheiding van
de I6e en ne-eeuwse kunst ("Renaissance" en "Barok"), en die door
hem alleen gebruikt zijn voor de kunst van het "Nebeneinander"
(beeldende kunst) - toepassen op de kunsten van het "Nacheinander"
(muziek en dichtkunst) (blz. 276). Deze begrippenparen van Wölfflin zijn:
I.
2.
3.
4.
5.

Renaissance:
is lineair (kantig).
heeft geleding in vlakken (aparte
voor-, middel- en achtergrond).
heeft een gesloten vorm (is tectonisch, heeft horizontale en verticale assen).
heeft een veelheid (met gelijkmatige accentuering).
is "klaar" (met maximum aan
duidelijkheid).

Barok:
1. is "malerisch" (vloeiend).
2. heeft diepte (perspectief).
3. heeft een open vorm (is atectonisch, heeft diagonalen).

4. heeft een eenheid (met een hoofdaccent).
5. is "on-klaar" (met clairobscur)2).

Wel niemand die dit boek gelezen heeft, zal aan de bekoring er van
ontkomen zijn. Niet zo ingenomen zal iedere lezer zijn met de toepassing van deze begrippenparen op de letterkunde door Walzei (blz.
313 e. v.). Wel heeft hij interessante vondsten, als b.v. de toepassing
van het 3e categorieënpaar op het classisistische drama en het drama
van Shakespeare, maar men vraagt zich af, of men zonder de optische
categorieën van Wölfflin ook niet met die verschillen in het reine gekomen zou zijn. Wie parallellen wil zoeken tussen de beide kunsten gaat
m. i. een veiliger weg, als hij zich bezighoudt met de geest waaruit de
werken ontstaan zijn (de "Gehalt") en de stof die door de kunstenaars
gekozen is. Weisbach is voor het eerste een uitnemend leidsman, Màle
en Knipping wijzen ons met hun iconographische werken de weg op
het gebied der stofkeuze 3).
Weisbach gaat van het juiste standpunt uit dat er tussen de artistieke stijl en het ideeëncomplex, dat daarin wordt verbeeld, geen causaliteitsverhouding bestaat. De ontwikkeling der kunstvormen verloopt
1) Gehalt und Gestalt, blz. z65-z66.
2) Kunstgesch. Grundbegriffe, blz. lZ. Uitwerking verder in het boek.
3) Knipping geeft meer dan de titel belooft: in hfdst. IX van dl. 11, getiteld "Inhoud
en Vorm" behandelt hij ook de vorm. Inhoud is voor hem: stof. Vorm is voor hem:
1 e artistieke vormgeving, ze geestelijke sfeer, psyche.
3
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langs eigen, specifiek-aesthetische lijnen. Naast deze formele ontwikkelingslijn loopt een geestelijk-psychische. Zo behoeft er tussen
Protestantse en Roomse barok formeel geen verschil te bestaan, maar
er is verschil in "Gehalt", in stemmingsindruk : Rembrandt is in betrekking tot de "Gehalt" 1) zijner kunst de antipode van de kunstenaars
der Contra-Reformatie. Hoeden wij ons echter voor eenzijdig formalisme
of eenzijdige cultuurpsychologie : is er dan al geen causaliteitsverhouding
tussen het geestelijk gehalte en de vorm 2), wel is er tussen een geestelijke beweging en een formele ontwikkeling een zeker parallellisme: zo
is er wel degelijk een relatie tussen de Middeleeuws-kerkelijke kunstvormen en de religieuze opvattingen der Middeleeuwen, en eveneens
tussen de barokstijl en de Contra-Reformatie, waarbij de eerste ten
opzichte van de laatste is de uitdrukkingsvorm op de wijze der kunst 3).
Na ons met deze gezonde beschouwing verenigd te hebben, kunnen
wij overgaan tot de bestudering van het geestelijk gehalte der Contrareformatorische beeldende kunst, van hetwelk wij vermoeden dat het
ook inhaerent zal zijn aan de literatuur. De twee hoofdelementen van
de Contrareformatorische kunst zijn: het heroïsche en het erotisch-mystieke.
Deze twee elementen zijn verwant aan de actieve, soldateske religiositeit
van Ignatius van Loyola, en de passieve, quietistische mystiek van
Santa Teresa 4).
Nergens haast gaan Renaissance en Barok zo onmerkbaar in elkaar
over als in de beiderzijdse bewondering voor het heroïsche, de heldenpose, het triomfale. Het antiek-heroïsche met zijn robuste naakten en
martiale heldendracht was het aesthetisch ideaal van het Humanisme
geweest, het was het evenzeer van een strijdend Katholicisme, dat het
nodig had bij de uitbeelding van zijn glorieuze martelaren en heiligen.
Weisbach ziet in de barok vooral een betere karakterisering van het
gelaat: een geëmotionneerde gelaatsuitdrukking moet corresponderen
met de pathetische beweging van het lichaam. En om het hoogste effect
te bereiken (Contrareformatorische kunst is immers propagandistische
kunst), wordt het affect tot de hoogste spanning opgevoerd. Het maatvolle der Renaissance wordt in de barok overmaat 5). Vooral Georg
Weise 6) heeft in enkele geschriften op diepgaande en overtuigende
wijze de overeenkomst van het heroïsche levensgevoel in Renaissance
en Barok aangetoond. Hij analyseerde drie traditionele barokgebaren :
Ie het gebaar der overgave (Ergebenheitsgestus), zijwaarts uitgestrekte
1) Walzel (bladz. 178) definieert de "Gehalt" als volgt: "Zum Gehalt zähle ich in
einer Dichtung alles was an Erkennen, Wollen, Fühlen in ihr enthalten ist oder von
ihr erwirkt wird."
2) Ook Walzel wijst volstrekt elk natuurwetenschappelijk causaliteitsverband tussen
"Gehalt" en "Gestalt" af; maar evenzeer de opvatting die elk verbandleggen tussen
beide als irrationeel beschouwt en voor aesthetische mystiek houdt. Er is geen omkeerbare relatie tussen beide, maar geestelijke sfeer en artistieke vormgeving vallen niet
geheel uit elkaar: in enkele, bijzonder gelukkige gevallen zal men onderlinge betrekkingen ontdekken (blz. 368, 371).
3) Weisbach, Der Barock als Kunst der Gegenreformation, blz. 5-6.
4) Weisbach, blz. 12-24.
5) Weisbach, blz. 49.
6) Italien und das heroische Lebensgefühl der Renaissance, Germ.-Rom. Monatsschrift,
1934, blz. 333-343, en met Gertrud Otto: Die religiösen Ausdrucksgebärden des Barock
und ihre Vorbereitung durch die italienische Kunst der Renaissance, Stuttgart, 1938.
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handen met open handpalmen, gebruikt voor dweepzieke extaze en
martelscènes ; 2e het gebaar der exaltatie (Inbrunstgestus), over de borst
gekruiste armen, gepaard met een smachtende blik; 3e het gebaar van
liefdebetoon (Beteuerungsgestus), één hand op de borst - en constateerde bij alle drie, dat ze reeds in de Renaissancekunst van Italië
sedert ± 1470 en 1480, in een niet meer plechtig-hiëratische, maar
bezield-pathetische vorm voorkomen. De Barok betekent hier slechts:
graduele toeneming der uitdrukkingsintensiteit.
Oorspronkelijker - hoewel natuurlijk ook in vroegere stadia der
kunstontwikkeling voorbereid 1) - is de wijze waarop de mystieke
belevingen en de mystieke geestverrukking in de kunst worden uitgebeeld. De mystiek is van alle tijden, maar de wijze waarop de Contrareformatorische kunst ons haar zintuiglijk voor ogen stelt, hangt ten
nauwste samen met die waarop S. Teresa, en ten dele ook Ignatius,
de mystiek beoefend, beschreven of zelfs - in het geval van den laatste voorgeschreven hebben 2). Allerlei, reeds uit de Middeleeuwen bekende
mystieke strevingen worden in de Spaanse mystiek op een nieuwe wijze
vertolkt. Hoe de Middeleeuwse opvatting van de navolging van Christus
in een naturalistisch-mystieke nabeleving van Christus' lijden door
Ignatius werd omgebogen, hebben we al gezien. Dat is voor de kunst
van diep-ingrijpende betekenis geworden: met een huiveringwekkend
illusionnistisch naturalisme ging men de folteringen van Christus op
het doek brengen 3). De ook reeds in de Middeleeuwen bekende, op het
Hooglied teruggaande, bruidsmystiek werd door S. Teresa op een hoogst
individuele en plastische wijze verwerkt: in bewoordingen, ontleend aan
naturalistische erotiek, schildert zij de schoonheid der leden van den
Hemelsen Bruidegom 4). Geheel nieuw is haar methode om al haar
geestvervoeringen met psychologische en physiologische uitvoerigheid
te beschrijven, waardoor haar werk voor de kunst een ongemene betekenis verwierf 5). Een stroom van sensualistische mystiek ging nu door
Europa 6). Maar hetzelfde naturalisme dat we vinden in de uitbeelding
van het lijden van Christus, vinden we ook in het bijna onnatuurlijke
welgevallen dat men heeft in de aanschouwing van het lijden der martelaren. De martyrie, hoe huiveringwekkender en hoe grof-realistischer
hoe beter, wordt een van de meest geliefde thema's der Contra-Reformatie. De ascese, die in Spanje tot in haar meest mortificerende vorm
wordt beoefend, voert tot een graf-, doods- en ontbindingsromantiek,
die door de negentiendeëeuwse Romantiek niet te overtreffen was,
slechts meer religieus getint was dan deze. De doodsgedachten en de
ascetische boetedoening voerden tot een tranencultus, die ons even
vreemd is als de Feithiaanse.
In het slothoofdstuk, getiteld "Die gegen.reformatorische Kunst und
das Heilige" beziet Weisbach nog eens in het licht van Middeleeuwen
en Renaissance het essentiële van deze stijl. Alles is er op gericht, de
Weisbach,
Weisbach,
Weisbach,
Weisbach,
5) Weisbach.
6) Weisbach,

1)
2)
3)
4)

blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.

83 e. v.
16 e. v.
IS.

18.
20.
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ogenlust van de grote massa te bevredigen. De kerk wordt een pralerige
feestzaal, waar alle harmonie der Renaissance verloren is gegaan. Lichteffecten en illusionnistische koepel- en zolderbeschilderingen boeien het
oog. Gelijk Loyola in zijn Geestelijke Oefeningen de grootst mogelijke
illusie tracht te verwezenlijken, zo doet de altaarschilder of -beeldhouwer om den gelovige te steunen bij zijn "innerlijk gebed". Waren
vroeger de heiligen objectieve figuren met het karakter van idolen, nu
werden ze in de hoogste mate gesubjectiveerd, om een zo groot mogelijke werking uit te oefenen op het gevoelsleven van den gelovige. Deze
subjectivering heeft plaats, doordat de kunstenaars in aansluiting aan
de in hun tijd verrijkte psychologische en anthropologische kennis de
figuren uitbeelden met verdraaide ogen, ver openhangende mond, verwrongen gelaatsuitdrukking, om extaze, doodsangst of smart weer te
geven. Een dergelijk naturalisme, dat alles actueel maakt en lijfelijkdichtbij brengt, dat alles tot in de hoogste graad voelbaar en tastbaar
maakt, houdt zich echter binnen zekere grenzen: het naturalisme staat
hier niet, gelijk zo vaak, in tegenstelling tot het idealisme, maar het
dient als middel in het idealiseringsproces 1). En naast de naturalistische
uitingsmiddelen gebruikt zij bepaalde idealistische elementen, als b.v.
het heroïsche en het liefelijk-idyllische, evenwel niet het rustig-verhevene
en het streng-majesteitelijke. Wat deze kunst geheel ontbreekt, is naïveteit;
daarvoor is ze te bewust, te tendentieus, te propagandistisch 2).
Tot zover Weisbach. Vooral Male heeft in zijn groot iconographisch
werk, waarin hij de te veel gesmade "onderwerpen" der kunst behandelt, in een uitvoerig hoofdstuk, getiteld "De Kunst en het Protestantisme" 3) dit bewuste protest in de Contrareformatorische kunst aangetoond. Waarom die praal? vraagt hij. Uit verweer tegen de kaalheid
en armoede der Protestantse kerken. Waarom die oprakeling van de
lang vergeten beeldenstrijd in het Byzantijnse rijk? Die intensivering
van de Mariaverering? Die taferelen waarop zielen op voorbede van
heiligen uit het vagevuur verlost worden? Waartoe al die Petrustranen,
boetende Davids en Maria Magdalena's? Om de beelden, de Mariadienst, de leer van het vagevuur, de aflaten en de biecht 4) tegen de
negatie der ketters in bescherming te nemen, luidt zijn antwoord. Bij
de schildering van het L. Avondmaal beeldt men niet meer af het
moment waarop Jezus zegt: "een van u zal Mij verraden" (Da Vinci),
maar het ogenblik der consecratie of der H. Communie. De leer der
goede werken wordt opnieuw geaccentueerd in de cultus van Carlo
Borromeo, de heiligenverering vindt nieuw voedsel in hele reeksen canonisaties sedert 1588. Kortom, de Hervorming werd zonder twijfel een
der krachtigste stimulansen voor de Rooms-Katholieke kunst (blz. 107).
1) Vgl. ook Hausenstein, blz. 44: "Dies ist die sehr barocke und sehr katholische
Psychologie: du darfst die Idealitätder Künste erst dann erleben, wenn du so tief in
die Niederung des Tatsächlichen hinabgestiegen bist, dasz du mit dem Gefüfl unwiderruflicher Tatsächlichkeit der Dinge für alle Zeiten durchsäuert bist."
2) Weisbach, blz. 222.
3) Mäle, blz. I 9 -I0 7.
4) Mäle gaat soms te ver in het ontdekken van aan de Hervorming tegengestelde
tendenties: zo zou men die boetelingen schilderen om de biecht te defenderen, want de
Protestanten zouden behalve de biecht ook de boete verwerpen (blz. 7I), en Calvijn
zou leren dat de gepredestineerden geen vergiffenis nodig hebben (blz. 67).
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Het ligt voor de hand dat de iconographen Male en Knipping 1) in
hun beschouwing over de door de barok gebruikte schilderkunstige
onderwerpen tot resultaten komen, die goed aansluiten bij de analyses
van den "Gehalts" -aestheticus Weisbach.
De martelscènes die b.v. Pomarancio te Rome voor de Jezuïeten
schilderde, zijn zo ijzingwekkend dat men de aanblik hiervan haast
niet kan verdragen 2): ze moesten een leerschool wezen voor de jonge
Jezuïeten die werden opgeleid voor de missie. Bij Knipping (dl. I,
blz. ISO) vindt men een beeld van het doorzagen van de H. Tarbula
en het kruisigen der doorgezaagde delen, waar de darmen nog uitlopen.
Welk een verschil met de Middeleeuwen, toen men de martelaren voorstelde als kalme overwinnaars, vol van een bovenaardse rust; en met
de Renaissance, die weinig ophad met de uitbeelding van smart en
pijn 3); en met de Protestantse martelaarsboeken, die een soberheid
kennen, welke de eenvoud van de Bijbelse schildering van Stephanus'
marteldood evenaart 4).
Vizioen en extaze bekleden een voorname plaats in de kunst der
barok 5). Was in de Middeleeuwen het mirakel het kenmerk van den
heilige, nu was het de hoogste graad van geestverrukking (blz. IS6).
Raffaël, de Renaissance-kunstenaar, schilderde de heiligen in de toestand van serene rust, vreedzame liefde, evenwichtige eenheid van
lichaam en ziel. Nu zien we niet anders dan vervoering, smachtend
verlangen, smartelijke poging om zich aan de menselijke natuur te
ontworstelen en zich te verliezen in God (blz. 152).
De dood kreeg een gedaante zo schrikwekkend als ze nog nooit te
voren had gehad 6). Talrijke verhandelingen verschenen in de I7e eeuw
die de bespiegeling des doods wilden aankweken om de hartstochten
te onderdrukken: doodsbed, lijkkist en graf had men zich daartoe aanschouwelijk voor te stellen; dit in navolging van Loyola' s bij andere
gelegenheden toegepaste "voorstelling van de plaats" (blz. 206). Wel
kende ook de I5e eeuw zijn beroemde "doodendansen" 7), maar deze
waren veel algemener, meer voor alle standen, leeftijden, begaafdheden 8), minder direct dan die der I7e eeuw. Hier komt de Dood
met een lugubere dreiging op ieder Christen afzonderlijk af9). De
Italiaanse Renaissance was afkerig geweest van at die, soms met
halfverrot vlees beklede, geraamten en doodskoppen 10), maar de
1) Naar aanleiding van diens werk schreef DI. Ir. J. H. Plantenga in De Gids (jrg.
1941, dl. II, blz. 281-312) een studie over Contra-Reformatie en Barok.
2) Mále, blz. lIl.
3) Mále, blz. 147, 127.
4) Knipping, dl. 1, blz. 187.
5) Màle, blz. 15 1--20l.
6) Màle, blz. 203-227.
7) P. H. v. Moerkerken, De Satire in de Ned. Kunst der Middeleeuwen, Amst. 1904.
blz. 156-182.
8) Vgl. b.v. een gedicht als Van der Mollenfeeste door Anthonis de Roovere. Hoe
gemoedelijk is nog Everaert's beschouwing in zijn Scamel Ghemeente ende Trybulacie

(uitg. Muller-Scharpé, spel VIII), waarin de dood optreedt als een soort deus ex machina.
9) Veel persoonlijker wordt die doodsdreiging b.v. al in Anna Bijns' Referein 48 van
boek III (uitg. Bogaers-Van Helten, blz. 386).
10) Mále, blz. 2 0 3.
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barok vermeide zich bijna met wellust in deze doodsgriezelingen 1).
Naast en gedeeltelijk ter vervanging van allerlei oudere iconographische
motieven duikt een geheel nieuwe voorstellingswereld in de barok op 2).
De Annunciatie vindt niet meer in een stil bidvertrek plaats, maar wordt
een triomphale unie van hemel en aarde (blz. 239), evenals de Geboorte (blz. 242). De Assumptie, met een visionnaire verrukking geschilderd, vormt een hoogtepunt in de kunst der barok 3). Maria als
Voorspreekster toont gaarne aan haar Zoon de moederborsten 4). Weerzinwekkender nog in Protestantse ogen is de Lactatio, waarbij Maria
met haar moedermelk de trouwe gelovigen verkwikt 5).
Ten slotte deden behalve deze nieuwe voorstellingen ook hele reeksen
nieuwe devoties hun intocht 6). Wij noemen de idyllische cultus van
den H. Engelbewaarder en van het H. Kind Jezus; de verering voor
het H. Hart van Jezus en het Jezusmonogram IHS; de St. Jozefcultus ;
de devotie voor de H. Familie, die een soort aardse drieëenheid werd,
afbeelding van de Goddelijke Triniteit, en, niet te vergeten, de verering voor de nieuwe ordesheiligen St. Ignatius, St. Franciscus Xaverius en de jeugdheiligen St. Stanislaus Kostka en St. Aloysius Gonzaga 7).
De aldus naar geestelijk gehalte en stofkeuze gekarakteriseerde barokkunst blijkt voor alles uiting te zijn van de geest der Contra-Reformatie.
Kunst der Hervorming moge dan al in formeel opzicht vaak overeenkomst vertonen met die der Tegen-Hervorming - aan de tijdstijl
ontkomt geen enkele kunstuiting - in psychische en geestelijke geaardheid worden ze door een diepe kloof gescheiden. Dit niet goed
in het oog gehouden te hebben, is een belangrijke fout van Knipping' s
werk; dit verschil scherp in het oog te hebben gehouden, is de verdienste van Richard Hamann' s Geschichte der Kunst. Deze n.l. stelt
tegenover elkaar als ongelijksoortige kunstuitingen de Kunst der Reformatie en die der Barok. Enerzijds staat Duitse en Hollandse reformatorische kunst, anderzijds renaissancistische en sensualistische barokkunst. De Duitse kunst onder leiding van Dürer, zelfs al bestond die
chronologisch reeds vóór de Hervorming, is voor hem kunst der Reformatie, wil men: "Reformation der Gesinnung". De kunst der "Hochrenaissance", die' men ook classicistische Vroege Barok mag noemen
(Michelangelo), is, ook al dateert zij van vóór de Hervorming: kunst
der Contra-Reformatie, c.q. "Gegenreformation in der Gesinnung"
(blz. 504). [Men houde ons deze wat paradoxale terminologie ten goede].
Deze tegenstelling heerst in dezelfde aera in twee afzonderlijke ruim1) In Frankrijk en Vlaanderen daarentegen bestaat volgens Màle niet zo'n breuk
tussen Middeleeuwen en Barok. Daar sluit zich contrareformatorische doodsbespiegeling
- zij het dan ook anders geaard - onmiddellijk aan bij de Dodendansuitbeelding (blz.
222-223)·
2) Màle, blz. 229-295.
3) Knipping, dl. II, blz. 20.
4) t. a. p., blz. 33-42.
5) t. a. p., blz. 42-48. Zelfs in de I7e eeuw namen sommige Katholieken aanstoot
aan de ontblote borsten van Maria. F. X. Smits deed dat nog in 1910. "Onze tijd is
gelukkig zulke preutsheden weer te boven" merkt Knipping echter op (blz. 38, noot 5).
6) Màle, blz. 297-332, 434 e. v.
') Vgl. hiervoor ook resp. Knipping, dl. I, blz. 175, ISO, 163, 149, 160, 155, 193.
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ten: Europa wordt gescheiden in twee vijandelijke legerkampen. De
ene richting verheerlijkt de kerk, de andere vormt de autonome persoonlijkheid (blz. 505) 1). Dürers kunst is innerlijk; zijn graphisch werk
dient niet tot opsiering van kerkruimten ; het is kunst voor den individuelen mens; de intimiteit van het binnenhuis (Hieronymus im Gehäuse), de zieleworsteling van den eenzamen Christus (Gethsemané),
de zedelijk onaantastbare persoonlijkheid (Ritter, Tod und Teufel) zijn
de onderwerpen van zijn kunst. Stel daarnaast de Renaissancebloeitijd
met zijn verheven Olympische heiligen en zijn naakte krachtmensen.
De Renaissance is theatraal, pompeus, propagandistisch. Vanhier loopt
één ononderbroken lijn naar de "sensualistische Hochbarok" van een
Rubens. Maar de andere lijn, die der Reformatiekunst, zet zich voort
in de Hollandse schilderkunst der I7e eeuw, die vaak zó antithetisch
staat tegenover de hoofs-kerkelijke barok, dat men van Anti-Barok zou
kunnen spreken (blz. 585). In de kunst van Frans Hals, diens leerling
Adriaan Brouwer e. a. is volgens hem een uitgesproken caricatuur van
de toenmaals heersende modekunst : de heroën zijn hier drinkebroers,
de heiligentaferelen schuttersstukken, de martyriën boerenoperaties, de
ideale landschappen armelijke streken. Bij dit protest bleef het niet.
De meest onvoorwaardelijke intimiteit, d. i. de verinnerlijking in de
Hollandse kunst, d. w. z. Rembrandts werk, is de overwinning der
barok (blz. 59 r).
Slaat men echter Knippings "Iconographie van de Contra-Reformatie"
(niet eens "van de Barok") op, dan verwacht men toch, uitsluitend
kunst van Roomse inspiratie aan te treffen. Deze verwachting wordt
beschaamd. Ondanks betuiging van het tegendeel moet men bij de
lezing wel aan Rooms annexionnisme denken. De Contra-Reformatie,
zegt Schr. in de inleiding, straalde ook over het Noorden uit, allereerst bij de Katholieken, hoewel de meesten er vanwege het Spaans
stramien "met zeer gemengde gevoelens" tegenover stonden (dl. I,
blz. 9). Maar ook buiten de Katholieke kring was er aanraking. Vooral
door de graphiek raakte de Zuidelijke kunstproductie in het Noorden
bekend. Dit is natuurlijk juist. Maar mag men nu, terwijl de Hollandse
school zo kennelijk afwijzend staat tegenover de hoofs-kerkelijke kunst,
schrijven: "Anderzijds hebben de allegorische en religieuze voorstellingen uit beide cultuursferen, ondanks de verschillende vormelijke
interpretatie van hun inhoud, weer zóveel gemeen, dat men, zonder
overal aan directe ontlening te denken, vanzelf op zoek gaat naar een
gemeenschappelijke bron, die dan wel ergens in de door Italië gevoede
europese kunst der Contra-Reformatie te vinden is" (dl. I, blz. 9)?
Het doet eigenaardig aan in dit standaardwerk over de Contrareformatorische iconographie, dat er in de index ros maal verwezen wordt
naar Rembrandt, wiens werk op de genoemde bladzijden vrijwel steeds
besproken wordt tussen dat van Rubens e. a. barokkunstenaars. Pas
aan het einde van zijn werk wijst Schr. op de essentiële tegenstelling
tussen Rembrandt en Rubens (dl. 11, blz. 243, 262): "Rembrandt vertegenwoordigt een eigen levensstijl, het is onmogelijk zijn kunst in wezen
tot die der Contra-Reformatie te herleiden". Waar evenwel Rembrandt
.) Wij zouden liever zeggen: de persoonlijkheid, vrij van menselijke inzettingen.
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en de andere grote Hollanders behandeld werden, was het beter geweest, het boek te noemen: "de Iconographie van de religieuze kunst
der 17e eeuw." Nu vraagt men zich immers met verbazing af, hoe
een heerlijk, zuiver-Protestants aangevoeld schilderij als Jan Vermeers
Emmaüsgangers verzeild raakt in een werk over Contrareformatorische
kunst (dl. I, fig. 197) en in één adem besproken wordt met werk van
allerlei Roomse kunstenaars, die aan de geschiedenis der Emmaüsgangers een eucharistische betekenis toekennen, of er een schriktoneel
van maken "van felle en soms grootse bewogenheid" (dl. I, blz. 285).
Zou voor het eerste ook de bron "dan wel ergens" in Italië te vinden zijn?
Of in de H. Schrift, in het sobere Evangelieverhaal, waarmee deze
schilders zulk een intieme omgang hadden?
Een dergelijke wijze van beschouwing der cultuurgeschiedenis als we
bij Knipping vinden, heeft een principiële achtergrond. Voor den
modernen Rooms-Katholiek heeft het Protestantisme "een betrekkelijke
waardij". Wel is er buiten de alleenzaligmakende kerk geen zaligheid
te vinden, maar een ketter kan ook handelen in onschuldige onwetendheid. Vindt men iets goeds in hem, dan dankt hij dat feitelijk nog aan
de Moederkerk. Voor iemand als Marnix heeft men nooit een goed
woord over: dat is een "formele" ketter, die handelt uit schuldige
hardnekkigheid. Anderen evenwel putten, zij het onbewust, uit de
genadeschat der kerk. Hun bijbelse vroomheid is onvolkomen, hun
blijven buiten de kerk is betreurenswaardig, maar toch behoeven zij
niet voor eeuwig verloren te gaan 1). En waar er in Noord-Nederland
zoveel echt schriftuurlijke vroomheid is, kan men ook het bestek der
Contra-Reformatie ver buiten de kerkmuren uitzetten. De volstrekte
tegenstelling tussen het schriftuurlijk beginsel der Reformatie en het
kerkelijk beginsel der Contra-Reformatie doezelt men daarmee weg.
Zo krijgt onze I7e eeuw al Roomser uitzicht. De Protestant kan er
echter niet in berusten dat zodoende het eigen cultuurbezit wordt
weggesynthetiseerd. In de kunst en de literatuur der Reformatie is een
geheel eigensoortig geloofsbeginsel tot gelding gekomen, dat qua religieus beginsel wel verwantschap heeft met het Roomse, maar dat
wegens het volstrekt andere uitgangspunt (de Schrift souverein en centraal) tot geheel andere cultuuruitkomsten heeft geleid. Dat er in Noord
en Zuid overgangsvormen bestaan hebben, mag nimmer dit principiële
onderscheid uit het oog doen verliezen. Rembrandts werk en dat van
zovele andere schilders en dichters mag niet onder de kunst der ContraReformatie gerangschikt of in verband daarmee behandeld worden.
Tal van geleerden van uiteenlopende richting hebben trouwens in
deze materie de grenslijnen zuiverder en scherper getrokken. Zo houdt
Prof. Dr. J. Wille, die gewezen heeft op het verrassende feit dat een
aantal Gereformeerde stichtelijke poëten tot de vriendenkring van
Rembrandt behoren, dezen "voor een der grootste kunstenaars - of
den grootsten? - van de Reformatie" 2). Evenzo denkt de Protestantse historicus De Pater er over 3). Schmidt-Degener herinnert aan
1) Vgl. hiervoor: Prof. Dr. G. C. Berkouwer, De Strijd om het Roomsch-katholieke
dogma, Kampen (1940), blz. 30 e. v., 43 e. v.
2) Heiman Dullaert, Zeist, 1926, blz. 38, 7.
3) Alg. Gesch., dl. VI, blz. 616-617.
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de schone Franse uitspraak over Rembrandt: "il a peint l'Évangile
comme Jésus l' a vécu"; hoewel hij echter niets wil weten van een
Rembrandt als Protestant. Volgens hem heeft Rembrandt heul gevonden bij een mild Paulinisch Christendom 1): in elk geval verre van
contrareformatorisch. Overigens vraagt men zich af of dit "mild Paulinisch Christendom", zoals Schmidt-Degener het bedoelt, niet een
anachronisme is. Ten slotte, Dr. Enno v. Gelder heeft in zijn studie
Ratio Artis perditrix 2) de bloei van het dogmatische Calvinisme, de
sfeer van de Arminiaanse twisten, geschilderd als het geestelijk klimaat
waarin onze grote schilders en dichters zijn voortgebracht, en waarin
hun voornaamste en schoonste werken ontstonden. De algemene levenshouding dunkt hem "onmiskenbaar Gereformeerd" (blz. 63-65). Pas
het mysticisme der "Reformateurs" en nog meer het nuchtere rationalisme hebben de liefdevolle waarneming van de werkelijkheid, die was
opgebloeid in de periode van de Calvinistische orthodoxie, verlamd.
Lijnrecht tegenover deze beschouwing omtrent de betekenis van het
Calvinisme voor de kunst staan die van Brom en Geyl. Voor den
laatste b.v. betekent Dordt de dood 3). Rooms-Katholieke geleerden
staren .zich, in de mening dat het Calvinisme aan de kunst vijandig is,
vaak blind op de helder gewitte wanden van de Gereformeerde bedehuizen, sommige geleerden van liberalen huize vallen hun bij, omdat
hun blik vertroebeld wordt door de Calvinistische afkeer van het toneel.
Zij zien niet, welk een grote levensaanvaarding de Calvinist kent, hoewel hij in het midden der gemeente God slechts wil aanbidden in geest
en in waarheid, en niet binnengeleid wil worden in een wereld, waarin
godsdienst en goede zeden op de zwaarste proef gesteld worden. Hij
wenst geen opgepronkte kerken, schouwburgen en danszalen. Maar
overigens ligt de gehele wereld, zowel de door God geschapene - is
de wereld voor zijn ogen niet als een schoon boek, in hetwelk alle
schepselen, grote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen? 4)_ als de rijke, volle mensenwereld - spreekt het Huwelijksformulier niet van zijn "goddelijk
beroep", waarin hij "getrouwen naarstig" moet arbeiden? - voor
den Calvinist open: "alle gaven Gods" (dus ook de literatuur en de
schilderkunst) "zijn goed, met dankzegging genomen zijnde" (I Tim.
4 : 4)·
Het is trouwens merkwaardig dat Rooms-Katholieke schrijvers in
Frankrijk, waar men niet zo dat minderheidsverzet tegen een krachtig
Protestantisme kent als te onzent, vaak veel objectiever oordelen. Màle
heeft zeker het Protestantisme niet verstaan, maar nergens vindt men
bij hem, als bij Knipping, dat uitzetten van de grenspalen der kunst
die de gedachte der Roomse kerk uitdrukt. En hoeveel beter dan Brom
het doet voor onze Calvinistische letterkunde, stelt de Roomse schrijver
Raoul Morçay de reformatorische kunst van de 16e eeuw voor, odk
1) Gidsart. 1919, blz. 24I.
2) Jaarboek van de Mij der Ned. Lett., I93S-'36, Leiden, 1936, blz. 59-78.
3) Vgl. b.v. Brom, Vondels Geloof, Amsterdam-Mechelen, 1935, blz. 153 e. a.; Geyl,
Gesch. v. d. Ned. Stam, dl. 1I, blz. 319, 714.
4) Art. 2 van de Ned. Geloofsbelijdenis.
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als kunst. Hij komt tot de erkenning van het voor hem "paradoxale
feit", dat niet bij de Katholieken, maar bij de Protestanten toen de
religieuze kunst bloeide, op het gebied zowel van het drama en het
epos als van de satire en de mystiek: "Toute la poésie religieuse du
XVle siècle, pour ainsi dire, procède directement ou indirectement de
Luther et de Calvin. Rien ne montre mieux ce qu'a été foncièrement
la Réforme et combien elle se distingue du Rationalisme et de la Libre
Pensée" 1).
Vergelijking van twee kunsthistorische grootheden is altijd vruchtbaar. Willen we de geest van de Barok ten volle verstaan, dan is vergelijking met de kunst der Reformatie dringend geboden. Voor we in
ons werk het Calvinisme zich willen laten weerspiegelen in de literatuur
der Contra-Reformatie, moeten we de kunst der Tegenhervorming
weerkaatst zien in de spiegel van het Noordnederlandse Calvinisme.
Het Protestantisme, inzonderheid het Calvinisme, had de kunst gesaeculariseerd, door haar los te maken van de kerk: de beeldenstorm
rekende af met de beeldende kunst in de kerk. Toen nu de kunst niet meer
dienares was, kon zij, souvereine in eigen kring, zich in volle vrijheid ontplooien. Wel kon zij bijbels zijn: Dürer en Rembrandt zijn er om dat te
bewijzen, maar dezen gaan met de bijbelse vromen om zoals de protestantse gelovigen: het zijn voor hen in de grond mensen van gelijke
bewegingen als zijzelf; geen aureool zweeft om hun hoofd; op geen
voetstukken, in geen heiligennissen behoeven zij plaats te nemen; zij
kennen dezelfde zonden en aanvechtingen, maar tevens zijn het kinderen Gods. Reformatorische kunst is echt bijbelse kunst. Maar daarnaast werd het hele leven geheiligd door Gods genade. Het beroep
werd goddelijk geacht: het genre speelt een grote rol in de realistische
Hollandse kunst. Het gezin is de kerncel der maatschappij: de realistische
Hollandse kunst bezingt in het interieur op een stille, maar verrukte
voois het eigen huis. In al het geschapene glanst de heerlijkheid van
Gods schepping ons tegen: het stilleven is het gedicht op de kleine
dingen die God ons bood in het mensenleven als "things of beauty".
Hoe andersgeaard is daarentegen de Barok. Voor den Calvinist kan
de barok nooit de hoogste openbaring der kunst zijn. Een kunst, die
zo weinig op het innerlijk van den mens is ingesteld, die zo weinig
aan de geest te bieden heeft, die zo triomphaal en zo pompeus is, zo
gemakkelijk een uitweg zoekt voor geestelijke worstelingen, kan hem
niet bevredigen. Er is tussen den echten Barokkunstenaar en den Calvinist geen diep-innige geestelijke verwantschap. Daar waar het beeld
en de zinnen meer zijn dan de geest en het woord, daar kan slechts
sprake zijn van een bewondering voor het meesterschap, niet van een
congeniaal invoelen van het kunstwerk. De kunst, met welke de Calvinist werkelijk "Wahlverwandtschaft" voelt, is de kunst van de Hollandse schilderschool en de kunst van Dürer, die ik niet aarzel tegenover de barokkunst puriteinse kunst te noemen. Geen ander woord is
zo geschikt om uit te drukken, wat het wezen van deze kunst is. Gereformeerden huiveren vaak voor dit woord terug: men denkt dan aan
allerlei schakeringen van Engels-Puriteins geestesleven die soms verre
2) In

J.

Calvet, Histoire de la Littérature Française, UI, La Renaissance, dl. U, blz. 67.
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van zuiver-Gereformeerd waren 1). Men moet echter bedenken dat juist
tegenover de Barok de Engelse term puritanisme zulke uitstekende
diensten bewijzen kan: hij ontstond immers in 1564 in de strijd van de
voor 100 % hervormingsgezinden tegen alles wat nog aan de Roomse
eredienst herinnerde: de beweging ging in eerste aanleg tegen de priestergewaden, en in Cambridge vernielde de menigte de als papistisch beschouwde bonte kerkramen! 2)
Anderen zullen er op wijzen, dat het woord puriteins een schimpwoord is van Roomse zijde. Men hore slechts Brom: "Zo brengt het
puriteins beginsel noodlottig een kaal, vlak, om niet te zeggen' plat,
verbeeldingsleven mee, waardoor de minste aanraking met de hemel,
de lichtste opwekking tot de sfeer van engelen, zoals Vondel pijnlijk
ondervindt, eerder gehinderd dan bevorderd is" (Vondels Geloof, blz.
301). Of Van Duinkerken: "Tegen de naakte abstracties van het Calvinistisch puritanisme verdedigen zij (n.l. de Jezuïeten) de waarde der
verachte uiterlijkheid" (Dichters der Contra-Reformatie, blz. 31). Zo
betoogde de redactie van het tijdschrift De Gemeenschap in Jan. I934
(jrg. X), dat zij niets wilde weten van puriteinse levensvrees, maar
katholieke levensaanvaarding wenste. Ieder die thuis is in het taalgebruik van Roomse literatoren, herinnert zich dit soort passages. Mij
dunkt echter dat het woord er vanwege deze Roomse usus niet minder
om is: ook woorden als "gotiek", "barok" enz. waren oorspronkelijk
schimpwoorden. Daar komt nog bij dat het woord puriteins in onze
literatuurgeschiedenis reeds is aangewend in de tegenstelling tot het
aestheticisme van de moderne literatoren 3). In zekere zin staan "puritanisme" en barok beide tegenover een modern aestheticisme 4): een
eenzijdige verheerlijking van de wereldlijke fraaie letteren (weltlichschöngeistige Literatur) moeten zij beide afwijzen, de gedachte "de
kunst om de kunst" is hun beide vreemd. Maar onderling is er ook
weer de grootst mogelijke tegenstelling tussen barok en puritanisme.
In de dichtkunst liggen de grenslijnen minder bloot dan in de plastische kunst; de laatste immers wortelt meer in de maatschappij, is
meer gemeenschapskunst: de beeldende kunstenaar moet leven van
zijn kunst, er moeten mensen om hem heen zijn die zijn kunst aanvaarden, of dat nu kerkelijke waardigheidsbekleders zijn of Calvinis1) Over de naam Puritanisme en de betekenis van de door die naam aangeduide
beweging zie men: Walter Schirmer, Antike, Renaissance, und Puritanismus, 2e verb. druk,
München, 1933, blz. 1--23 en Levin L. Schücking, Die Familie im Puritanismus, Berlin,
1929, blz. V-VII. Over de puriteinse afwijkingen van het Calvinisme zie men Schirmer,
blz. 13 e. v. Over de verschillen tussen Calvinisme en Anglo-Calvinisme (Puritanisme)
ook Prof. Dr. A. A. v. Schelven, Histor. Onderzoek naar den levensstiil van het Calvinisme,
Amst. 1925, passim.
2) Schirmer, blz. 2.
3) Prof. Dr. J. Wille, "Aesthetisch" of "Puriteinseh" ? Amsterdam, 1925. Verdediging
van de term "puriteins" op blz. 27.
4) Dat er ook een groot contrast bestaat tussen de door Prof. Wille bestreden aestheticisten en de barok, blijkt duidelijk genoeg uit het hoofdstuk dat Herbert Schöffler in
zijn Protestantismus und Literatur (Tauchnitz, 1922) w~jdt aan het Britse Katholicisme.
Het vonnis daarover valt in dezelfde geest uit als dat over het Calvinisme. Was b.v.
Miltons Ver/oren Paradijs eigenlijk een "bijbelparaphrase" (vgl. Wille, blz. 14), de
Roomse literatuur was in hoofdzaak "hagiologie". Sedert Trente is er in de Roomse
kerk volgens hem geen plaats meer voor beoefenaars van wereldlijke fraaie letteren.
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tische burgers en boeren. In de literatuur liggen de zaken anders.
Financieel was de letterkundige immers niet van zijn kunst afhankelijk.
Onze dichtkunst was veel minder aan ons volk verbonden dan onze
grote schilderkunst. Rembrandt moet verklaard hebben, dat hij niet
naar Italië ging, omdat hij daar niets leren kon 1). Onze dichters leerden van Italië, het klassieke zowel als het moderne, maar al te veel.
Een opvallend kenmerk van de Noordnederlandse literatuur in tegenstelling met de schilderkunst is de grote verscheidenheid van geestelijke
structuur en artistieke vormgeving: wij zien in Holland nationaalrealistische, reformatorische, renaissancistische, barokke en volkskunst
in velerlei overgangen en nuanceringen naast elkaar bestaan.
Hoe anders echter het Zuiden! Sedert ± 1600 was daar nog slechts
één geestelijke voedingsbodem voor de kunst overgebleven: de contrareformatorische. Grote scharen moesten voor de kerk teruggewonnen
worden, duizenden moesten in het geloof verstevigd worden, de kerk
moest gans het geestelijk leven beheersen. Stralend moest de kerk staan
boven het profanum vulgus als iets onaantastbaar heiligs. Aan die
noodzaak beantwoordt de Barok. Maar niet alleen in de beeldende
kunst, met even veel recht werd de literatuur door de Contra-Reformatie
opgeëist. Dat betekent dat men de Zuidelijke Nederlanden der 17e
eeuw moet zien als een sterk geïsoleerde provincie in de republiek van
onze letteren 2): als de Barokprovincie bij uitnemendheid. Vondel kan
men in zekere zin een barokdichter noemen, maar hij is het lang niet
zo zuiver, zo karakteristiek als Rubens een barokschilder was. In genialiteit mogen de Zuidnederlandse schrijvers ver achtergestaan hebben
bij een man als Vondel, in hun collectiviteit geven zij een veel sprekender en vollediger beeld van het verschijnsel der Barok, dan deze.
Zuid-Nederland is een afzonderlijk sterrenbeeld aan de letterkundige
hemel. Guilliam van Nieuwelandt en Guilliam Ogier vond men belangrijke figuren, omdat zij het renaissancistische en realistische drama
vertegenwoordigen, dat zo kenmerkend was voor de Hollandse toneelliteratuur, maar men zag voorbij dat het drama in de Spaanse Nederlanden romantisch was als het Spaanse 3). Poirters werd de Brabantse
Cats, alsof men den feIlen Jezuïet zo maar op één lijn kan stellen met
den gematigden Calvinist. Justus de Harduijn werd gerekend onder
de Hooftiaanse figuren, De Swaen onder de Vondeliaanse. Met Verstegen wist men helemaal geen raad: een paar regels, hoogstens een
paar bladzijden waren goed genoeg voor hem, als .... men hem niet
geheel doodzweeg, zoals een vermaard schrijver over dichters der
Contra-Reformatie heeft gedaan. Zo zijn dus bijna al die dichters in
Noordelijke loketjes ondergebracht. Welk een geheel andere kijk krijgt
men echter op deze literatuur als men haar beschouwt vanuit het gezichtspunt der internationale barok. Dan blijft Anna Bijns niet meer een
begaafde rederijkster die tegen de Hervorming schrijft, maar dan wordt
') R. Hamann, blz. 590.
2) Ondanks alle naar elkaar toegroeien van Vlaanderen en Holland zijn de verschillen tot op de huidige dag niet uitgewist, vgl. Marnix Gijsen, De Literatuur in ZuidNederland sedert I830 (Standaardboekh. I940), blz. 7-9.
3) Vgl. F. A. Snellaert, Het Vlaemsch Toonee' in de XVIIe eeuw, in Belg. Museum,
jrg. IX (I845), blz. 33°, e. a. Nieuwelandt was een uitzondering, zegt hij.
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ZIJ m haar driftig pathos en haar woedende haat tegen Hervorming
en Renaissance een voorloopster der Barok. Poirters, De Harduijn,
Verstegen en De Swaen, om van de mindere goden maar niet te spreken,
vormen dan elk een facet van de volle barok.

Zo zijn we dan, sprekend over het geestelijk karakter van de Barok,
reeds geleidelijk gekomen tot een bespreking van de letterkunde der
barok meer in het bijzonder. Voor we de expansie van de barok op het
gebied der literatuur nader beschouwen, herinneren we er nog eenmaal aan, dat we hier niet allereerst uitgaan van de vormentaal, van de
vormgeving (de "Darstell ungsart") en van de categorieën van W ölfflin,
maar van de psychische en geestelijke inhoud der kunstwerken (de
"Gehalt"). Natuurlijk zijn die gevallen waar barokvormen harmoniëren
met een barokgeest het mooist. Dit maakt Rubens tot zo'n geïncarneerden barokkunstenaar, dat de barok èn als vormgeving èn als expressie
a. h. w. totalitair in hem vertegenwoordigd is. Rubens leeft uit de geest
der Contra-Reformatie. Wie de laatste niet begrijpt, verstaat Rubens
niet 1), maar ook niet zijn epigonen, en de dichters die hem omringden.
Het geestelijk krachtcentrum van de Barok is de Rooms-Katholieke
gemeenschap der 17e eeuw, waarheen sommige moderne mensen met
weemoed hebben gestaard, omdat zij moede waren van het relativisme 2).
De expansie van de Barok is tweeërlei, omdat er in haar de antithese
is van tweeërlei sfeer, gelijk we gezien hebben: de theatraal-pathetische
heroïek en de erotisch-ascetische mystiek.
De eerstbedoelde expansie is voor ons doel het minst belangrijk.
Zij betreft vooral de bouwkunst en de beeldende kunsten. In Roomse
landen is er, althans in absolutistische tijdvakken, een voor de hand
liggend verband tussen troon en altaar. De barok, imponerend door
pracht en grootsheid, is niet alleen een kerkbouwkunst, maar ook een
paleizenkunst 3). Barok is in wezen onburgerlijk. In Spanje b.v. komt
een burgerlijk element niet eens aan het woord 4). Het is deze hoofse
barok, die uitstraalde tot ver in de meeste Protestantse landen (Engeland niet 5»: we denken aan de prachtlievende bouwsels van sommige
Duitse vorsten (Dresden!) en aan de voorkeur voor barok bij de graag
grootdoende Nederlandse regenten.
Veel belangrijker voor de literatuur is echter die andere expansie,
die der Contrareformatorische mystiek en ascetiek. Hier heeft de ContraReformatie, die, gelijk we in het vorige hoofdstuk zagen, zelf zo'n grote
invloed van de Reformatie heeft ondergaan, in belangrijke mate terugge-

1) Welk een wanbegrip b.v. bij Busken Huet, Litterarische Fantasien en Kritieken,
dl. V, blz. SS, die spreekt van "den Vlaming, wiens genie hem tot een vrijdenker stempelde", of Aug. Vermeylen in Kunstgesch. der Nederlanden door Dr. H. E. van Gelder
e. a., blz. 201-202, die zegt, dat R. met ziel en al opgaat in het al-leven!
2) Hausenstein, blz. 47: "Das Barock ist ein höchst katholisches Phänomen." Voor
die weemoed: blz. rr6. Hij die trouw is aan het beginsel der Reformatie, behoeft die
weemoed, evenmin als het relativisme waaruit ze voortspruit, te voelen.
3) Werner Weisbach, Die Kunst des Barock in Italien, Frankreieh, Deutschland und
Spanien, Propyläen-Kunstgeschichte, dl. XI. Berlin, (1929), blz. 13; Hausenstein, blz. 58.
4) Weisbach, t. a. p., blz. 97.
5) Dr. L. L:ng, Was ist Barock? blz. IX.
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werkt op de landen der Reformatie: op de Lutherse het meest, op de
Calvinistische het minst.
Dit verbandleggen tussen levens- en wereldbeschouwing en literatuurstijl vraagt om enige verduidelijking. De culturele betekenis van de
"Weltanschauung" werd door Dilthey aan de orde gesteld, terwijl
Ermatinger de man is geweest die het element van de levens- en wereldbeschouwing in de barokliteratuur meer speciaal naar voren heeft
gebracht.
Dilthey trachtte de wijsgerige en religieuze levensbeschouwing van
de mensen uit een bepaald tijdvak te bepalen en te verklaren uit het
geheel der cultuur, en daaruit trachtte hij weer de kunst, de literatuur
e. a. geestelijke uitingen van de dragers dier levensbeschouwing op hun
beurt af te leiden 1). In Dilthey's beschouwingen over de cultuur domineert echter het filosofisch element, zodat hij bij zijn opstelling van
drie theologische typen in de I6e eeuw wel de qualitatieve onderscheidingen tussen drie inderdaad bestaande geestesrichtingen weergeeft,
maar de werkelijke proporties uit het oog verliest: hij kent een uitzonderlijke waarde toe aan de rationalistische en transcendentale of
spirituele theologie tegenover en boven de orthodoxe theologie van
Luther, Calvijn en Trente 2), daar de beide eerste richtingen, wier
voornaamste vertegenwoordigers resp. waren Erasmus, Arminius, Grotius, Socinus en Coornhert, Böhme, voorbijgingen aan de brede volksmassa in Europa, en aangehangen werden door een klein aantal begaafde enkelingen met kleine groeperingen om zich heen. De voorkeur
van den pantheïst Dilthey gaat uit naar de spiritualistische richting, die
hij voortdurend stelt tegenover de theologisch-metaphysische systemen
van Trente (1563), Konkordienformel (1580) en Dordt (1618). Onder
die traditionalistische systemen heeft hij dan nog de meeste waardering
voor het Calvinisme om zijn summum aan energie, zijn grote statenvormende kracht 3) en de geslotenheid van zijn systeem; maar de bijna
het ganse Europese cultuurleven (ook de kunst en de literatuur) beheersende godsdienststrijd, gevoerd om de theologische dogma's van kerk,
Schrift, rechtvaardigingsleer, heiligenverering, enz. stelt hij in de schaduw
bij tegenstellingen, die er in de 17e eeuw wel waren, maar nog niet
die alles beheersende positie in het geestesleven bekleedden.
Beter dan Dilthey zag Ermatinger dat de theologische levens- en
wereldbeschouwing van de I7e eeuw - in tegenstelling met de filosofische van de 18e eeuw - het cultuurvormende element bij uitnemendheid was. Voor hem is de barok de dynamische spanning tussen het
willen genieten van de dingen dezer wereld en het verlangen naar de
eeuwige heerlijkheid 4). In het Lutheranisme der I7e eeuw, waarin de
gedachte van wereldverzaking leeft en waarin de schreeuw om verlossing zo luide weerklinkt (blz. 12), zal dan ook de barok beter tieren
dan in het Calvinisme. Bij Calvijn is immers van geen scherpe scheiding
tussen "J enseitssehnsucht" en "Diesseitsleben" sprake: het "repos ail1) Ges. Schriften, dl. 1I, voorwoord, blz. V-VI,
2) t. a. p., blz. 108.
3) t. a. p., blz. 238-240.
4) Barock und Rokoko in der deutschen Dichtung, blz. 23.
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leurs" sluit een actief werkzaam zijn ter ere Gods niet uit; vandaar
de wil tot geestelijk, maatschappelijk en artistiek werk bij het Calvinisme (blz. 72-73). Trouwens, niet alleen het ascetisme, maar ook
de erotische mystiek is het Calvinisme antipathiek 1): evenals het oude
Israël vreest het voor verzinnelijking van het geestelijke.
Het meer piëtistische Lutheranisme staat daar anders tegenover:
vandaar in het Lutherse Duitsland de grote invloed van de RoomsKatholieke barokpoëzie (blz. 46). Gelijk uit het werk van Paul Fleming
en Andreas Gryphius blijkt, moest de echt-Roomse barok hier met
zijn zinnelijke en ascetische mystiek wel een vruchtbare voedingsbodem
vinden. En na de opkomst van het eigenlijke onkerkelijke Piëtisme in
de tweede helft der 17e eeuw werd die bodem nog vruchtbaarder: ook
bij den piëtist is een psychische spanning, en wel tussen de ascetische
zelfvernietiging en de mateloze zelfverheerlijking in de persoonlijke
verhouding tot, Christus, die hem de Hemelse Bruidegom is en dien
hij ons schildert met alle kleuren van een hevige en al te wereldse
zinnelijkheid (blz. 96). Ook hier werken Roomse invloeden: Bernardijnse
mystiek vindt ingang via }ezuïetische stichtelijke lectuur tot schade
van het eigen karakter der Protestantse vroomheid 2). De twee thema's
der nieuwe mystiek zijn: ijdelheid der wereld en }ezusminne 3). Nergens
beroeren Roomse en Protestantse barok elkaar meer dan in deze mystiekpiëtistische sfeer.
In de grenszones der literatuur speelt echter ook nog de heroïschpathetische barok een rol. Deze was evenwel niet expansief in de
Protestantse wereld. In Duitsland vindt men haar slechts in de Zuidelijke Roomse contreien. Om het contrast duidelijk voelbaar te maken
heeft Cysarz gegrepen naar de verhelderende termen Woordbarok en
Beeldbarok. De Lutherse landen kennen, in overeenstemming met
Luther 4), voor wien het Woord alles was, slechts Woordbarok; de
Roomse, in aansluiting aan Loyola, voor wien het beeld alles was,
Beeldbarok 5). In het }ezuïetische spektakelstuk van Beieren en Oostenrijk is het woord bijna niets, in het reformatorische drama, b.v. het
Lutherse schooldrama, is het woord alles (blz. 212). De massa bekommerde er zich niet om dat ze het Latijn van het Jezuïetendrama
niet verstond: er was immers genoeg te zien! Het was alles ogenlust:
een bonte afwisseling van martyriën, terechtstellingen, bloedbaden, verschijningen, vizioenen, graf- en lijkenromantiek 6).
De aandachtige lezer zal de parallellen met het geestesleven in de
beide Nederlanden reeds hebben opgemerkt. Van het 17e-eeuwse RoomsKatholicisme tot het strenge Calvinisme is er een afnemende waardering voor wat barok is. Enerzijds het Calvinisme: het duldt geen
erotische mystiek. De Calvinist haalt het hemelse niet in de aardse
sfeer, maar, omgekeerd, verheft hij de liefde tussen man en vrouw
1) Vgl. Schirmer, Antike, Renaiss. und Purit., blz. 145, die deze afkeer toeschrijft aan
de "tot het Puritanisme overhellende geesten".
2) Kar! Viëtor, Probleme der deutschen Barockliteratur, blz. 48.
3) Viëtor, blz. 53.
4) Herbert Cysarz, Deutsche Barockdichtung, blz. 24: Calvijn was nog meer man van
het Woord (vgl. ook Dilthey, dl. lI, blz. 234)'
5) Cysarz, blz. 37, 55, 215.
6) Joh. Müller S.J., Das Jesuitendrama, dl. I, blz. n
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in hoger regionen, door haar te zien als afschaduwing van Christus
en Zijn Kerk 1). Anderzijds de vrome uit de school der Jezuïetenorde:
Jezus is hem een geparfumeerde Jezulinus geworden, "met goudgele
haren, paarlemoeren ogen, koraalrode lippen en purperen zijde; rode
bloemen omgeven zijn voorhoofd, balsem en muscus ademt hij uit,
zijn huid geurt naar kaneel en civet; twee rozen draagt hij in zijn
handen, en de pijl en de boog van Cupido weet hij met trefzekerheid
te hanteren, om daarmee zijn gade, de op hem verliefde Psyche, van
de ene vervoering in de andere te drijven" 2). Er zouden meer van deze
tegenstellingen te noteren zijn: men denke slechts aan de spektakelstukken van den Roomsen Jan Vos en de Calvinistische afkeer van
het toneel. Welk een distantie is er tussen het "Willich Sterven" van
een Constantijn Huygens en de walglijke doodsbespiegelingen van een
Hofmannswaldau in "Schaubühne des Todes" 3). Tussen deze uitersten
zijn trouwens tal van gradaties bij aanhangers van alle confessies. Heiman
Dullaert b.v. is in zijn mystieke Christusverzen nog niet zwoel, maar
gaat, misschien orider Roomse invloed, toch verder dan de goede smaak
toelaat 4).
Doch genoeg hiervan. Deze inleiding dient slechts om het inzicht
in het werk van de hierna te bespreken zeventiendeëeuwse schrijvers
te verhelderen. Reeds het uiterlijk van die werken met hun veelal
barokke frontispicen, illustraties en ornamenten brengt de lezers terstond in de barokke sfeer. Omstreeks 1540 begint in Vlaanderen die
groteske ornamentiek (stijl van Cornelis Floris) die in zijn fantastischgrillige vormen een voorbode is van de eigenlijke barok 5), evenals de
"Rollwerck" - en cartouchenornamentiek, die volgens Weisbach 6) een
specifieke nieuwvorming is van de barok. Doch deze klassiek-mythologische en architecturale opsmuk lijkt nog slechts een toevoegsel, een
ongeassimileerde toegift bij de inhoud. Pas in de school van Rubens
wordt de versiering een doelmatige, n.l. de inhoud verzinnelijkende,
allegorische verbeelding 7). Hoe door en door barok is het werk van
den dichter-graveur-boekverluchter Boete Adams Bolswert! De naturalistische mystiek is schering en inslag in zijn werk, b.v. in de verluchting van Haeftenus' Schola Cordis, waarin de geestelijke verbrijzeling des harten aldus wordt uitgebeeld: "Het hart ligt reeds half
plat gekneld tussen een pers, waarvan Jezus de schroef flink toehaalt.
De mens ligt er naast op de grond en gluurt onafgebroken naar zijn
arme hart" 8).
1) Vgl. voor deze gedachte bij Milton, Bunyan e. a.: Schücking, Die Familie im
Puritanismus, blz. 75-77, en ook het Geref. Huwelijksformulier, dat zegt: "Gij zult uw
huisvrouw liefhebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus Zijn gemeente liefgehad heeft."
2) Cysarz, blz. 238 over de poëzie van den Jezuïet Friedrich von Spee.
3) Ermatinger, blz. 47.
4) Voorbeelden van te naturalistische mystiek bij J. Wille, Heiman Dullaert, blz. 84,
184, 185. Mogelijkheid van Roomse beïnvloeding, z. aid. blz. 46, 54.
6) A. J. J. Delen, Hist. de la Gravure, dl. 1I, Ie stuk, blz. 51-52; 2e stuk, blz.
133-147.
6) Propyläen-Kunstgesch., dl. XI, blz. 12.
') Sabbe, La Typographie anversoise, blz. 57-59; Boucheryen V. d. Wijngaert, P. P.
Rubens en het Plantiinsche Huis, blz. 55.
8) Dr. H. J. A. Ruys, Duyfkens ende WilIemynkens Pelgrimagie, blz. 79. Men vergelijke
ook de vele reproducties bij Knipping, dl. J, b.v. fig. SS, 56 en 97.
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Hij is slechts een der velen. En wat de graveurs uitbeeldden, beschreven de dichters. Mooiste voorbeeld van idyllische religiositeit en
adoratie van het Jezuskindje in de Spaanse Nederlanden is het aan
Poirters toegeschreven liedje Van Jezus en Sint Janneke, waarvan Knipping
vermoedt, dat het een geval is van inwerking van beeldende kunst op
de literatuur 1). Pater Poirters vertegenwoordigt in zijn werk vrijwel
alle aspecten van de barok behalve het heroïsche. Verschillende van
zijn werken prijken met barokke gravures, evenals de Neolatijnse stichtelijke geschriften van Benedictus van Haeften 2). Verzinnelijking van
religieuze stoffen treft men ook aan bij De Harduijn, Bellemans, Maillart en De Swaen.
Een geheel andere zijde van de barok, het drastisch-vuile, bijna
sadistische naturalisme, de voorliefde voor wreedheid, die volgens
Weisbach 3) optreedt als begeleiding van erotische verschijnselen, wordt
ons getoond in de kluchten van De Bie en Ogier. In Verstegen's marteltaferelen is dit naturalisme in dienst gesteld van de Roomse propaganda.
Nog in een ander opzicht representeert hij de barok, n.l. door zijn verzot zijn op het epigram, volgens Cysarz (blz. II) "eine Urform des
Barock" en typisch voor de Neolatijnse school van Lipsius, tot wiens
kring hij behoorde. Van het Lipsianisme, Neolatijns aequivalent van
de talloze andere manieristische ismen dier dagen (Euphuïsme, Gongorisme, Marinisme, concettisme), kan zijn voorliefde voor het puntige,
het scherpzinnige, het concetto stammen 4). Door zijn strijdbaarheid
en zijn zeker zijn van de overwinning vertegenwoordigt hij meer dan
iemand anders het heroïsche element van de barok.
Wat van de schilderkunst waar is, geldt ook hier: de barokkunst is
niet een stijl van enkelingen, maar product van een gemeenschap. Hoe
duidelijk zien we b.v. een groot deel van de geestelijke gedachten der
barok gemanifesteerd in een lied van een onbekend dichter, die ondertekent "Semper Certamen", dat ik hier, omdat het zoveel kenmerken
der barok bevat, wil citeren.
De 7e misterie des H. Roosecrans. Christus gegeeselt.

Stem: Florida soo het wesen mach.
Verschrickt gy Eelementen al!
Och! davert Heem'len! aardsche dal!
Ach! wat sal hier gebeuren?
Hier word mijn lief ontkleed heel naackt,
Aan de Calomme vast gemaeckt:
Och side wilt nu treuren.
Hy, die het al geschapen heeft,
Ja onderhoud, en 't leven geeft
Ontbloodmen van sijn kleeden:
o siel! 0 siel dit is om dy;
Mijn lief siet soo bedruckt op my,
Hy sucht om mijn qua zeden.
1)
2)
3)
4)

Knipping, dl. I, blz. 157.
Knipping, dl. I, blz. 128, 135, 137.
Der Barock als Kunst der Gegenreformation, blz. 34 e. v.
Joh. Mül1er, Das Jesuitendrama, dl. I, blz. 27.
4
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Ontset u aard' en 's Hemels Kracht!
Och! daar komt dat verwoedt geslacht,
Met sulcke scherpe roeden:
Haar harten bitter als den ga!,
Sy tieren, krijschen met geschal,
Sy dorsten na zijn bloede.
Amy! sy scheuren soo mijn Heer!
En hy is soo verswackt, en teer,
Dat hy schynt nau te leven:
Sy kerven 'tvleesch: 0 wreed geklach!
Zy smijten langhs hoe stijver. Ach!
Zijn geest wil hem begeven.
Zy slaen de roeden in zijn lijf:
En rockens' we' er daar uyt, so stijf,
Datmen 't in 't breyn hoort krassen;

Het Lam zijn mont niet open doed.
Och! jammer! hoort zijn edel bloed
Op d' aerd' als beken plassen.

0, Jesu, hoe word ghy gewond!
Och! bitter lijden voor de zond!
Ach! Harder vol genaden!
By uwe voeten ick ne' er kniel:
Om in u dierbaer bloed mijn ziel
Te zuyveren, en te baden.
Semper Certamen 1).
Het is bijna een schoolvoorbeeld. Men lette op de pathetische aanhef, de
antithesen, de naturalistische tekening der beulen, hetillusionnistische hoorbaar maken van de marteling, de zinnelijke liefdesmystiek, de 0' s, och' s en
ach's, de uitroepen en aanroepingen als uitingen van psychische emotie 2).
Zelfs Anna Bijns, die toch geleefd heeft voor het eigenlijke tijdvak
der Barok, dat ± I575 begint, is een representante van dat verschijnsel,
dat men archaïsche Vroege Barok zou kunnen noemen. Nam immers
de eigenlijke Barok tegenover de formele stijlverrijking, die de Renaissance gebracht had, zo weinig een eigen standpunt in, dat sommigen 3)
niet eens van een aparte barok willen weten, maar haar als voortzetting
der Renaissance beschouwen wegens het behouden van de nieuw verworven classicistische vormen, - aan dit ruime standpunt gaat vooraf
een geesteshouding, die de gehele Renaissance met haar naaktcultus
en oudheidsverheerlijking hartgrondig verfoeit. Dit rigorisme, onder
welker aanhangers we b.v. aantreffen Adriaan VI, Paulus IV, Sixtus V
en Tasso 4), en dat we weer terugvinden in de Puriteinse afkeer van
1) Te vinden in: Drie Vraegh-liedekens van sommighe Catholijcke personen . ... door
H. Frederick Reyniersz. van Cranenburgh, Antwerpen, 1643, blz. D 2 voo De cursiveringen zijn van mij.
2) V gl. voor het laatste: Viëtor, blz. 43.
3) Geers, De Renaiss. in Spanje b.v., blz. 93; vgl. ook Gothein, Staat und Gesel/schaft, blz. 138, 198.
4) Als gevolg van dit streven werd de Decamerone gepurifieerd (Gothein, Staat,
blz. 149). Op Paulus IV werd een medaille geslagen met den geselenden Christus, die de
tempel zuivert (Ranke, blz. 198), Sixtus V was een zeloot in het vernietigen van antieke
bouwwerken (Ranke, blz. 310). Zeer uitvoerig handelt over dit rigorisme (0. a. bij Tasso):
Weisbach, Der Barock als Kunst der Gegenre.f., blz. 7-12.
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de klassiek-mythologische opsmuk in de poëzie 1), was van voorbijgaande aard: al heel spoedig toch werd er door de Barok een verbond
gesloten met het profane leven, en werd het naakt b.v. weer rustig
binnen het heiligdom gevoerd; maar enige tijd heeft het rigoristisch
purisme dan toch in Roomse kringen opgeld gedaan, ook in de Zuidelijke Nederlanden. Jacob Boonen liet b.v. nog als bisschop van Gent
(1616-1620) alle schilderijen verbranden en alle beelden vernietigen
die hem niet eerbaar genoeg leken 2). Welnu, in het kader van die
contra-Renaissancistische, archaïsch-strenge Vroege Barok past Anna
Bijns volkomen. Zij is de gepassionneerde verdedigster niet alleen van
het kerkelijk dogma, maar ook van de kerkelijke reinheid van zeden.
Leefde hier in haar dagen niet Jan Gossaert van Mabuse (1478 ?-± 1536)
van wien Guicciardini getuigt dat hij hier invoerde "l'arte del dipingere
Historie e poesie con figure nude" ? 3) En Barend van Orley (± 14911542), die andere vertegenwoordiger der Romanistische richting, wier
voornaamste doel het was, de anatomie van het menselijk lichaam te
leren kennen? 4) Ook tegen zo iets ging haar fel protest.
Zo zien we dan de internationale Barok in al haar phasen en schakeringen op het terrein der Zuid nederlandse letterkunde compareren.
Van deze Nederlandse Barokliteratuur moge dan al, evenals van de
Duitse 5), getuigd worden dat ze niet erg ~langrijk is uit aesthetisch
oogpunt, in een dergelijk getuigenis schuilt een stuk vooroordeel dat
slechts wil letten op een productie van hoog artistiek allooi, niet op
cultuurhistorisch waardevolle verbanden tussen overheersende geestesstromingen, een massale doorsnee-productie en een daarop georiënteerde
massale literaire consumptie 6).
In de loop van dit hoofdstuk zagen we hoe diep de kloof was tussen
de kunstopvattingen der Barok en de puriteinse. Niet bevreemdend is
dan ook, dat er wederkerig haat gekoesterd werd door de aanhangers
van de levens- en wereldbeschouwingen, die aan deze kunstopvattingen
ten grondslag liggen. Op deze laatste trek in de Barokkunst: haar aversie
van het Protestantisme willen we aan het einde van dit hoofdstuk nog
even de aandacht vestigen.
Als Karel van Mander een schilderij van Henri Patenier met de
Bles beschouwt, waarop apen bezig zijn, de koopwaar van een slapenden kramer weg te slepen en in de bomen op te hangen, dan zegt hij, na gememoreerd te hebben dat men in die apen (Martins, Martinisten)

1) Vgl. Schirmer, Antike, Renaiss. und Purit., blz. 98-101: Ascham, en na hem vele
andere Puriteinen, wijzen de Italiaanse Renaissance-cultuur af om haar immoraliteit en
haar paganisme. De tegenstelling Renaissance-Puritanisme is tevens de tegenstelling
antiek-modern (men denke aan de houding tegenover de klassieke mythologie!) en
heidens-Christelijk (Schirmer, blz. 23). Ook Marnix' Biencorf en Camphuysen's Idolelenchus verzetten zich tegen die immoraliteit, vgl. Knipping, dl. I, blz. 8r.
2) Màle, blz. 2; andere staaltjes bij Knipping, dl.
blz. 8 r.
3) A. J. J. Delen, De Vlaamsche Schilderkunst vóór, tijdens en na Rubens, in Rubens
en zijne Eeuw, Brussel, 1927, blz. 232-2344) Delen t. a. p., blz. 234-235.
5) Zandvoort, blz. 37r.
6) Voor deze onbevooroordeeldheid t. o. v. de barokliteratuur pleit o. a. Viëtor, blz. 10.
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wel Luthersen gezien heeft, en in die koopwaar de leer van den Paus -,
zo echt sereen-Renaissancistisch: "Misschien heeft Henrick dat er niet
mee bedoeld, want de kunst behoort geen spotster te zijn" 1). Hoe
veel scherper zullen de barokkunstenaars straks op schilderijen de
ketters attaqueren!
Volgens Mäle is dit artistieke offensief pas einde 16e en begin 17e
eeuw ingezet (blz. 22). Toen werd de beeldende kunst der ContraReformatie ook een vorm van controverse, een stuk apologetiek. De
grootste kunstenaars hebben niet geschroomd, hun gav.en in dienst te
stellen van de geloofspropaganda der kerk.
Na de slag op de Wittenberg bij Praag sticht men te Rome de Santa
Maria della Vittoria, waarin Perugino op een frescoschildering de ketters, verslagen door St. Michiel, in de afgrond doet storten 2). In de
Dom van Napels vindt men op een fresco van Domenichino (± 1637)
een brok geschilderde polemiek: Luther en Calvijn worden er vertrapt door een jongen held, die het opneemt voor Maria Virgo Immaculata 3). De graftombe van Ignatius van Loyola in de Gesu te Rome
verheerlijkt hem voor altijd als Anti-Luther door de beeldengroep van
Le Gros, die het Geloof voorstelt als overwinnend de Ketterij en haar
werpend in afgrond en nacht 4). En niemand minder dan Rubens heeft
persoonlijk het penseel gebezigd als wapen tegen Luther en Calvijn,
allereerst op de cartons voor de beroemde serie Madrileense wandtapijten, de Trionfi, hem door Isabella besteld; op de Triomf der
Eucharistie herkent men onder de verslagen vijanden Luther aan zijn
Augustijnerpij en doctorsbaret, verder Calvijn met puntbaard, een
beeldenstormer en een heiligschenner 5). Op een ander stuk, "het
Dispuut over het Altaargeheim", schildert de Vlaamse grootmeester twee
figuren, die "schier onverholen Luther en Calvijn aanduiden, die hun
tegenstanders bijbelplaatsen schijnen voor te leggen" 6). Mäle heeft
wel gelijk, wanneer hij beweert, dat iemand als Rubens niet te begrijpen is, als men zijn vroomheid, ook overigens door bewijzen te
staven, niet in het oog houdt (blz. 10-15).
In de iconographie ontmoet men slag op slag de bestrijding der
ketterij, meest in allegorisch gewaad. Het allegorisch recept van Ripa
kon de schilders goede diensten bewijzen. Ziehier, hoe het luidt in
de vertaling van Dirk Pietersz. Pers:
Heresia. Ketterye.

Een oud uytgeteert Wijf van vreeslijek opsieht 7), werpende uyt haer mond
een rooekige vlamme : hebbende verwarde en wilde hoofdhayren, bloote borsten,
gelijek ooek de rest van 't liehaem is, de Mammen verslenst en slap neer han1) Het Schilderboek, uitg. A. F. Mirande en Prof. Dr. G. S. Overdiep, Amst. I936,
blz. I82-I83.
2) Male, blz. 36. Een verwante situatie op een prent van Jan Galle in Joan David's
Christeliicken Waerseggher (I603).
3) Màle, blz. 40 .
4) Male, blz. 437, fig. 252.
5) Male, blz. 83-86; Knipping, dl. J, blz. 74, Sabbe, Rubens en zijne Eeuw, blz. 64.
6) Knipping, dl. 11, blz. 86; Male, blz. 86. Vgl. nog voor een tekening van Rubens:
Knipping, dl. 11, blz. r67.
7) Uiterlijk.
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gende, houdende in de slincker hand een Boeck dat doorboort is, daer veele
Slangen schijnen door te kruypen, stroyende mette rechter hand verscheyden
soorten van Slangen.
Ketterye, nae de meeninge van D. Thomas en andere, is een doolinge in
't Verstand, aen 't welcke de wille hartneckelijck hangt.
Oud wordt zy gemaelt, om de uyterste trappe van de oude ingewortelde
verkeertheyt des Ketters uyt te drucken.
Van schricklijck opsicht is zy, om datse van alle schoonheyt en het klaerschijnende licht des Geloofs en der Christlijcke Waerheyt berooft is, waer
door de Mensche lelijcker wordt, als de Duyvel selve.
Zij spouwt een roockige vlamme uyt haer mond, om te kennen te geven
haere Godloose overredingen en ve'rkeerde genegentheyt, die alles vernielt wat
haer tegen is.
De wilde en verwarde hoofdhayren zijn haere quaede gedachten, die altijd,
tot haere verdedinge, vaerdlgh staen.
Het naeckte lichaem bediet, datse van alle deughden naeckt en bloot is.
De uytgedrooghde hangende Mammen vertooneri de dorheyt van haere
kracht, sonder welcke men de wercken niet kan doen, die het eeuwige leven
waerdigh zijn.
Het Boeck daer de Slangen door kruypen, zijn de valsche leeringen, als mede
de schadelijcke en verschricklijcke spreucken, zijnde als venijnige Slangen.
Het stroyen van de Slangen zi.in de werckingen, om haere valsche meeninge
te sayen 1).
Ook zulke allegorische figuren hebben hun verwantschappen. De
uitbeelding van de Ketterij staat heel dicht bij die van de Nijd en het
Bedrog 2). Het bleef trouwens niet bij persoonsverbeelding: tal van
andere voorstellingen moeten dienst doen om de gruwel der haeresie
hatelijk te maken 3). Ook liet men het niet bij algemeenheden: in 1596
schilderde b.v. Lucas Horenbaut (ook bekend als dichter van een
treurdicht over de afval van Gent (1580), waarin hij spreekt van "het
venijn van de ghedeformeerde religie niet weert een boone" 4)) voor
de kerk van het Klein Begijnhof te Gent een "dubbele heilsbron" ,
waarop Luther en Calvijn met name aangeduid, tussen een aantal
wereldlingen, zich laten verleiden door Vrouwe Wereld 5).
Bepaalde voorstellingen, die we geregeld in de polemische literatuur
tegenkomen, vinden we ook in de beeldende kunst. Zo beeldde Vanni
(t 1609) de apocryphe historie van Simon den Tovenaar uit: deze
was een prefiguratie van Luther 6). En zo moet ook Tanchelm, die
vertrapt wordt door St. Norbert, den Belgisch-nationalen eucharistischen
Heilige, in schilderkunst en literatuur beschouwd worden als voorafschaduwing van Protestantse loochenaars van de realis presentia 7).

1) Iconologia of Uijtbeeldinghen des Verstants van Cesare Ripa van Perugien, uyt het
ltaliaens vertaelt door D. Pietersz. Pers, Amstelredam, 1644, blz. 253-254.
2) Knipping, dl. lI, blz. In
3) Knipping, dl. 1I, blz. 136-183: de Ketterij in de gedaante van een engel des lichts:
dl. I, blz. 126.
4) Politieke Balladen, Refereinen, enz., uitg. Ph. Blommaert, blz. 284 e. v.
5) Knipping, dl. 1I, blz. 286-287
6) Male, blz 52.
7) Knipping, dl. H, blz. 84.
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De nauwste verbinding tussen Contrareformatorische satire in de
beeldende kunst en in de literatuur treft men echter weer aan in de
reeds vaker genoemde boekillustratie. Knipping noemt verscheiden
werkjes met polemische strekking in wier gravures ook de strijdlust
uitkomt, als b.v. Arnold van Geluwe's Den Onverwachten Val van het
nieuw-gereformeerde Babylon (Antwerpen, r656) 'en Laurentius van der
Lepe, De Waere Kercke triumpherende over de Valsche (Brugge, r68r) 1).
Maar met het noemen van dit soort geschriften zijn we reeds aangeland
op een terrein, dat wij in een volgend hoofdstuk nog nader willen verkennen.
') Knipping. dl. I, blz.

129

en

181.

HOOFDSTUK lIl.

POLEMISCHE BEDRIJVIGHEID.
De polemische en satirische poëzie der Contra-Reformatie behoort
tot twee openbaringsvormen van die fel-levende cultuurgemeenschap.
Middeleeuwse vroomheid kende dit soort poëzie niet. Het RoomsKatholicisme, zoals het zich openbaart in de kunst der Middeleeuwen,
was gelijk aan een zwaan, die op een droomstille lenteschemeravond
blank en vredig drijft op het rimpelloze vijvervlak. De haeresie betekent
voorgoed het einde van die rust. In de Contra-Reformatie toont het
zich als de bedreigde zwaan, die majesteitelijk haar veren en vlerken
opzet en ontplooit om te imponeren wie haar wil genaken, met uitgerekte hals om te verbijten wie haar te na komt: schoonheidsopenbaring
en agressiviteit vinden we beide in de religieus-polemische poëzie der
Barok.
De literatuur die wij in dit werk beschouwen ligt als literatuur in
de aesthetische sfeer en heeft daardoor deel aan de aesthetische cultuurvorm der Contra-Reformatie, n.l. de Barok, maar als polemiek is zij
betrokken in die geestelijke, propagandistische, apologetische activiteit,
die verre het terrein der fraaie letteren te buiten gaat, ja haar zwaartepunt elders, in de regionen der theologische wetenschap, vindt.
Een korte uitweiding over omvang en karakter van deze bedrijvigheid
is hier op haar plaats. Het is vooral Dr. Pontianus Polman O.F.M. die
de theologische polemiek tegen en van de Hervormden behandeld heeft:
in zijn hoofdwerk: L' Élément historique dans la Controverse religieuse
du XVle siècle, Gembloux, 1932, en in een aantal kleinere schrifturen:
Jansenius als polemist tegen de Calvinisten, in Histor. Tijdschr. 1928 en
1929; Het Armamentarium van D'Astroy en het genre der polemische
Handleidingen uit de XVIIe eeuw, in Collectanea Franciscana Neerlandica,
's-Hertogenbosch, 1931, II, blz. 557-583; Roomse en antiroomse strijdliteratuur uit de dagen der Republiek, in Studia Catholica, 1936, XII,
blz. 89-104; Stalpart en zijn "Roomsche Reijs" , Tilburg, 1938. Hoe-

veel bewondering men echter voor de breedheid en de diepgang van
Dr. Polman's studies moge hebben, men ontkomt niet aan de indruk
dat deze strijdliteratuur te omvangrijk en te gevarieerd is dan dat één
man het ganse terrein zou kunnen bestrijken. Ter vergelijking zou men
gaarne even brede en diepgaande werken van Calvinistische zijde raadplegen. Het ware te wensen dat de Gereformeerde kerkgeschiedschrijving
in deze leemte voorzag.
Enkele punten stemmen ook den niet-theoloog tot voorzichtigheid
bij het gebruik van Polman's werk. Zo wekt b.v. de wijze waarop Dr.
Polman meent Marnix' Biëncorf te moeten afdoen als een in theologisch
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opzicht derdehands en in literair opzicht onbelangrijk werk, enig wantrouwen tegen de objectiviteit waarmee Calvinistische auteurs worden
behandeld. "Nous ne croyons pas à la supériorité, même pas du point
de vue purement littéraire, de cet ouvrage de Marnix vis-à-vis de la
production littéraire de même genre de cette époque." (L' Élément, blz.
143, n. 3) zegt de auteur, maar dan vraagt men zich af, hoe het komt
dat Marnix ondanks zijn geleende eruditie, die nog niet eens op superieure wijze werd geëtaleerd, "generaties van Protestanten geboeid
heeft" 1).
Een ander punt is Polman's voortdurend attenderen op het feit dat
ook de Calvinisten een niet op de Schrift gebaseerde traditie handhaven, o. a. in het toedienen van de doop aan kleine kinderen. Dit wordt
immers, evenmin als de Zondagsviering in plaats van de Sabbatsrust,
en het predikantenhuwelijk, expressis verbis in de H. Schrift geleerd.
Men ontkomt zo niet aan de suggestie dat er dan tussen de Roomse
en de Gereformeerde opvatting der traditie slechts een gradueel, geen
essentieel verschil zou bestaan. Deze suggestie is verkeerd. Ook in zake
de kinderdoop blijft de Schrift enige regel des geloofs: de kinderdoop,
die in plaats van de besnijdenis is gekomen, is een onmisbare schakel
in de schriftuurlijke verbondsleer : hij is in overeenstemming met de
doorgaande leer der H. Schrift, die ons de opneming van de kleine
kinderen in het verbond predikt; men mag dit nooit over het hoofd
zien als men over dit onderwerp spreekt. Trouwens, Calvijn is er niet
afkerig van, zich te beroepen op de oude kerk, als deze zich stelt onder
Gods Woord 2).
En, om nog een derde punt te noemen, de Calvinist, die bij de Schrift
leeft, zou nooit zo spreken over de kwestie Paus-Antichrist e. d. als
Polman doet, "kwesties die men tegenwoordig als onbenulligheden zou
ter zijde schuiven, althans in wetenschappelijke milieux, maar die toen
in het brandpunt der belangstelling stonden en die geen polemist het
wagen zou stilzwijgend voorbij te gaan" (Stalpart, blz. 32). Die 17eeeuwse opvattingen zijn nu inderdaad verouderd, maar men moet zich
de schriftuurlijke mentaliteit van die oude Calvinisten indenken, èn de
vervolgingen die zij van de zijde van den Paus hadden ondervonden.
Zo werd voor Calvijn 2 Thess. 2 : 4 tot een levende werkelijkheid en
zag hij in den Paus den aanvoerder en vaandrager van het rijk van den
Antichrist 3).
Hoewel wij dus enkele bezwaren hebben en tevens gaarne de andere
partij zouden willen horen, kunnen wij veel waardevol materiaal aan
Dr. Polman's werk ontlenen. In de Roomse strijdliteratuur van de
16e en 17e eeuw onderscheidt hij drieërlei methode, n.l. de schriftuurlijke, die uitsluitend aan de Bijbel haar argumentatie ontleent; de historische, die zich vooral beroept op de kerkvaders, en dus de continuïteit
1) A. A. v. Schelven, Mamix van
bronnen van de Biëncorf zie men o. a.
corf, Scheveningen, 1919, § lIl.
2) Prof. Dr. G. C. Berkouwer, De
(1940), blz. 126, n. 61, en 127.
3) Calvijns Institutie, IV, hfdst. VII
IX, § 4.

St. Aldegonde, Utrecht, 1939, blz. 64. Over de
dit werk, blz. 52 e. v. en J. Wille, Mamix BienStrijd om het Rooms-katholieke Dogma, Kampen,

§ 25; zie verder IV, hfdst. 1I, § 12 en IV, hfdst.
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van de kerkleer tracht te bewijzen, en de dogmatische, die een combinatie
is van beide werkwijzen. De grote internationale vertegenwoordigers
van het eerste genre zijn volgens hem: Véron en Nihusius, van het
tweede: Baronius en Duperron, van het derde: Bellarminus (De Controversiis christianae fidei adversus huius temporis haereticos, 1586-'93)
en Coccius (Thesaurus Catholicus, 1600) 1).
In de 16e eeuw was de methode der Roomse polemisten aanvankelijk
vooral van dogmatisch karakter. Zelfverzekerd ging men uit van de
stelling: ik heb gelijk en zal u dit bewijzen 2). Een man als Dr. Johannes
Eck, de grote wederstrever van Luther, was opentop scolasticus 3). De
Leuvense universiteit, gedrenkt in scholastieke wetenschap, was de
eerste die zich tegen het Lutheranisme uitsprak (1519) 4). Zij bleef een
brandpunt van ketterbestrijding: mannen als Jacobus Latomus (1521),
Eustachius de Zichenis (1521) en de vermaarde Ruard Tapper (van
Enkhuizen) (1555-'57) staan in de voorste linie van het offensief5).
Ook buiten de Leuvense hogeschool echter leverden de Nederlanden
in de eerste· helft en om het midden van de 16e eeuw genoeg polemisten op: Joannes van den Bundere (Bunderius) uit Gent gaf in 1539
uit een Compendium dissidii quorundam haereticorum atque theologorum,
waarin hij wees op de verdeeldheid der ketters, een thema dat in de
volgende eeuwen uitermate belangrijk bleef 6): evenals Anna Bijns was
hij ook een Contra-renaissancist in zijn afkeer van oneerbare beelden
(in Een schoon ende seer gheleert Onderwijs, Antw. 1548) 7). Een ander
Gents polemist was Pieter de Backere (Backerius), die ook al niet
bepaald een vriend was van de wereldse Renaissance, en verder zijn
best deed om de "stijnckende eieren der booser ketterien" uit Gent
te weren o. a. door zijn Vriendelicke tsamensprekinghe tusschen de Christen Ziele ende de Waerheyt haer meesterse (Ie dr. onder andere titel,
1558) 8). Theod. van Maelcote (van Leuven) schreef o. a.: Een warachtich Bewijs van Martinus Lutherus' wanckelbaerheyt .... in 't Gheloove ....
hoe dat Lutherus sy selven in die principaelste artikelen des Christenen
Gheloofs contrarieert (Leuven, 1567) 9), ook een belangrijk motief uit
de vroegste strijdliteratuur: had niet reeds de beruchte Johannes Cochlaeus (lngolstadt) in zijn Luther septiceps ubique sibi suis script is contrarius 10) aangetoond dat er zeven verschillende Luthers waren? Albert
Pigghe (Pighius) (van Kampen) werd door Calvijn een bestrijding
waardig gekeurd wegens zijn opvattingen in zake de vrije wil (1542'43) 11). In 1560 verscheen reeds een encyclopedisch werk van den
1) Polman, Stalpart, blz. 65.
2) Polman, Armamentarium, blz. 55 8.
3) Polman, L'Élément, blz. 323.
4) Polman, L'Élément, blz. 330.
5) Polman, L'Élément, blz. 33I, 335; J. v. Mierlo, Gesch. v d. Lett. der Nederlanden,
's-Hertogenbosch, dl. H, blz. 375-379, 391.
6) Polman, L'Élément, blz. 336.
') Mr. Ph. Blommaert, De Nederduitsche Schrijvers van Gent, I86I, blz. 98.
8) BIommaert, blz. I20-I29, inz. noot 2 op blz. I23.
9) Polman, L'Élément, blz. 337; zie voor hem Paquot, Mémoires pour servir à I'His·
toire litteraire des Pavs-Bas, dl. H, Louvain, 1768, blz. 486.
10) Polman, L'Élé~ent, blz. 329.
11) Polman, L'Élément, blz. 89-9°, 337; over hem o.~. Paquot, dl. I, blz. I52-I55.
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Nederlandsen controversist en inquisiteur Guilielmus Lindanus: Panoplia evangelica 1). Encyclopedisch was ook het populaire handboek
van Franciscus Costerus S.J.: Enchiridion controversiarum praecipuarum
nos tri temporis (Keulen, 1586). Met recht draagt hij de naam "ketterhamer" : met geen der Roomse controversisten hebben b.v. de particuliere synoden der Gereformeerde kerken zoveel bemoeienissen gehad
als met hem. Zo schrijft men namens de Zuidhollandse synode van
Delft (1596) aan Prof. Gomarus om toch vooral voort te varen met zijn
werk tegen het Enchiridion en het ook te richten tegen het kort te voren
verschenen Nederlandse werkje van Costerus: Bewys der Ouder Catholicker Leeringhe met antwoorde op sommighe Teghenstellinghen (Antw.
1595). Op de synode te Gorinchem (1595) was reeds goedgevonden
dat Ds. Daniel Colonius van Rotterdam dit boekje "in welcke hij de
Gereformeerde kercke seer scheldet" zou bestrijden, maar blijkbaar
was daar niets van gekomen: de dominees hadden het te druk; men
achtte het meer het werk van de Leidse professoren (Synode van
Schoonhoven, 1597). Op de synode van Dordrecht (1598) blijkt het
dat Gomarus klaar is met zijn werk (In 1599 verscheen het in Ned.
vert. te Leiden onder de titel De Schildt der Waerheydt. Het lokte
vijf tegenschriften van Costerus uit in de jaren 1600-1605). Tevens
achtte deze synode het nodig dat de Staten antwoordden op de Seyndtbrief, die deze ,,}esuwyt" in dat jaar tot hen gericht had. Namens de
Synode van Leiden (1600) werd Gomarus voor zijn arbeid bedankt 2).
Later bemoeide men zich wat minder met de Roomse polemiek: althans
op de Synode van Woerden (1625) acht men het niet geraden namens
de synode Costerus' werk Het Nieu Testament onses Heeren Jesu Christi
met uytlegghingen, Antw. 1614, te weerleggen: wie van de predikanten
het doen wil, mag het doen, mits met onderwerping aan de gebruikelijke boekenvisitatie 3). Hoe belangrijk men overigens ook dit werk in
Gereformeerde kringen vond, blijkt wel uit het besluit van de Groningse
Synode te Appingedam (1616), waarin werd vastgesteld dat alle classes
dit werk moesten kopen, en dat de predikanten het moesten nalezen om
de dwalingen er in op te sporen en hun hoorders er voor te waarschuwen 4).
Ondertussen was met Michaël Baius een nieuwe school te Leuven
opgetreden: hij kent aan de scholastieke methode een veel geringer
plaats toe in de controverse en beroept zich liever op de Bijbel en op
de patres 5). Hij was niet de enige die zich tegenover de Bijbelse argumenten van de ketters op schriftuurlijke grondslag stelde. Reeds Erasmus
had dit gedaan. Wij vinden een dergelijke methode ook bij den Amsterdamsen pastoor en opponent van Marnix: Martinus Duncanus, die
een hele reeks anti-ketterse werken (van 1549 tot 1594) op zijn naam
heeft staan; bij den Bosschen bisschop Franciscus Sonnius, die in 1564
1) Polman, L'Élément, blz. 338.
') J. Reitsma en S. D. v. Veen, Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, Groningen,
1892-1899. Voor het boven aangehaalde zie men dl. III, resp. blz. 67, 44, 108, 114, 153·
3) W. P. C. Knuttel, Acta der Particuliere Synoden van Zuid-Holland (1621-1700),
's-Gravenhage, 1908-1916, dl. I. blz. 147.
4) Reitsma-v. Veen, dl. VII, blz. 272.
5) Polman, L'Élément, blz. 344 en 373.
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ex verbo Dei aantoonde wat men als Christen behoorde te geloven en te
beleven; en eveneens bij J. Coens in zijn confutatie van de Biëncorf

(I59 8) 1).
Naast deze "irénistes bibliques", zoals Polman ze noemt - let wel:
irenisch in de methode, niet in de toon van de polemiek! - staan de
"irénistes patristiques" als Cassander en Fr. Balduinus, die een herstel
van de kerk der eerste eeuwen begeren en derhalve uit zijn op een unie
der beide religies 2).
Behalve deze algemenere werken zijn er nog tal van andere over
speciale onderwerpen. Zeer actueel was in de Nederlanden natuurlijk
het onderwerp de beeldenstorm. De Atrechtse bisschop François Richardot schreef er direct na het feit over in Sermon sur les Images (vertaald als Het Sermoon van de Beelden, I567). Een hele reeks auteurs,
in het Nederlands o. a. Nicolaes van Zwol O.F.M. (Antw. I530) en
A. Meerman O.F.M. (Antw. 1567), verdedigden het misoffer, anderen
als P. Regis O.F.M. (Antw. I568), Cunerus Petri (Antw. I567) en
J. Verpoorten (A Porta) (Antw. 159I) de transsubstantiatie; nog weer
anderen als Pieter Opmeer de Oude (I572), J. Heynschelman van
Rythoven (Antw. I591) en Mathias Lambrecht (Antw. 1595) namen de
kerkhistorie voor hun rekening, en betoogden, als later Richard Verstegen, de nieuwigheid van het Protestantisme tegenover de aloudheid
van het door Willebrord hier geplante Rooms-Katholicisme 3).
Tegenover dit ontzaglijk uitgebreide en voor een deel oorspronkelijke polemische werk der zestiendeëeuwse Roomse theologen, maakt,
volgens Pol man, de Protestantse polemiek der Nederlanden in de I6e
eeuw een weinig oorspronkelijke indruk; enkele uitzonderingen daargelaten. De quantiteit is aanzienlijk genoeg, maar het is grotendeels
vertaling. In de I7e eeuw echter zouden de rollen geheel worden omgekeerd. Was de grote actie die de Leuvense universiteit tegen de hervorming ontplooid had, "de bloeiperiode van de religieuze polemiek
in Nederland geweest" 4), in de I7e eeuw was er te Leuven vrijwel
geen belangstelling meer voor: tussen I560 en I640 verscheen daar zo
goed als geen oorspronkelijk werk meer 5): alleen het tegen Voetius
gerichte Notarum Spongia van Jansenius (1631) en later (1656) nog
Confessionistarum Goliathismus Profiigatus van den Ier Sinnich kwam
er nog uit.
Welk een verschil met het Noorden! Daar werd onder leiding van
Gomarus, Voetius e. a. een grote polemische activiteit ontwikkeld, die
vooral van de universiteiten uitging: men denke slechts aan de onder
leiding van Voetius te Utrecht gehouden dispuutcolleges, waarin alle
mogelijke onderwerpen uit de controverse aan de orde werden gesteld.
In synodale kringen beschouwde men de theologische professoren als
de aangewezen personen voor dergelijk werk 6), en in 1598 hadden de
1) Polman, L'Élément, biz. 372-373.
2) Polman, L'Élément, blz. 377.
3) Polman, L'Élément, voor de genoemden: blz. 4II e. v., 42r e. v., 45r e. v., 508
e. v. Voor de laatsten ook: B. A. Vermaseren, De Katholieke Nederlandsche Geschiedschrijving
in de XVle en XVIIe eeuw over den Opstand, Maastricht, r94r, blz. r86-r88, r92 e. v.
4) Polman, Studia Cath., blz. 89.
5) Polman, Armamentarium, blz. 565.
6) Reitsma-v. Veen, dl. m, blz. 90; dl. IV, blz. r86.
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Leidse hoogleraren zich dan ook bereid verklaard, de leer der kerk
in openbare disputaties en in geschrifte te verdedigen 1). In r606 (Synode
van Gorinchem) moet men evenwel de blijkbaar al te grote ijver weer
remmen: de professoren zullen worden aangesproken om ex officio de
studenten te vermanen tot studie van de Heilige Schrift en de Catechismus, in plaats van hun tijd te verdoen met het lezen van controverseboeken : ze moeten eerst een goed fundament leggen 2).
Maar in de hogere wetenschappelijke regionen van het Zuiden heerste
volslagen apathie. Des te heviger was echter de tweederangs polemiek
van pastoors en reguliere geestelijken, in pamfletten, dialogen enz.
tegen de ketters in het algemeen, en de Noordelijke predikanten, die
in felheid niet onderdeden voor hun Roomse tegenstanders, in het
bijzonder 3). De Zuidnederlanders leunden echter vooral op de internationale grootmeesters der Roomse polemiek. Vandaar dat hun werkjes
te groeperen zijn volgens de drie reeds genoemde overheersende methoden: compilatie en plagiaat woekerden welig in de pastorale tuinen 4).
De Noorderling Stalpart v. d. Wielen was van de Bellarmijnse school,
die niet veel anders deed dan nakauwen wat de grootmeester zelf beweerd had 5), anderen behoorden tot de historische school; de door
ons besproken Maillart treffen we aan in de Véroniaanse school.
François Véron, de officiële Franse regeringspolemist ten tijde van
Richelieu, gaat op louter Bijbels standpunt staan. In r63 r verschijnt
hier een vertaling van deel I van zijn Abbrégé door Christiaen Pietersen
van der Steen, een pseudoniem, naar wij zullen zien, van den Jezuïet
Petrus Maillart. Andere Véronianen waren de gebroeders Walenburch
(uit Rotterdam), die in hun Methodus Augustiniana het beste werk gaven
uit die school 6); verder Bartholomaeus d' Astroy (Luik) met zijn Armamentarium Augustinianum en de reeds genoemde Laurentius van der
Lepe 7). Van Rooms standpunt is een dergelijk streng-bijbels standpunt
niet te handhaven, daar men dan moedwillig de tweede kenbron der
Goddelijke Openbaring, de mondelinge Traditie, als basis voor de
kerkleer laat vallen 8). Bovendien is voor den Protestant de Roomse
exegese van de Schrift bijna doorgaans onaanvaardbaar, daar zij van
een dogmatisch a priori uitgaat 9). In later tijd is dan ook de noodzakelijkheid om zich op de Schrift te beroepen, waartoe men onder
invloed van de Hervorming gekomen was 10), meer en meer verzwakt;
de autoriteit der kerk was voldoende steun voor de leer der kerk 11).
Een zeer merkwaardige polemiek, die van Roomse zijde volgens de
historische methode gevoerd is, en die ons zowel door Pro Polman, als
1) Reitsma-v. Veen, dl. lIl, blz. 108.
2) Reitsma-v. Veen, dl. III, blz. 250.
3) Polman, Studia Cath., blz. 102.
4) Polman, Stalpart, blz. 1I6 geeft van alle drie soorten een aantal voorbeelden.
5) Polman, L'Élément, blz. 544 en Stalpart, blz. 68.
6) Polman, Armamentarium, blz. 566.
7) Polman, Armamentarium, blz. 582.
8) Over de waarde van het uitsluitend beroep op de H. Schrift zie men Berkouwer
t. a. p., blz. 106 e. v. Het Concilie van Trente coördineerde de beide openbaringsbronnen.
9) Vgl. Berkouwer' s laatste hfdst., vooral over transsubstantiatie en misoffer.
10) Berkouwer, blz. 105.
11) Berkouwer, blz. II4.
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door den vnJzmnigen A. C. Duker 1) uitvoerig beschreven is, is die
van Jansenius tegen Voetius. Zij duurde van 1630 tot 1635, en als men
de voortzetting van het debat door Libertus Fromondius en Martinus
Schoockius meerekent, tot 1645. Op 16 Mei 1630 werd in het pas door de
Staten veroverde Den Bosch aangeplakt een Verdadinghe van de vier
predikanten, die tijdelijk de kerk aldaar dienden (Voetius, Swalmius,
Udemans en Everwijn). Een gehele kettingpolemiek was er het gevolg
van 2). De vier voornaamste geschriften in dezen zijn: Jansenius' Alexipharmacum, Voetius' Philonium romanum correctum, Jansenius' Notarum
Spongia en Voetius' Desperata Causa Papatus, het laatste een lijvig werk
van 800 quarto-bladzijden. Samenvattend handelt dit laatste werk over
drie punten van geschil: de vocatio, de successio en de secessio. Het
eerste punt betreft de wettigheid der zending van de Reformatoren
en hun opvolgers in het predikambt. Voetius legt er de nadruk op
dat Luther en Zwingli priesters waren, en dat allen die in hun consciëntie "geroepen" of "gezonden" waren om het reformatorisch werk
ter hand te nemen, de wettige opvolgers van die eerste voorgangers
waren 3). Over de secessie zegt hij, dat het juist de Roomse kerk was
die van de waarheid was afgevallen; in een aantal vragen (quaestiones
aliquot) die hij aan het einde van zijn werk de tegenstanders voorlegt,
laat hij duidelijk voelen dat er in het Katholicisme wel het een en ander
veranderd is sedert de tijd der eerste Christengemeenten. Het is belangwekkend deze vragen 4) te lezen. Zo vraagt hij: "Ubi erat ecclesia
Papistica tempore Apostolorum, aut primo, secundo, tertio saeculo et
deinceps, illis ritibus, ceremoniis, liturgia, disciplina, politia, atque adeo
tota externa facie seu fuco quo nunc apparet?" In het later te bespreken
werk van Richard Verste gen wordt eindeloos gehamerd op het aanbeeld, dat het Calvinisme zo jong, zo gans en al nieuw is; waar waart
gij voor dezen in uw "onzichtbaar" stadium? vraagt Verstegen in talloze variaties. Precies dezelfde vragen legde Voetius "de pauselijke kerk"
met haar bedelorden en Jezuïtisme voor, als hij het heeft over hun
wettige successie: "Quae sit visibilis et continuata successio religionis
Mendicantium? Quae Jesuitarum, qui a Deo excitatos se dicunt? Ubi
fuerunt Jesuitae ante Lutherum? quibus illi successerunt? e quo caelo
ceciderunt? Ubi Mendicantium collegia, praxis, meritum supererogationis (oververplichting) saeculo decimo et ultra sursum ascendendo
usque ad Apostolos? Aut ostendant, aut fateantur illas supererogantium
sectas tamdiu latuisse in causis suis per antecedentem aeternitatem, et
extraordinaria demum vocatione Dei tempore Francisci Assisii et
Ignati Lojolae emersisse, ut quidem de nostra ecclesia loquitur Jansenius." Duidelijk wordt zo de geweldige distantie tussen de RoomsKatholieke kerk van nu en de Apostolische kerk van het begin der
1) A. C. Duker, Gisbertus Voetius, Leiden, 1897-1914, 3 dIn.
2) De dichter en spraakkunstenaar Bolognino, de Jezuïetendichter Maillart, de beruchte prediker Jan van Gouda en vele anderen namen er aan deel, terwijl Justus de
Harduijn het eerste geschrift van Jansenius te dezer zake in het Ned. vertaalde: Alexipharmacum, dat is teghen-gift. . .. teghen de verblindinghe der Woordendienaers, Loven,
1630. Dit werk van hem wordt niet vermeld door zijn biograaf Dr. O. Dambre.
3) Duker, dl. 1I, blz. n 76.
4) Duker, dl. 1I, blz. XXVII.
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jaartelling in eredienst en kerkregering in het licht gesteld. Maar niet
alleen hierin is de afstand van de kerk tot de eerste Christengemeente
te meten; de afval van Gods Woord, onder welks tucht de oudste
Christenen zich bogen, demonstreert duidelijker dan iets dat de Roomse
kerk niet meer de ware kerk is. Geen beroep op de successio cathedrae,
op de wettigheid der opvolging, kan hier baten, als de successio doctrinae, de zuiverheid der leer, verloren is gegaan.
Is voor den Calvinist zo het debat verlegd naar de H. Schrift als
enige norm der waarheid, voor den Rooms-Katholiek valt het accent
op het bewijs uit de oude kerkleraars. Vergeefs tracht men in deze
fundamentele verschillen elkander een eind weegs tegemoet te komen.
Gelijk er vele Roomse controversisten zijn geweest, die, zoals Véron,
den tegenstander volgden op zuiver schriftuurlijk terrein, zo zijn er
ook Calvinisten genoeg geweest, die hun basis gekozen hebben in het
werk der Patres, en dus evenals de Rooms-Katholieke auteurs de historische methode hebben toegepast. Beiden konden in die door den
tegenstander uitgekozen strijdperken nimmer hun volle kracht ontplooien: de Roomse al daarom niet omdat hij de "duidelijkheid" en
vooral de "genoegzaamheid" der H. Schrift loochent, de Calvinist
omdat de uitlatingen der kerkvaders toch altijd dienen getoetst te
worden aan de H. Schrift en dus ook feitelijk "ongenoegzaam" zijn
om tot kennis der waarheid te komen.
Uiteindelijk trouwens is het ontmoetingsterrein der patristiek voor
beide partijen "gevaarlijk" gebleken. In Frankrijk b.v. gingen ± 1600
verscheidene Calvinistische predikanten over tot de Roomse kerk,
overtuigd door de studie van de kerkvaders en van de geschiedenis der
kerk in de eerste eeuwen 1). En om dichter bij huis te blijven, het is
algemeen bekend, wat de bestudering van de patres en de vroegste
kerkhistorie voor de overgang van den Doopsgezinden Vondel (men
denke aan zijn voorbereiding voor het epos over Constantijn den Grote),
en voor de overhelling naar het pausdom van Hugo de Groot betekend
heeft 2). Maar ook voor het Katholicisme borg het beroep op de patres
grote gevaren in zich, gevaren die evident werden in het optreden
van het Jansenisme, dat men wel eens een Renaissance van de patristiek heeft genoemd 3). De historische methode leidde tot de Jansenistische van een Nicole, Arnauld en Renaudot met hun klassieke werk
La Perpétuité de la Foi de I' Église Catholique touchant l' Eucharistie,
(1669-1713). Bij een verafgoding van de Christelijke Oudheid, zoals
we die aantreffen bij de Jansenisten, was een "evolutie van het dogma",
zoals de Roomse kerk die voorstaat 4), onmogelijk. Het is op deze ontaarding van de historische methode en het exclusieve beroep op de
Patres dat Polman van Rooms standpunt een zeer belijnde critiek heeft
gegeven: "De historische methode, hoe mooi en vruchtbaar zij in zich
ook wezen mocht, nam in de mentaliteit van een zekere groep polemisten een gevaarlijke wending aan. Zij kwam voort uit een grooten
') Polman, L'Élément, blz. 270-277.
2) G. Brom, Vondels Geloof, Amst. 1935, blz. 126-133.
3) E. Gothein, Staat, blz. 142.
4) Vgl. Berkouwer, blz. 168-205.
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eerbied voor het kerkelijk verleden, maar die eerbied kon ook wel eens
te groot worden. Dat enthousiasme voor de Christelijke Oudheid kon
wel eens overgaan tot een verstarring van dogmatische begrippen, die
geen ontwikkeling wilde aanvaarden en dus in konflikt moest komen
met de kinderlijke onderwerping, aan het levend leergezag der kerk
verschuldigd. Het levend leergezag, dat is eigenlijk de voortdurende
bijstand van den H. Geest, waaraan de kerk haar soepelheid en aanpassingsvermogen te danken heeft, en waardoor zij steeds aktueel en
jeugdig kan zijn. Hier ligt ook het princiep, dat verdere ontwikkeling
mogelijk maakt: verdere ontwikkeling in gebruiken en kerkelijke tucht,
verdere ontwikkeling ook wat betreft de leer. In wezen blijvend wat
zij is, kan de kerk voortgang maken in dieper begrijpen en breeder
ontvouwen van den schat der Openbaring, of haar voorschriften omtrent
bijkomstige zaken wijzigingen doen ondergaan. Zij is aan geen eeuw
gebonden en kan in den loop der tijden aan zekere veranderingen onderhevig zijn. De al te eenzijdige exploitatie van de historische bewijsvoering heeft dan ook geleid tot een dogmatisch fixisme, tot een ontkenning van de ontwikkeling van het dogma en dus ook, althans in de
praktijk, tot een miskenning van het levend leergezag der kerk" 1).
In het licht van deze terechtwijzing aan het adres van een deel der
vroegere controversisten - we hebben reeds gezien, dat ook de louterscripturistische methode van Rooms standpunt geoordeeld is - kunnen
we nu twee feiten constateren. Ten eerste dat er een distantie bestaat
tussen het uitgangspunt van de polemiek, zoals die vroeger van Roomse
zijde gevoerd is, en die, zoals ze nu is. Nu staat de verdediging van
het levend leergezag der kerk tegenover de handhaving van de volstrekte autoriteit der Schrift. Het levend leergezag der kerk is belichaamd in den ex cathedra met onfeilbaar gezag sprekenden Paus.
Hoe scherp tekent dat contrast van vroeger en nu zich af in de polemische poëzie: een ultramontaans gedicht als De Paus van Schaepman
(1866) is ondenkbaar in de 16e en I7e eeuw; inderdaad bekleedt het
pauselijk leergezag slechts een geringe plaats in de populaire strijdpoëzie van die tijd; van het aanzien van den Paus als het hoofd der
kerk blijkt er niet veel: men wijst meer negatief op de verdeeldheid
van het Protestantisme, dan dat men positief de pauselijke kerkregering
prijst; "het pauselijke" wordt minder geaccentueerd dan wel "het
katholieke". Tevens blijkt de invloed van de scripturistische en historische methoden vaak in een vulling van de margines met verwij zingen naar schriftuurplaatsen en kerkvaders. - Het tweede feit dat
we constateren is dat de Geuzenlieddichters e. a. populaire dichters
der Calvinisten zich daardoor niet van de wijs hebben laten brengen.
Juist den Paus, die h. i. Antichrist was, dien zij hoonden als "aerdtschen Godt", wiens wetten men eenvoudig had te onderhouden, maakten
zij tot het mikpunt van hun aanvallen. Dat moeten maar geen uitingen
zijn geweest van een onbeheerst volkssentiment, men trof daarin de
kern van het gehele "paepse" of "papistische" stelsel. Alle beroep op
bijbelteksten en alle heenwijzing naar patristische uitspraken konden
dat voor den gewonen volksdichter, voor den niet-theologisch-geschool1) Polman, Jansenius, blz. 252-253, vgl. ook L'Elément, blz. 545.
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den kerkganger, niet verdoezelen: men had zich te onderwerpen of
aan het levend leergezag van een mens of aan het levend Woord van
God zelf, aan den Christus der Schriften 1). De besluiten van het
Vaticaans Concilie van 1870 vormen de uiteindelijke fixatie van een
dogma, dat voor het nuchtere Calvinistendom van ± 1600 reeds een
hatelijke realiteit bezat.
We stappen hiermee af van het probleem der gevolgde strijdmethoden
om nog even enkele strijders de revue te laten passeren. In het Zuiden
verscheen er dus in de I7e eeuw een hoeveelheid tweederangs polemische literatuur die eenvoudig verbijsterend is 2). Met even grote
felheid werd er een dergelijke literatuur uit het Noorden gelanceerd 3).
Zeide Joh. Hoornbeeck daar niet met een variatie op Cato' s beroemd
gezegde: "Interim disputationem cum Pontificiis non omittendam
censeo" ? 4) Befaamde godgeleerden als de hoogleraren Gomarus,
Voetius, Salmasius, Blondel, Maresius, Trigland, Polyander e. a. stonden
er in de voorste gelederen, predikanten als Jacobus Lydius, Nathan
Vay, Jacobus Laurentius, Wernerus Helmichius e. a., vormden het tweede
gelid 5). Waren de predikanten voor dit werk toegerust door de Z.g.
"theologische disputaties" , die de professoren organiseerden 6), de
priesters in het Zuiden ontvingen hun vorming aan de bisschoppelijke
seminariën, waar de student elke dag drie lessen kreeg: één in kennis
der H. Schrift, één in de dogmatiek, één in de controverse met de
Protestanten 7).
De Jezuïeten, in elk opzicht mensen van organisatie, beschikten zelfs
over een speciaal fonds voor de ketterbestrijding, het Museum Bellarmini, gesticht tot onderhoud van ordeleden die met woord en pen de
aanvallen der ketters bestreden 8). Afgezien van Petrus Canisius (de
Hondt) van Nijmegen en Martinus Becanus (Schellekens?) van Hilvarenbeek, die het terrein van hun werkzaamheid in Duitsland vonden,
telde de orde 30 Nederlandse polemisten onder haar leden 9), waarvan
') Vgl. mijn art. Het Geuzenlied als Volkslied in De Werkplaats, Chr. Lett. Tijdschr.,
jrg. I (1936), blz. 131.
2) VgL Polman, Studia Cath., blz. 91-92.
3) Gegevens daarover bij G. J. VOS Az., Gesch. der Vader!. Kerk, Dordrecht. 18811882, dl. 1, blz. 103, 105-106, en zijn: Amstels Kerkelijk leven van de eerste zestig jaren
der Vrijheid, Amst. 1903, blz. 130-131, 281--293.
4) Prof. Dr. H. Visscher, De Gereformeerde Theologie (Uit onzen Bloeitijd), blz. IS.
5) Het is de vraag of een eerherstel voor deze ne-eeuwse predikanten niet noodzakelijk wordt. Zo stelt b.v. Brom (Vondels GelooJ, blz. 317-318) Ds. Lydius voor als
een ontoonbaren "barbaar": als een doodzonde wordt dezen b.v. aangerekend: "hij
toont geen grein eerbied voor de poëzie van Beatrijs", alsof de man in de veraesthetiseerde sfeer van het eerste kwart der twintigste eeuw leefde, waarin "de beschaafde
wereld zijn hart ophaalt" aan alles wat "mooi" is, want kunst is immers het maken van
"mooie" dingen. Brom toont met een dergelijk oordeel geen grein eerbied voor het
rechtlijnige denken van een zeventiende-eeuwsen schriftgelovige, die in zo'n verhaal
van Maria die zich veertien jaar als kosterin in een klooster beweegt, wel een heidense
superstitie moest zien. Als het geloof "neen" zegt, blijft er voor die hartstochtelijke
17e-eeuwse Calvinisten geen mogelijkheid tot een aesthetisch jazeggen meer over; nog
geheel afgedacht van het feit dat de Romantiek nodig was om de ogen, ook Roomse, te
openen voor Middeleeuwse schoonheid.
6) Zie voor Voetius' dispuutcolleges: Duker, dl. I1, blz. 9-21; dl. lIl, blz. 32-51.
7) Pasture, blz. 196.
8) Poncelet, dl. Il, blz. 473-475.
9) Poncelet, dl. Il, blz. 502-507.
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behalve Franciscus Costerus te noemen zijn: Joh. David, Lessius (L.
Leys), wiens Quae fides et religio sit capessenda consultatio (vertaald als
Het Beraedt des Gheloofs) o. a. de bekering van Jan van Nassau, den
broer van Johan Maurits, bewerkt zou moeten hebben 1), en Cornelius
Hazart. Hoewel Ignatius zelf de controverse beslist had geweerd uit
de predikaties, die immers moraalprediking en niet aanleiding tot
theologische discussies onder het gewone volk dienden te zijn 2), moest
men onder zijn opvolgers dit wel toelaten wegens de gedienstigheden
der practij k. Verschillende kanselredenaars onder de Jezuïeten maakten
op deze wijze bekeerlingen 3), terwijl er ook een soort "lezingen van
Katholieken voor niet-Katholieken" gehouden werden, eerst voor de
met ketterij besmette landgenoten, later nog op de Antwerpse kermissen voor de Hollanders die dan in de stad waren. Hoe het er op de
Jezuïetische kansels toeging, kan men beoordelen naar het volgende
citaat uit Poirters' "Het Ampt der Predikanten" in de Afbeeldinghe van
d' eerste Eeuwe (blz. 289):
Maer alsmen heeft begonst te dond'ren op de stoelen,
Te dreyghen doodt en hel, te segghen sijn ghevoelen,
D'een heftigh ende fel, d'een herdt, d'een suer, d'een soet,
Doen quam het over al weer op een nieuwen voet.
Men trachtte hierbij tactisch op te treden, d. w. z. geen invectieven
te gebruiken, om het doel niet voorbij te schieten. Zo vermaande een
generaal der orde in I587 Costerus: "In concionibus audio R. V. nimis
acerbe ac contumeliose invehi in adversarios fidei, nec tam in doctrinam
quam in mores, narratis etiam quibusdam particularibus quae nec solum
ipsos gravius irritent, sed etiam catholicorum aures nonnihil offendant" 4). Niet alleen de Jezuïeten gebruikten de kansel als bolwerk:
ook de pastoors dienden, althans in die streken waar ketters woonden,
's Zondags in de preek de ketterij te bestrijden en daarbij vooral te
wijzen op de "kenmerken" der Roomse kerk 5). Ook in particuliere
gesprekken trachtte men resultaten te bereiken 6). Een Jezuïet als de
genoemde Becanus, biechtvader van Ferdinand 11, ontwikkelde daarvoor zelfs een heel bekeringssysteem, gevarieerd naar gelang men met
verstokte, onverschillige of weifelende ketters te doen had: de verstokten moet men b.v. door vertoon van geleerdheid en door heftigheid
tegelijk in verwarring brengen om het prestige dat ze bij de hunnen
hebben te schokken 7). 1) Volgens de zo roemzuchtige Af-beeldinghe van d'eerste Eeuwe der Societeyt Iesu,
l\ntw. r640 (vert. van de Imago primi saeculi) , blz. 589. De moderne historieschrijvers
denken er anders over, spreken ook van een "intrigue amoureuse": Pirenne, dl. IV, blz.
254, Blok, dl. Il, blz. 568.
2) Gothein, Ignatius, blz. 319-32I3) Poncelet, dl. Il, blz. 373 e. v.
4) Poncelet, dl. Il, blz. 38r, noot I5) Pasture, blz. 226.
6) Gothein, Staat, blz. 143.
7) Behalve de Roomse auteurs die we genoemd hebben, zijn er nog talloze anderen,
die we stilzwijgend voorbijgaan. Voor dezen en voor de genoemden kan men, behalve
in de publicaties van DI. Polman en DI. Verma~eren, gegevens vinden in: J. F. Foppens,
Bibliotheca Belgica, Bruxellis, 17.19; Paquot, Mémoires pour servir à I' Histoire litteraire
5
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Nadat we in de voorgaande beschouwingen het kader van de theologisch-polemische literatuur hebben aangewezen, waarbinnen de door
ons te behandelen werken een plaats moeten verkrijgen, rijst de vraag
of deze werken niet een derderangs plaats binnen dit kader moet worden
aangewezen: derderangs n.l. naast het werk der oorspronkelij ke (eersterangs) controversisten en dat der wel niet oorspronkelijke, maar toch
theologisch geschoolde (tweederangs) polemisten. Van wetenschappelijkgodgeleerd standpunt moet dat zeker. Het betoog van een polemiserend
geestelijke moge tweedehands wezen, het zal althans een afgeronde
beschouwing trachten te geven over het gehele gebied van de door
hem in zake een bepaald punt beleden waarheid en de door hem bestreden theorieën der tegenstanders. In de door ons te bespreken werken
is zelfs de poging om een dergelijke wetenschappelijke geacheveerdheid
te bereiken afwezig, eenvoudig omdat de dichter - "dichter" in de
ruimste zin des woords - geen betoog wil leveren. Voorzover hij zich
bedient van wapens uit het theologisch tuighuis, doet hij het als in
het voorbijgaan. Zijn intenties zijn volmaakt dezelfde als van den
betogenden, overredenden en weerleggenden pater of professor: eigen
overtuiging propageren, den tegenstander vernietigen, den lezer of
hoorder overtuigen, kortom actief ingrijpen in de geestelijke verhoudingen
van zijn tijd. Maar wat de controversist van professie logisch aaneenschakelt in een geregelde verhandeling, flitst bij hem tussen de regels
van zijn lied, gedicht of drama door: hij redeneert niet, maar hij hekelt;
hij preekt niet, maar hij zingt; hij weerlegt niet, maar hij striemt: derderangs werk inderdaad - vaak zelfs derdehands als de dichter een leek
is -, maar in een andere orde van zaken, de aesthetische n.l., kàn het
eersterangs werk zijn. De auteur van dit werk kan gebruik maken van
alle aesthetische middelen die hem ten dienste staan, evengoed formele,
gelijk maat, rijm, epigram, lied, referein, dialoog, klucht, enz., als
materiële, gelijk: typering en karakterisering, caricatuur, satire en persiflage. - Kort samengevat: de scheppende verbeelding overheerst hier
de argumentatie. De fantasie, gecombineerd met de literaire vormdes XVII Provinces des Pays-Bas, etc., Louvain, 1765-1770 (biedt ook veel materiaal
over sommige Calvinistische controversisten); J. Fr; Willems, Verhandeling over de Nederduytsche Tael- en Letterkunde opzigtelyk de Zuydelyke Provintien der Nederlanden, Antw.
1819-1824; F. A. Snellaert, Schets eener Gesch. der Ned. Lett., Gent, 1850; Ph. Blommaert, De Nederd. Schrijvers van Gent, Gent, 1861; J. Stecher, Histoire de la Litterature néerlandaise en Belgique, Brux. 1886; F. Vanderhaeghen e. a., Bibliotheca Be/gica,
Gent, 1880-1923; G. Kalff, Gesch. van de Ned. Lett. in de I6e eeuw, Leiden, 1889;
Dr. M. Sabbe in het gedenkboek Rubens en zijne Eeuw, Brussel, 1927, blz. 99 e. V., en de
standaardwerken van G. Kalff. J. te Winkel en J. v. Mierlo. Een monographie die mij
niet onder ogen kwam is van R. Hardeman: Fr. Costerus (I532-I6I9). Een Vlaams
Apostel en Volksredenaar, Alken (België), 1933. Voor biogr. gegevens zie men nog: B.
Glasius, Biographisch Woordenboek van Ned. Godgeleerden, 's-Hertogenbosch, 18511856, A. J. van der Aa, Biogr. Woordenboek der Nederlanden, Haarlem, 1852-1878, de
Biographie Nationale de Be/gique, BnD,. 1866-1938 en het Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, Leiden, 19II-1937. Bibliographisch materiaalo. a. nog in: C.
Sommervogel S.J., Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, Brux.-Paris,
1890-1910; A. v. Duinkerken, Dichters der Contra-Reformatie, Utr. 1932, blz. 107 e. v.
Over de anonymi vindt men het een en ander bij Dr. P. Fredericq, Het Ned. Proza in
de Zestiendeeuwse pamfletten, enz. Brussel, 19°7, blz. XL e. v., Dr. M. Sabbe, Brabant
in 't Verweer, Antw. 1933; Dr. M. Sabbe, Peilingen, Antw. 1935; en de pamfletcatalogi.
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geving, maakt dat deze polemische literatuur vóór alles behoort tot de
aesthetische sfeer en derhalve eerder naar aesthetische dan naar theologische maatstaven moet worden beoordeeld, zij het dan dat ook de
auteurs nimmer de kunst om zichzelf beoefend hebben, daar het hun
immers ging om hun kerk, om beïnvloeding van de grote massa.
Dit soort literatuur is internationaal, en men vindt haar vanzelfsprekend zowel bij Roomsen als bij Onroomsen. In Italië was het
Pietro Aretino, "der gröszte Lästerer der neuern Zeit" 1), wiens Cortigiana (I525) hevige smaadredenen tegen den duivelsen Luther bevat 2).
Ruzzante (t I542) stelt in zijn blijspel Piovana een koppelaar voor als
een Lutheraan en een kerkschender 3). Giambattista Marino schreef
scheldsonnetten tegen Luther en Calvijn 4).
Ook de Spaanse literatuur kent de Luthersatire: in de door Luis
Hurtado voltooide Auto de las Cortes de la Muerte van Carvajal (I557)
wordt Luther als "Protokollführer Satans" door boze geesten verbrand 5).
Dat de Renaissance en het Humanisme de Roomse kerk in het gevlij
kwamen, doordat ze de Hervorming gingen bestrijden, is een internationaal verschijnsel, evenzeer als het feit dat de Contra-Reformatie
al spoedig haar karakter van Contra-Renaissance begon te verliezen.
Het is een gevolg van wederkerig dienstbetoon. De scherpste aanvallen
hadden Luther en Calvijn te verduren van Roomse humanisten die de
bonae litterae in gevaar zagen. In het werk van Ronsard kreeg dit
artistieke verzet een luide stem. Zonder zich ooit in het bijzonder met
godsdienst en politiek te hebben ingelaten, begint hij in I560 met zijn
Discours à Des Autels en zijn Élégie à Loys des Masures te protesteren
tegen het verscheuren van de eenheid van Frankrijk en de omverwerping
van een traditie van vijftien eeuwen 6). Verschillende geschriften tegen
de Hervorming volgen, o. a.: Discours des Misères de ce temps (I562)
en Remonstrance au peuple de France (I564). Hij overlaadt haar aanhangers met sarcasme en spot, en predikt de kruistocht tegen Luther.
Als zijn tegenstanders hem in zijn persoonlijke levenswandel gaan aantasten, snauwt hij ze af in een Response aux injures et calomnies de je
ne sçay quels Prédicantereaux et Ministreaux de Genève. Vol verwaten
trots belijdt hij - die immers was "prince de la poésie française! zijn grootheid tegenover zijn tegenstanders:
Vous estes tous issus de la grandeur de moy,
Vons estes mes sujets, je suis seul vostre loy,
Vous estes mes rnisseaux, je suis votre fonteine.
Hij was het die, volgens Raoul Morçay (blz. 43), het Franse classicisme voorgoed verbond aan de dubbele zegepraal van de absolute

J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien, Leipzigl8 , blz. 153.
2) G. Kalff, Westeuropeesche Letterkunde, Gron. 1924, dl. I1, blz. 643) Kalff, t. a. p.

1)

4) Kalff, dl. I1, blz. 205.
5) Kalff, dl. I1, blz. 646) Calvet, Histoire de la Litt. française. Dl. III: Raoul Morçay, La Renaissance, dl.
I1, blz. 34 e. v. Een man als Croce schat nu nog om soortgelijke redenen de ContraReformatie hoger dan de Reformatie: de eerste deed veel voor de nationale eenheid
van Italië, redde een deel van de cultuur der Renaissance, de fraaie letteren en de schone
stijl der Humanisten (Der Begriff, blz. 56-60).
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monarchie en de Rooms-katholieke kerk. Vol bewondering roept Lanson 1) uit: "Jamais Ronsard ne fut mieux inspiré, plus simplement
grand, éloquent, passionné, tour à tour superbement lyrique ou aprement satirique que dans ses Discours." Naast Ronsard staat een andere
Pléjadedichter, Jodelle, die felle sonnetten schreef tegen de nieuwgezinde
predikanten 2).
In Duitsland, de bakermat der Reformatie, vond de Hervorming
terstond een satiriek bestrijder in den vechtlustigen Franciscaan Thomas
Murner, die o. a. in zijn Von dem Groszen Lutherischen Narren wie in
doctor Murner beschworen hat (1522) Luther niet spaarde: hij werd de
meest slagvaardige voorvechter in de Roomse volkspoëzie 3). Ook voor
hem betekende Luthers werk het maken van een breuk in de gewijde
omheining van het Roomse Christendom en de antieke cultuurschatten,
een gelijke bedreiging voor de religieuze en de aesthetische levenswaarden 4). Een felle hekeling van een aantal Evangelische predikanten
en gemeenteleden vinden we in de satire Ein gemeyne Bicht (1539) van
iemand die schreef onder de schuilnaam Daniel von Soest 5). Een eeuw
later leefde de Boheemse mysticus, Johannes Angelus Silesius (16241677), die niet minder dan 55 van de heftigste polemische geschriften
tegen zijn vroegere Evangelische geloofsgenoten richtte 6).
In de Noordelijke Nederlanden, waar de Hervorming pas na 1572
tot heerschappij komt, en waar het jaren zou duren, voor het RoomsKatholicisme "wederopluikt" , behoeven we niet als in de reeds genoemde landen en in de Zuidelijke Nederlanden, veel Roomse satire
te verwachten gedurende de 16e eeuw. De strijdliteratuur hangt daar
ten nauwste samen met de "wederopluiking" in de 17e eeuwen vindt
haar voornaamste beoefenaars in Stalpart van der Wielen, Vondel na
zijn 50e jaar en Jan Vos. Bij deze Noord-Nederlanders willen we even
langer stilstaan dan bij de buitenlanders.
Joh. Stalpart van der Wielen, die te boek staat als een gerenommeerd "geestelijke dichter", blijkt op zijn tijd en op zijn wijze ook
een geestig dichter geweest te zijn. Als zodanig leren wij hem niet
voldoende kennen in de bloemlezing die Dr. G. J. Hoogewerff uit zijn
werken samenstelde: Joannes Stalpart van der Wielen. Zijn Leven en
Keur uit zijne lyrische Gedichten, Bussum, 1920. Wel zien we hem daar
als apologeet, die in de eerste coupletten van zijn gedicht een ketter
sprekend invoert en hem daarna in de volgende weerlegt; maar daarin
lijkt hij meer een dichterlijk polemist, dan een satiricus, behalve dan in
een gedicht als D'Ouderlingen (blz. 183-184), waarvan echter het
3e couplet weggelaten werd. Vrijwel geheel afwezig is ook de satiricus
Stalpart in het werk van Anton van Duinkerken Dichters der ContraReformatie (blz. 47-50), een boek dat even eenzijdig ethisch-religieus
1) Histoire de la Littérature française, Paris19 , blz. 308.
2) Kalff, dJ. 1I, blz. 53.
.
3) Max Koch, Geschichte der deutschen Literatur, dl. 19, Berlin-Leipzig, blz. 96.
') A. E. Berger in zijn inleiding van: Satirische Feldzüge wider die Reformation,
Leipzig, 1933.
ó) Zie ook voor deze beide werken: beneden blz. 93-94.
6) WiJ helm Scherer, Geschichte der deutschen Literatur, blz. 373.
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van opzet is als het uit wetenschappelijk oogpunt verdienstelijker pendant van Dr. W. A. P. Smit: Dichters der Reformatie in de Zestiende
Eeuw (Gron. 1939). Als men het religieuze beperkt tot het ethische en
mystieke, dan geeft men wel een zeer onvolledige indruk van een tijdvak, waarin de dogmatische vertolking van de geloofsinhoud en de
polemisch-satirische verdediging van het geloof vaak een even grote
plaats in de poëzie bekleedde als in de poëzie van het Oude IsraëlI).
Een ethisch-irenische kijk op de 17e-eeuwse letterkunde doet haar
geweld aan.
Slaat men Ioh. Stalpardi Extractum Katho/icum tegen Alle Gebreken

van Verwarde harsenen (Tot Loven, Bij Bernardinus Masius, Int groene
Cruis, r63 r) op, dan bemerkt men wel dat Stalpart niet alleen "de
zanger van de verheven argeloosheid der heiligen" (v. Duinkerken)
is, maar ook de hekelaar van de z. i. drassige goddeloosheid van kerkhervormers en predikanten. Lees de 5ge "dosis" Zeede-doop (blz. 188191) over Zwingli:
Als dan Zwingel zijn verrotten
Vuilen bek ontsluit,
Om met dit gebruik te spotten,
Zoo en weet de guit
Niet dat hy met d'eige zeden
Ons liefs Heren lacht.
Of de 106e dosis D' averekse bode (blz. 340-34r2) over de Z.g. brandmerking van Calvijn. Iedere bode draagt een bos op zijn borst 2); maar
deze draagt drie lelies achter op zijn schouders. Och vriend, zei ik,
hang uw bos toch ook op uw borst, anders noemt men u "de averekse
Bood' van d'avereckse blommen". Maar 't ging niet: de lelies bleven
door 's konings last op zijn rug getekend. Had hij zich nu maar niet
meer op straat vertoond! Maar neen, hij hield te veel van het brievenport, en nu noemt ieder hem: de averechtse bode.
Over de noodlottige gevolgen van de beeldenstorm voor de kunst
heeft hij ongeveer dezelfde voorstellingen als drie eeuwen later Brom 3)
nog: het Calvinisme, meent de laatste, drijft de schilders feitelijk tot
alledaagse gevallen; het verbod van bijbelspelen dreef de dichters tot
de klucht, "te dikwels de lage klucht". (Men moet dan even niet aan
Murillo, Jan Steen, de Bie, Ogier, Jan Vos en zovele andere Roomsen
denken!) Waarom, vraagt Stalpart in de 52e dosis Beelde-storm, (blz.
r66-170), heeft "de nieu vervormde keur" (vervormd voor hervormd
is een heel gewone woordspeling bij hem) de beelden "gesmeten"? In
de plaats van Christus en zijn dienaren moest gesteld worden het beeld
van Asmodee, de geest der onzuiverheid. Daarom deden die "lieve
knapen" dat:

1) Zie b.v. de vlijmende, maar verheven godsdienstige satire van Jesaja tegen de
afgodendienaars: Jesaja 44 : 9 e. v.
2) Bos of bus: ambtsteken van den bode, vgI. Hildebrand in De Schippersknecht:
"me neef na binnen met 'en bos op zen borst, wat ben je me!"
3) Vondels GelooJ, blz. 301.
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't Sijn niet dan minne spelen
Van Venus en Vulcaen,
Priapen en Bordelen,
Die nu t'aenschouwen staen.
En daer toe een gespuys
Van Satyrs en Grimmassen 1)
Die voor 't geslage kruis
Vervullen al de kassen.
Wellustigheid is volgens hem oorzaak van de Calvinistische afkeer
van het huwelijkssacrament (107e dosis: 't Heilig Echt, blz. 344),
evenals van de invoering van het predikantenhuwelijk (in de II8e dosis,
blz. 378-381);

Vruchtbare lCerk.
Stem: Wat zou 'k met all' de boonen doen?

I
T'is zeker wel een \\-onder-werk
En boven mijn verstand
Dat een Gereformeerde Kerck
Niet eenen Predicant
En heeft, die God gegeven
De gunst heeft om te leven
In reynigheyd, na Paulus raed 2),
Zulks die beschreven staet.

11
Is Christus dan zoo schaers 3) geweest
Aen 't uitverkoren volk?
Of is 't het wapen vanden Geest,
Die tot hem d'eerste Tolk 4)
In deze laetste stonden
Te preken heeft gezonden
Een Evangely zacht en zoet
Tot lust van vleesch en hloed?

III
Dit moet wel d'oorzaek wezen, want
Zoo ras en is de stoel
Bereyd niet voor den Predicant,
Of 't krielende 5) gevoel
Begint hem te vermanen
De wegt 6) te moeten banen
Om voorts te teelen dagh en nacht
Het Israëls geslagt.
1) Spookgestalten.
2) In margine: 1 Corinth. 7 vers 25.
3) Kil. schaers, scherp. Asper.
4) Tot hem, n.l. tot het volk; de eerste tolk, n.l. Calvijn.
ó) Krieuwelend.
6) Nog Holl. dial., vgl. b.v. G. S. Overdiep, De Volkstaal van Katwijk aan Zee,
Antw.-'s Hert., 1940, b12. 99.
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Wat wil de goede leeraar doen?
De knecht moet aen de Meyt.
Om nieuwe leeraers voort te broen.
Des hy ten lesten zeyd:
Ey! valt my niet meer moelijk!
Dit vroutjen rijk en goelijk 1)
Zal 'k in mvn leen voordaen doen zien
Wat heerschap dat ik dien.

V
Fijn man! g'hebt recht; want min of meer
Gelijk t'beloofde kuys 2)
Des Priesters plag te zijn wel eer
Het merk van Godes huys:
Zoo is de vrou nu 't zegel
Van Asmodeus regel 3).
Doed dan professyen belijdt
Dat ghy zijn Dienaer syt.
VI
Maer zonderling 4) zoo doed uw' best
Dat Moer van jaer tot jaer
Naer d'oude stijl een goede rest
Van rijpe vruchten baer,
Verzekerd dat u 't wassen
Der kind'ren zal doen passen 5)
Een vijftig gulden reys op reys
Te meer voort vruchtbaer vleys.
VII
Een scharpe spoor voor vleisch en bloed,
Wanneer ment wel verzindt,
Want 't geen de Vader garen doedt,
En daer hy geld me' e windt,
En kan niet als gelukken:
Hy arbeyd op zijn stukken 6).
En nae de goede man hem quijt
Zo doedt hy zijn profijt.

VIII
Wel aen dan Vader, schept wat moeds!
Groeit aen: g'hebt meer als reen.
Die man is fluks, en 't wiif is broets:
Maer laet de Meyt met v~een,
Op dat de reyne Lely 7)
Van 't nieuwe Evangcly
Alom verthoon 't oprechte merk
Van haer vruchtbare Kerck.
1) In margine: Galat, 6, 17.
2) De beloofde kuisheid.
3) In margine: Asmodaeus is den geest des onreynigheyds. Tobiae. 3, 8.
4) In het bijzonder.
5) Uitbetalen. Na 1625 ontving ieder predikant in Holland de Z.g. kindergelden,
vgl. Dr. S. D. v. Veen, Het Kerkelijk Leven (Uit onzen Bloeitijd), blz. 35.
6) Hij doet goed zijn best.
') Zinspeling op Calvijns brandmerk; vgl. ook blz. 36, 132.
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Hoe WeInIg respect heeft de Delftse pastoor voor de Protestantse
geestelijken, de vaders Koen (blz. IO), Robijn, Goris en Floris (blz.
322)! Tot slot nog één staaltje (4e Dosis):
Vader Koen.

Stem: Zoo 't begindt.

I
'T is de stijl, men kan 't bernereken,
Soo in Leken als in Klereken,
Wan men preeekt in Godes huys,
Dat m'hem zegend met een kruys.

11
Eerst van 't voorhoofd totte stede
Vande borst of daer benede,
En terstond nae Christen voer 1)
Van d'een tot aen d'ander schoer.

III
Dus doen al!' die wett'lik preken.
Maer 't was een te nieuwen teken
't Welkmen onlangs vader Koen
Maken zag voor zijn sermoen.

IV
Eerst streek hy met fiere zeden
't Haer om hoog, den baerd beneden,
Daer naer met een dubb'le tast
Stelde hy zijn knevels vast.
V
Dit gedaen, sprak hy met oorde 2 )
Nieuwe dingen, nieuwe woorden:
Woorden, dingen, wel gejuist 3)
Op een die zoo was gekruist.

VI
Vraegje, wat hy onderrechte ?
B:mnen, spannen 4), krigen, vechten.
Want zoodanigh duide claer
Een zoo opgestreken haer.

VII
Wat nu voorts de rest wou zeggen
Laet ik vader Koen uit leggen
Zoo wanneer hy tot gerijf
Komt te preken van zijn wijf.
1) Zede.
2) Orde.
3) Juisten: justeren, kassen, zetten (juweliersterm) ; vgl. Ned. Wdb. VII, 524; h.l.
die goed pasten bij ....
4) Spannen: gevangen zetten, vgl. de plaats bij Stalpart, gecit. Ned. Wdb. XIV, 2579,
sub 8.
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VIII
Want voorwaer op zulke 1) preken
Passen bet die knevel streken.
Maer dit is het ni eu fatsoen
Van 't Gereformeerdt Sermoen.
Het is een wrang soort humor. Of hij alleen aan religieuze motieven
ontspruit? Ik proef ook iets van de standstrots van den geboren Haagsen aristocraat, die wat minachtend neerziet op armoedzaaierige predikanten, die heet zijn op een rijk huwelijk en met graagte hun kindertoeslagen opstrijken, en op de wat burgerlijke ouderlingen, die kopen
en verkopen, pleiten en kijven, zeilen en peilen, en slapen bij wijven
(D'Ouderlingen, blz. 605-608).
Platvloers zijn de puntdichten van den dichterlijken glazenmaker
Jan Vos, die waarschijnlijk de invloed heeft ondergaan van den ZuidNederlander Richard Verstegen. Jan Vos maakt onderscheid tussen
puntdichten zonder meer en "steek" dichten 2):
Een Punt- en Steekdicht zijn van ongelijke kracht:
Dit kittelt ons het oor; dat weet in 't hart te steeken.
Het Puntdicht roemt de deugdt, het Steekdicht wraakt gebreeken (no. 2).
Slechts de tweede soort, die der hekelende epigrammen, heeft enige
literaire waarde. Dit zij met reserves gezegd: het wemelt ook daar
van de "zegt gij" 's en de "waarom" 's in deze steekdichten. Theoretisch heeft hij een voorzichtige opvatting van het hekeldicht:
Wie
Het
Het
Het

steekdicht maakt, houdt zich van 't Raadthuis en uit kerk.
graauw geeft stof genoegh. De kunst eist veiligh werk.
Kussen en de Stoel gedoogen geen verwijten.
graauw mach blaffen, maar het kan geen wonden bijten (no. 36).

Toch wil dit geenszins zeggen dat hij niet een steek onder water
kan geven aan Gereformeerden die hem minder goed bevallen. Zo
komt Voetius er bekaaid af in no. 743:
Op de geschilderde voet van Vulkanus te Haarlem in 't Prinsenhof.

Dit is de voet daar Luit tot hondertpondt voor biedt;
Maar Uitrecht heeft een voet die gaf het graag voor niet.
Hier hondertpondt, daar niet! wat heeft het Sticht voor reeden ?
Haar voet wil uit de kerk tot in het Raadthuis treeden.
Generaliserend wordt deze laatste mening voorgedragen m no. 707:
Aan zeekere S. (= Ds. Smout ?).
Uw landt is vry, zegt gy, door dapper te verweeren.
Men vindt uw vryheidt slechts by 't graauw en preedikheeren:
Uw raadthuis leit noch aan een bandt van alle wee.
Waarom? omdat dit staagh moet luist ren naar deez' twee.
1) Tekst: zulken.
2) Jan VaR' 768 puntdichten zijn te vinden in Alle de Gedichten van Jan Vos, uitg.
Jacob Lescailje, Amst. 1662-I67I, dl. I, blz. 354-488; uitg. door G. en H. Bosch,
Amst. 1726, blz. 399-555. De nu en dan satirische Lijk- en Grafdichten vindt men in
deel II, 2e dr., blz. 337-4I4 (hiernaar wordt verwezen).
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Evenals Verstegen, die zijn satire gelijkelijk over zijn epigrammen
en zijn epitaphiën uitgoot, hekelt Jan Vos zowel in steekdichten als
grafschriften. Een voorbeeld van het laatste:
Petrus Dathenus.

Dateen de dichter wordt hier dicht gemaakt met zandt.
Hy was in Vlaanderen als Smout in Amstellandt.
Hy dorst Prins Wilm op Stoel voor Atheist uitschelden.
Een booze preediker ontziet noch heer noch helden (ze dr., blz. 379).
Ook op hem doelend, maar geheel in strijd met de historische werkelij kheid, is het volgende:
Meester Pieter, etc. 1).

Hier rot hy die zyn Vorst door preeken heeft verraàn.
Een oproerpreeker is meer dan een heir te vreezen.
't Hooft ziet men op een staak, tot schrik der schelmen, staan.
Wie oproerpreekers straft, wordt loffelijk gepreezen 2) (blz. 40Z).
Een ander ongemeen fel grafschrift is op Ds. Maximiliaan Teellinck
(pred. te Middelburg, r640-r653), die ook door Vondel over de hekel
gehaald is:

D. M. T. etc. 3).
Hier leit een draaier, die noch hout noch draaibank hadt;
Zyn beitel was een pen, gedoopt in 't helsche nat;
Zoo draaide hy de Schrift dat niemandt schrift kon kennen.
Waarom? om 't woeste graauw op d'Amstel aan te schennen 4).
Niet minder hevig vaart hij uit tegen zijn broer Ds. Johannes Teellinck,
die in r660 met Ds. Abraham van de Velde te Utrecht door de magistraat uitgewezen werd wegens zijn krachtig optreden in de zoveel stof
opjagende strijd over de kapittelgoederen (r658, eig. reeds r653, tot
r660). Dezen, die ons beschreven wordt als "een man van groote welspreeckentheyt" 5), vergelijkt hij met den befaamd en Brugsen volksprediker, welke vergelijking ten gunste van den laatste uitvalt. Allereerst citeren we dan het grafschrift op:
1) In de Gentse Polit. Balladen wordt hij ook vaak "Meester Pieter (Dathan)" genoemd, b.v. blz. 43 en 58.
2) De oorsprong van deze fabel is mij onbekend. Wel lees ik van het lasterpraatje,
dat hij als Ariaan gestorven is. Misschien is dat door Costerus rondgestrooid, vgl. J. W.
te Water, Kort Verhaal der Reformatie van Ze,eland in de zestiende eeuw, Middelburg,
1766, blz. 87. Dathenus deelt dus het lot van de grote reformatoren, wier dood door
Bolsec en Cochlaeus in een schandelijk daglicht werd gesteld. Vgl. de "fabula papistica"
omtrent Voetius bij Duker, dl. I. blz. 325.
3) Deze letters zijn ontraadseld door J. A. Worp, Jan Vos, Gron. r879, blz. 23-24.
De initialen boven de puntdichten, soms waarschijnlijk zelfs verkeerd opgegeven, bieden
vele moeilijkheden voor den tegenwoordigen onderzoeker, vgl. J. A. Worp, blz. 91.
4) Teellinck had Willem II na zijn aanslag op Amsterdam uitbundig geprezen in
de voorrede van zijn v~ders Den Politycken Christen.
5) L. v. Aitzema, Historie of Verhael van Saken van Staet en Oorlogh, dl. IX, s Gravenhage, 1664, blz, 1062.
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Broer Kornelis, etc. 1).
Hier kit Broêr Knelis, als broêr Teeling afgerecht.
Deez' 2) schelden op de Scheldt, en die bevecht de Vecht.
Noch is er onderscheidt in hunne lasterreeden:
Deez' wraakt zyn vyanden, die vloekt zyn Overheeden (blz. 40r).
Dezelfde Teellinck liet hem nog niet met rust; begin 166 I deed
deze zijn intrede te Kampen. Waarschijnlijk gaf dit hem het volgende
puntdicht in de pen:
Aan zeeker Kamper, etc.
De Spaansche zieledwang quam eerst uit d'afgrondt voort:
Maar 't is geen godsdienst; neen, zy leeft door menschemoordt.
Wierdt gy hier niet belet, gy zoudt de dwang gebruiken.
't Gaat best daar Arons kroon voor Mozes staf moet duiken (no. 466).
De Utrechtse kapittelstrijd heeft blijkbaar zijn volle belangstelling
gehad. Behalve het puntdicht op Voetius en de beide zoëven aangehaalde gedichtjes, maakte hij nog het volgende insinuerende epigram:
Aan zeekere Stadt in etc. 3).
Uw krygsvolk kost te veel om 't kussen te behoên.
Geeft 't preekers rot de helft, zoo hebt gy 't niet van doen.
Zoo zal het graauw 't bedryf van 't Raadthuis nimmer haaten.
Wanneer de preekstoel wil, behoeft men geen soldaaten (no. 335).
Waarschijnlijk ook te'gen een predikant gericht, is no. 226:
Aan D. H. N. (Ds. ?).
Gy scheldt het dansen, en weleer was 't goed bedryf.
Bestraft gy 't om uw ampt? of zyt gy nu te styf?
Verbiê banket en wyn; neen, 't zou uw lust beletten:
Want gy zyt graagh naar wyn; uw wyf naar hofbanketten.
Onduidelijk zijn ook de twee volgende toespelingen:
Aan zeekere Kerkmeester.
Gy zyt kerkmeester ,en gy houdt niet van Kalvyn:
Maar was de kerk aan 't Y uw meester, 't zou niet zyn 4) (no. 706).
Aan zeekere pilaarb. etc. 5) (= pilaarbijter).
De spreeuwen nest/en aan de kerk, zeidt Pieter Tin.
Maar d'uilen, zegt Servaas, die nest/en hier meest in (no. 694).
1) In de Nalezing van zijn werk (blz. 130) spreekt J. A. Worp het vermoeden uit
dat met Teellinck niet Maximiliaan. maar zijn broer Johannes bedoeld wordt.
2) Deez zou voor ons besef op broer Teeling. den laatstgenoemde. slaan; voor Jan
Vos niet. vgl. het boven aangehaalde puntdicht no. 2. regel 2.
3) De kapittelstrijd is o. a. uitvoerig beschreven door: L. v. Aitzema. dl. IX (Ie druk).
blz. IOSI-I062 en W. Goeters. Die Vorbereitung des Pietismus. Leipzig. I9II. blz. 130
e. v. Zowel de Staten v. Holland als de stad Amsterdam hadden compagnieën naar
Utrecht gezonden om de stadsregering te steunen tegen de kerkeraad en de burgerij.
"Mehrmals war das Volk nahe genug daran das Rathaus zu stürmen" (Goeters. blz. 133)
4) De kerkmeesters werden .benoemd door de magistraat.
S) Wordt misschien bedoeld Willem Backer (gest. 1652). oud-burgemeester van
Amsterdam. behorend tot de Calvinistische partij. die wel "goude kerkpilaar" werd
genoemd? Vgl. Dr. J. E. Elias. Gesch. van het Amsterdamsche Regentenpatriciaat, 's-Gravenhage. 1923. blz. ISO.
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Ten slotte noemen we nog de volgende anti-Gereformeerde epIgrammen:
Mathys de Schilder die niet wel deedt gelyken.

Aan 't schildren schynt Mathys een fijne Geus, zeidt Toon,
Want als hy schildren zal, volgt hy de tien gebaan.
Vraagt gy, hoe dat hy volgt om 't wetboek wel te raaken?
Men ziet hem nooit door verf gelykenissen maaken (no. 491).
Aan zeeker quaaker 1).

De Paus hoopt door zyn werk by
Kalvinus ziet zyn stoel heel in de
Deez' ziet zyn stoel vergeefs, dies
Waarom? de quaaker is, zeidt hy,

Goodes Zoon te gaan.
hemel staan.
is zyn werk verlooren.
alleen verkooren (no. 402).

Aan M. H.

Flip zeidt dat Antechrist zich binnen Room' zal zetten.
En 't is ook waar, want zoo hy Christus kerk zal pletten,
Moet hy te Roomen zyn: hier houdt zyn steevaagt stal 2).
Is 't dan niet waar, dat hy te Roomen heerschen zal? (no. 484).
Dat Jan Vos met de epigrammen van Richard Verstegen bekend was,
acht ik aanemelijk, doordat ten minste twee van zijn puntdichten sterk
herinneren aan een paar later te bespreken gedichtjes van Verstegen.
Het zijn de no.'s 130 en 737.
De dolle Preedrik, Hartog van etc. 3).

De dolle Freedrik heeft veel menschebloedt vergooten.
Nu is hem door een kloot de handt van d'arm geschooten;
Maar el\<. vervloekt de kloot. Vraagt gy om welk een ding?
Om dat de koegel hem niet dwars deur 't hart heen ging.
Aan S. H. van R. (? te Rotterdam).
Gy hebt het kruisbeeldt uit uw koor en kerk gedreeven,
Maar uw Erasmus beeldt is op de brug gebleeven.
Wat reden parsten u tot zoo verkeerdt een ding?
Dat deez' een burger is, Godtszoon een vreemdeling 4).

Jan Vos is echter meestal niet zo pittig en geestig als de Antwerpenaar. Zijn poëzie is minder slordig, veel meer beantwoordend aan
de wetten van metriek en syntaxis, maar tevens saaier, minder rijk
aan vinding. Een ander groot onderscheid - en dit raakt de inhoud is dat ze staat midden in het Hollandse leven van die tijd: inzonderheid de strijd tussen raadhuis en kerk is er schering en inslag. Een
dergelijk thema treffen we in de Zuidnederlandse satire, die van buitenaf oordeelde, niet aan. In dit opzicht staan deze puntdichten veel dichter
bij die van Vondel, wiens invloed zich hier zeker deed gelden.
1) De kwakers hielden sedert 1656 vergaderingen te Amsterdam, vgl. J. A. Worp,
blz. 33. Tegen hen ook de puntdichten: I57, 525, 658.
2) Houdt stand.
3) Bedoeld wordt Christiaan van Brunswijk, de z.g. "dolle bisschop", zie ben. blz.
met de daar gegeven toelichting.
4) Zie ben. blz. I91.
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Vondel, de derde door ons genoemde Roomse polemische dichter,
rijst als een reus op boven alle Noord- en Zuidnederlandse Roomse
satyrici tezamen. Zijn oude doodsvijand, het Calvinisme, heeft hij ook
na zijn overgang niet met rust gelaten. Hij trof het waar hij het maar
treffen kon, zij het in de variatie er van, het Engelse en Schotse Puritanisme, zij het in zijn theologen als Prof. Salmasius, Ds. Maximiliaan
Teellinck of Ds. Wittewrongel. Ook de dichterlijke polemiek vinden
we bij hem, vooral in de eerste tijd na zijn bekering b.v. in Kenteken
des Afvals (r645) 1), waarin hij met een zinspeling op de Heidelbergse
Catechismus, die het misoffer een vervloekte afgoderij noemt, spreekt
van "den tuimelgeest, die 't volck verkeerde", die "tastelijcke razernye",
"die heilooze opperschennis", "die bluscht de zon des Godsdiensts
uit". Met nog veel groter uitvoerigheid en even grote scherpte valt hij
de Protestantse verwerping van het misoffer aan in het 3e boek der
Altaergeheimenissen (r 645): vol toorn schildert hij de bijbeltwist der
ketters:
. Nu tegens een aen 't buldren, als vier winden,
En met een laegh van schriftstut zy aen zy
Om 't voeren van de vlagh der Kettery,
Die razende quansuis op Babels boelen,
Licht geestelijek en weerlijck uit hun stoelen.
Zy giet een' Godt in hare harssenpan,
En eert dit Kalf te Bethel en te Dan;
Doch niet om 't kalf, maer om Godts Rijck te rijten,
Door ongewijde oproerige Levijten.
Zy noemt de Mis, den Kristdienst, kerreckroof;
Haer kerckroof het gezuiverde geloof.
Zy jammert om den Kelck, quansuis verdonkert,
En steelt Godts kelck, die in haer oogen flonkert:
Zy steelt al 't geen haer brein eischt afgeschaft,
En hangt dan op de wet, die 't stelen straft,
In 't leegh gewelf, een romp schoon uitgeplondert:
Dan luide op Bel en Antikrist gedondert;
Den Antikrist, haer reedtste stormgevaert,
Van waer zy kracht op 's weerelts Hooftstadt baert 2).
Zulk een stuk laat alles achter zich wat anderen in de Nederlandse
taal over kettertwist en beeldenstorm hebben te berde gebracht. In
hartstochtelij ke bewogenheid wordt Vondel slechts geëvenaard door
Anna Bijns, die echter als dichter zijn mindere is.
Even vurig als de Mis verdedigt hij de kerk in zijn Heerlyckheit der
Kercke, boek lIl, waarin de grijze dichter beschrijft, hoe hij, tot het
einde van zijn werk genaderd, "verdooft wert door 't gebulck der
wulpsche Razernyen", de Harpijen, die we ook in de Altaergeheimenissen
ontmoeten, en zijn kerk honen als "herbore Joodschap" en als "Babiion" .
Weer fulmineert, zelf als tot razernij ontstoken, de dichter:

1) W. B. V, 138-140.
2) W. B. IV, 814-815.
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Samaritaenen, die Jerusalem verlaet,
Om Bei:hel en om Dan, uw kalvers gieten gaet,
In vormen van uw brein, en, tegens Godts geboden,
Uw eigen zinlijckheên en nieuwicheên, als Goden,
Bewieroockt, offer en aertspriester zet ter zy,
Volvoert door 't schuim des volcks uw tempelschendery,
En Christus heiligh rijck baldaedigh scheurt aen deelen,
Ter schande van zijn' naem, door bloedige krackeelen
Gelastert, en ontwijdt; 0 ongebonde rot,
Hoe kruistge, zonder endt, den eens gekruisten Godt,
Door 't scheuren, niet van 't kleet, by 't krijgsvolck heel gelaten,
Maer 't scheiden van het hooft, en waerde ledemaeten 1).
Evenwel, de ketters mogen dan Samaritanen zijn, eenmaal werd de
waarheid door een Samaritaan ontdekt: Hugo Grotius, wiens z.g.
Testament de dichter in 1645 uitgaf en van een heftige voor- en narede 2)
voorzag in een proza, dat, gespierder dan het proza van Richard Verstegen, het werk van den laatste in felheid van uiting evenaart; Hugo
Grotius, "buyten Jerusalem, den wettigen godsdienst, onder Jerobeams
Kalvers 3), te Dan en te Bethel, dat 's onder de secten, grijs gheworden
zijnde". Welk een van hartstocht trillende ontboezemingen beluisteren
we daar niet in passages als: "Wanneer ghy dan nu voortaen de trompetters van Babel, dat is (niet gelijck men blaet en bulckt de Roomsche
Kerck) een verwarringe en dolhuys van tegen malkander roepende
secten, hoort blasen en rasen: Godts woort, Godts woort, het suyvere
woort; soo denckt eens na, of sy u niet, onder dien heerlijeken tittel
van Godts woordt, hun eyghen woordt, hun eyghen sin, vermeten uyt
Godts wo ort gevat opveylen" (blz. 627).
"Dit (n.l. dit Godswoord) lesen, dit swetsen dese dienaers van hun
eyghen woort, dese onghesonden Propheten hondert mael, duysent
mael, sonder verstandt, sonder herssens, en hierom sweetense met
deformeeren, misformeeren, puriteyniseren, hairkloven, en noch eens,
sonder eynde, tot schade en schipbreuck van ontallijcke sielen, door
sulcke rasernijen verstriekt" (blz. 628).
Wat we bij geen van de besproken Noord- en Zuidnederlandse
auteurs gevonden hebben, is de aan de H. Schrift of aan de Griekse
mythologie ontleende figuratie, zoals Vondel die heeft in die gedeelten
van de Altaergeheimenissen, waarin hij verderfelijke schepselen als de
Harpijen, Michol en de zonen van Eli laat optreden om achtereenvolgens de Offerspijs, de Offereer en de Offerande van het H. Sacrament aan te randen. Het zwakst is deze allegorische figuratie in de
2e zang. Daar treedt Michol, die David bespot om zijn dansen voor
de ark, niet in werkelijkheid op, maar slechts in het betoog van de
Aartsengel Godvruchtigheid (vs. 1361 e. v.). De aartsengel voert de
Ketterij in de gedaante van Michol sprekend in om de pracht en
staatsie van een processie te bespotten, maar "dat wulpsche brein" blijkt
vonnis te' vellen, eer het de zaak begrijpt.
1) W. B. IX, 892.
2) W. B. IV, 623-632.
3) Evenals in de beide vorige aanhalingen de gewone woordspeling kalf-Calvinist.
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In de Ie zang, die over de H. Communie handelt, worden de ketters
gepersonifieerd als verwaten Harpijen (vs. 797 e. v.). Vondel wordt
beangst door hun lastering van de transsubstantiatieleer, die volgens
hen in strijd is met de Schrift, de kerkvaders en de Rede. Maar St.
Jan de Evangelist, die 's dichters leidsman is in deze zang, wenkt even
met zijn hand,
Waer van dit spoock met mist en stanck verdween
In zijn moerasch, en liet ons beide alleen.
De Heiligh sprack: men moet zoo licht niet schricken
Voor vogelen, die 't zaet des hemels picken
En slicken, wacr 't gestroit leit by den wegh (vs. 887 e. v.).
Wie die Harpijen zijn, blijkt duidelijk genoeg uit het vervolg: de
Calvinisten. Van Genève heet het:
Men wensch' dat niet de vloeckster overkome
Al 't geen zy vloeckt de Moederkerck van Rome (vs. 949 e. v.).
Calvijn is voor hem ,,'t vermeten brein" (vs. 1021), de "dommekracht" (vs. 1067), het "belghzieck brein" (vs. I 105), "een Goliath"
(vs. 1151, vgl. vs. 1057-1060).
Zoals de Harpijen den gelovige de offerspijs op walglijke wijze bezoedelen en ontroven, zo zijn het in de 3e zang de zonen van Eli, Hofni
en Pinehas, die door den dichter gekozen worden als aartslasteraars
van het Sacrament des Altaars, als prototypen van de Protestanten, en,
gelijk uit het vervolg (vs. 1585) blijkt, inzonderheid van de Calvinisten.
Daar verrijzen ze:
Uit eenen damp en klove, hun gewezen,
Tot steurnis van Godts Offer, en de schaer,
Die Christus diende aen zijn geheimaltaer.
Zij scheelden wel in zin en spraeck; doch stemden
Uit nijt, om elck van 't offren te vervremden, (vs.

1172

e. v.).

en om hun lastertaal uit te braken. Maar Sint Pauwels, die in deze
zang aan het woord is, weet er wel raad op:
Mijn hart geleeck een sidderende blat,
In 't rui schend bosch, van dwarrelwint gevat.
Sint Pauwels graeuwt en dreight de dootsche spoken,
Zoo datze strax verbaest ter klove indoken;
Die sluitende haer' opgesparden mont,
't Verwaten paer naer zijnen kerker zont.
Het hemelsch licht verdrijft dien helschen waessem,
Voor mijn gezicht: zoo schep ick weder aessem (vs. 1217 e. v.).
In één ononderbroken stroom van argumenten, waaruit wij reeds
een schitterende passage citeerden, bestrijdt dan 's dichters St. Pauwelsfiguur dat kroost van Eli, dat het volk van het altaar rukt en Gods haard
laat liggen zonder vuur (vs. 1637 e. v.). Bij zulke mensen nog martelaren of kerkhervormers te zoeken, het is onmogelijk!
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Wie schaemt zich niet den schender van 't aJtaer
Te kroonen, als een heiligh Martelaer?
Wie schaemt zich niet het heiloos outerstormen
Te doopen met den naem van kerckhervormen?
Wie schaemt zich niet met zulck een dolle speer
Te wonden 't hart van dien gekruisten Heer,
En offerwijn met lastergal te mengen,
Tot smaet van Godt, die al zijn bloet zagh plengen? (vs. 1657 e. v.).
Gaven de enkele proeven van satirische poëzie van Stalpart en Vos
ongeveer het gemiddelde peil aan, waarop ook de Zuidnederlandse
voortbrengselen in dit genre staan, die van Vondel kunnen demonstreren, tot welk een hoogte men ook in het Zuiden had kunnen opklimmen, indien men er in de dichtkunst een evenknie van Rubens
had gekend.
Het grote verschil tussen Noord en Zuid is echter dat hetgeen daar
de uiting is van een kleine minderheid, hier openbaringsvorm is van
een gehele cultuurgemeenschap. Van de bekendste Zuidnederlandse
schrijvers in de r7e eeuw deden vrijwel allen ijverig mee aan de geuzenjacht. Een uitzondering is Guilliam Ogier, de Antwerpse schoolmeester
(r6r8-r689), die tussen r639 en r678 De Seven Hooft-sonden speelsghewijs vermakelyck ende leersaem voor-gestelt 1) had. Geen groot wonder
trouwens: hij voelde zich niet de aangewezen persoon om godsdienstige
zaken te bespreken. Zegt hij zelf niet met een zekere schroom in de
"Voorreden" voor zijn Hooftsonden: "oock en kom' et altydt niet gelegen
van Goddelijcke saecken te spreken, dan alleen daer plaets ende ghelegentheyt reden toe verleenen: ofte het waer het Heylighdom met de
voeten vertreden." Typisch Zuidnederlands is die houding niet. Dat
zal dan ook wel de reden zijn dat Ogier zo'n grote opgang in het
Noorden maakte. Lambert Bidloo in zijn Panpoeticon Batavum (r720)
stelt hem zelfs voor als een,
Die in zijn tael en styl en zedelyke bloemen
Meer Amsterdammer dan Antwerpnaer is te noemen 2).
Zoals de Calvinist Cats populair kon worden in het Zuiden, JUist
door het feit dat het polemisch element in zijn werk afwezig is, zo
moest de Rooms-Katholieke Ogier, doordat zijn werk in godsdienstig
opzicht alle scherpe kantjes mist, aanvaardbaar zijn in het Noorden.
T och was hij goed Rooms. Maar hij was een voorzichtig mens: zelfs
over politieke en actuele dingen wilde hij niet handelen: dat "is ongelegen voor gheruste Borgers, als wesende vol van alle peryckelen, daer
geene Vrienden in betrouwt en mogen worden" (Voor-reden). Hij wilde
slechts op zijn wijze een moraal prediker zijn en beschouwde zich daarom
als een bondgenoot van de geestelijkheid: de predikers kunnen kiesheidshalve niet alles bij name noemen (Waerschouwinghe voor De Onkuys1) Uitgave: T'Amsterdam voor Michiel de Groot, Boeck vercooper op den Nieuwen
dijck, A 0 I682. In deze uitgave bevindt zich achterin nog: Belachelyck Misverstant ofte
Boere geck speel gewys uyt-gebeelt (1680), vertoond door de Olyftak van Antwerpen, waarvan Ogier facteur was.
2) Geciteerd bij O. van Hauwaert, Historisch en Critisch Overzicht van het Vlaamsch
Tooneel in de XVIIe Eeuw, Gent, 1893, blz. 9+
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heydt); wij toneelmensen kunnen dat op een boertige manier beter
doen (Voor-reden tot De Traegheydt). Slechts eenmaal vonden wij in
zijn stukken een toespeling, als terloops aangebracht, op een Calvinistisch leerstuk, n.l. in De Hooveerdicheydt (blz. 16), waar Francisco,
"vermeynde Ioncker" in twist geraakt met de door hem "bedroghen
Dochter" Beyken, die hun kind te vondeling wil leggen, als hij niet
met haar wil trouwen. Francisco tracht haar te sussen:
Denckt, t'is een plaegh over u, en over t'Landt.
Slaeget 1) met de Geusen in een Predestinatie.
Beyken: Ik bid u ....
Waerom bidde?
Franc.:
Om een ander Predicatie.
Beyken:

Dit is al wat we vonden bij Ogier. De mindere goden op de Vlaamse
Parnas waren over het algemeen uit ander hout gesneden. Dezen hebben
we niet allen kunnen behandelen 2). Naar volledigheid viel hier niet te
streven: het terrein is te groot. Gaarne had ik nog een speciaal hoofdstuk
gewijd aan het Geestelijk Toneel als pendant voor het hoofdstuk over
het Geestelijk Liedboek, maar het materiaal daarvoor is vooralsnog
onbereikbaar. Misschien bevindt het zich in Parijs, waarheen (n.l. naar
de toenmalige Koninklijke Boekerij) een grote collectie toneelstukken
van Zuidnederlandse herkomst in 1772 verhuisd is, naar "men zegt".
Helaas bezitten wij nu alleen nog de Naemlijst van de Rotterdamse
veiling, waarop deze collectie in haar geheel verkocht is 3). Snellaert
vermeldt uit deze lijst o. a.: Hermannus Franciscus van den Brant,
Blyeindige Belgica tot Verheffinge van 't Heilig Sacrament des Autaers,
ende tot vernietiging der Ketteren, enz., Antw., Gillis Verhuist, 1679;
Philippus Claudius Basuil, Brusselsche Heerlykheid ofte honderdjarige
jubilé van het Allerheyligste Sacrament van Mirakel, enz., Eug. Hem.
Fricx, 1685; Petrus Franciscus de Smidt, Hondertjaerige Jubilévreugt
bewezen in Antwerpen, ter oorzaken van de Herstellinge des Geloofs in
't jaer I5B5, enz. met alles wat daer toe behoort, zoo vertooningen als
meenigte platen, Antw., Hier. Verdussen, 1685. Andere stukken, die
in aanmerking hadden kunnen komen voor een bespreking zijn: Den
Saligen Ignatius de Loyola of Antiluther, H. Tragicomedie, gespeelt te
Brussel den 23 Augustus I6Io, en Zegenprael der onwinbare Kercke, gegrondtvest op den onbrekelycken pilaer der diep-verholentheyt van het
Waerachtigh Lichaem en het Waerachtigh Bloedt van Godt mensch geworden: Berustende in schyn van Braadt en Wyn. Op de dry-hondertjarige feeste van het H. Sacrament van Miraeckel, by de Eerw. PP. Augustijnen binnen de stadt Loven. Door Guilliam Baseler. Tot Loven, by
Adriaen de Witte, 1674, waarin alle werelddelen en derzelver inwoners,
benevens een hele reeks duivels en ketters, o. a. Luther en Calvijn,
optreden 4).
1) Sla het. VgL Ned. Wdb., XIV, 1447 ad 26: het slaan in met zeer vage betek. in
het Westvlaams: het zoeken in, zijn heil zoeken in, zich werpen op, overgaan tot; h. L
beschouwen als.
2) Joannes David heb ik op verzoek van Prof. Wille er buiten gelaten.
3) VgL F. A. Snellaert, Het Vlaemsch Tooneel in de XVIIe eeuw, in Belg. Museum,
jrg. IX (1845), blz. 286-365.
4) VgL Hauwaert, blz. 79.
6
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Zeker is het dat ook na De Bie en De Swaen de anti-ketterse gevoelens, die overheersend bleken in de 17e-eeuwse literatuur, in de
Zuidelijke Nederlanden bleven bestaan. In 1700 en 1702 werd het
Roomse martelaarsboek van Opmeer nog herdrukt 1). En in 1745, toen
de Barrière-garnizoenen tijdelijk door de Fransen verdreven waren,
verheugde men zich over de nederlaag van "dit quaed geus gebroedt" 2)
en over de zegepraal van den Fransen koning,
Die door zijn waepens quam te vellen
Calvyns en Luyters boos gebroedt,
Wiens trots en hoveirdigh gemoet
De romsche kerk gedeurigh queUen
En dorstigh zijn naer 't christen bloedt 3).
Is er in twee eeuwen veel veranderd?
Zo zien we dan de twee kampen der dichters tegenover elkaar. Men
praat in deze kring niet bij voorkeur over uitlegging van bijbelteksten,
overeenstemming met kerkvaders, maar spreekt onbevangen over de
voornaamste geschillen. Enerzijds staan daar de geuzendichters die railleren met den Heiligen Vader, dien zij nu eens voorstellen als een klein
konkelend mensenkind, dan weer als een grotesken duivelsen Antichrist;
die een loopje nemen met de hele kerkelijke hiërarchie; priesters honen
als smulpapen, wijnzuipers en nonnenverkrachters ; die het gewaande
lichaam van Christus in de monstrans bespotten als Broodgod, Melis
in die halve Maene, de heiligenbeelden en reliquieën als poppedingen
en afgoden. Aanroeping der heiligen, mis, priesterschap en pauselijk
primaat waren de stenen des aanstoots voor de Geuse volksverbeelding.
Daarentegen ziet de "papistische" dichter met minachting neer op
dien ketter met zijn eeuwig boek, zijn gewaand en verdraaid Godswoord, verdraaid omdat zo'n ketter niet voelt dat het Godswoord waar
alles op aankomt is: hoc est corpus meum; hij minacht dien met vrouw
en kroost opgescheepten dienaar van zijn eigen woord, die door niemand
gezonden is, die weggelopen nonnen met hun besnotte kinderen, die
huisbakken ouderlingen en domme, boerse diakenen; hij verfoeit die
kerk, die pretendeert af te stammen van de apostolische kerk, maar
eeuwenlang "onzichtbaar" was; hij spuwt op die reformatoren, die zo'n
schandelijk leven geleid hebben en een even schandelijke dood gestorven zijn; hij huivert voor die gruwelijke schenners van Gods Huis
en Gods lieve heiligen. Ook hier liggen dus de centrale vraagstukken
op de bodem van het volkssentiment : men verwerpt de Bijbel als enige
regel des geloofs, de aanbidding slechts in geest en in waarheid, het
enkele priesterschap van den gelovige, de eenvoud van het Avondmaal des Heren.
Ik kan mij voorstellen dat iemand die dit leest, vraagt: waar blijft
bij dit alles de religie, de vroomheid des harten? Wie meent dat die

1) Sabbe, Peilingen, blz. 95.
2) Sabbe t. a. p., blz. 166.
8) Sabbe t. a. p., blz. 168.
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afwezig is bij dit soort dichters, heeft het mis. Een aartsgeus 1) kan
bidden voor zijn vijanden, een aartspapist als Verstegen kan een gevoelig Marialiedje dichten. De inzet van de politieke strijd dier dagen
waren godsdienstige symbolen, leerstellingen, waardigheidsbekleders.
Wat in latere eeuwen waarden als natie, taal, ras en klasse zouden
betekenen in de worsteling der volkeren en als bezielend element voor
de poëzie, dat was toen de godsdienst 2). Men kan deze tijd liefhebben,
omdat toen, zoals nooit nadien geschied is, het hoogste geestelijke
goed van de mensheid, de godsdienst, waardig geacht werd om dlles,
ja het leven zelf, voor in te zetten.
1) Vgl. Dr. E. T. Kuiper, Het Geuzenliedboek, blz. 22. Over verdraagzaamheid in
het Geuzenliedboek zie mijn art. in De Werkplaats: Een Calvinistisch Liedboek, jrg. I,
blz. 76.
2) In Noord-Nederland, anders dan in het geknechte Zuiden, was trouwens ook het
nationale gevoel een bezielende factor in de strijd.

HET CALVINISME
IN DE SPIEGEL VAN DE ZUID~
NEDERLANDSE LITERATUUR DER
CONTRA~REFORMATIE

HOOFDSTUK 1.

ANNA BIJNS.
Het is niet de bedoeling van deze studie om de satirische uitbeelding en bestrijding van den Protestant en het Protestantisme, van welke
richting of schakering ook, te behandelen: ons doel is immers slechts
den Calvinist en het Calvinisme weerspiegeld te zien in de Contrareformatarische literatuur van de Zuidelijke Nederlanden.
De vraag dient dus gesteld: behoort Anna Bijns hierin een plaats
te bekleden? Volgens mij: inderdaad, en wel om drie redenen.
Allereerst is zij te beschouwen als de eerste grote dichterfiguur der
Contra-Reformatie, wier optreden samenvalt met de politieke phase
daarvan onder Karel V, en wier dichtwerk de poëtische rechtvaardiging
is van diens gruwzame ketterpolitiek ; tevens is zij de grote representante van de Vroege Barok in de Nederlanden, omdat in haar werk Middeleeuws van vorm nog - de dynamiek, de vaart, de gepassionneerdheid van een nieuw tijdvak in de Roomse kunst wordt ingeluid: weliswaar vroeg, archaïsch-streng nog, omdat zij met de ketterij ook de
hele Renaissance-cultuur vreest en haat.
Vervolgens: tijdens de opkomst van de Lutheranen, Sacrament ariërs
en Anabaptisten was Anna Bijns (geb. 1493) in de bloei van haar jaren.
Het gevaar van die stromingen voor haar geliefde Kerk heeft ze onderkend en tegen die richtingen ging haar verweer. De manifestatie daarvan, gepaard met allerlei andere tijdsverschijnselen, werkten in haar
geest samen tot de vorming van een beeld van den ketter, van den hervormde. Bij het ouder worden heeft ze waarschijnlijk slechts een flauwe
notie gehad van de opkomst en de groeiende betekenis van het Calvinisme 1). Het vroeger door haar ontworpen beeld werd er niet anders
van: dat was reeds lang in haar geest, en in haar dichtwerk gefixeerd.
Wat ze de Luthersen en de Wederdopers had aangewreven, trof de
Calvinisten evengoed. De Calvinist lag onder hetzelfde oordeel, zodat
dan ook een van haar later levende geestverwanten in 1580 zonder enig
bezwaar de naam "lutherianen" in een van haar felle anti-Lutherse
refereinen in "Calvinisten" kon veranderen 2). Essentieel was er destijds
voor een Katholiek toch geen verschil tussen die groepen.
1) Slechts in het licht van de latere historie kan men er zich over verwonderen dat
ze het grote gevaar van het Calvinisme niet gezien heeft, zoals B. W. Schaper doet, op voetspoor van Busken Huet, in De Tachtigjarige Oorlog (door J. Romein e. a.), Amsterdam,
1941, blz. 259. Ten onrechte.
2) Vgl. Politieke Balladen, Refereinen, Liederen en Spotgedichten der I6e eeuw, blz.
189 en 343.
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De derde reden is deze: de visie die Anna Bijns had op de toenmalige
hervormden leeft nog voort onder Katholieken van onze tijd. Haar
partijdig gekleurd beeld omtrent de zestiende-eeuwse hervormers heeft
voor sommigen nog steeds historische waarde, evengoed als Vondel' s
beeld van het Calvinisme en de Calvinisten nog steeds gezag heeft èn
in Roomse èn in vrijzinnige kringen. Wie zich hiervan wil overtuigen
leze de Inleiding van Anton van Duinkerken' s Dichters der Contrareformatie 1). Zijn tekening van de opkomst der Nederlandse Hervorming klopt precies met het beeld dat Anna Bijns in haar anti-reformatiegedichten daarvan ontworpen heeft. Ziehier enkele trekjes van het
beeld: "Van toen (n.l. 1521) af werd de propaganda voor de nieuwe
leer in het geheim gevoerd en kreeg ze de aantrekkelijkheid van een
samenzwering." "Kleine taveernen in stegen raakten bekend als plaatsen van bijeenkomst, die de nieuwsgierigheid lokten." "Ontevreden
ambachtslieden en verschooierde idealisten met een teleurgestelden
toekomstdroom beleggen in herbergzaaltjes en artisten-ateliers geheime
bijeenkomsten, die in naam van de gezuiverde religie zoo goed als
anarchistisch zijn." Men vraagt zich af: zijn dat de mensen geweest,
die goed en bloed veil hadden voor het geloof, zijn dat de mensen geweest die het aanzijn van een land veranderd hebben, die een geestelijke hervorming te weeg gebracht hebben, waarvan de machtige nawerking nog allerwegen te bespeuren is? Een stelletje bedrogenen die
"vaak evenmin op de hoogte (waren) der Lutheraansche theologie als
degenen, die rood stemmen, thans op de hoogte zijn van de marxistische
maatscha ppij -leer" ?
Met deze beschouwingen doet Van Duinkerken wel zeer sterk te
kort aan het hoog-geestelijk gehalte en het élan van de Hervorming.
In moderne bewoordingen zegt hij nog hetzelfde als Anna Bijns, wier
"uitvallen" voor hem "tezamen een grandiose geloofsbelijdenis vormen,
vervoerend en angstwekkend" (blz. 18). Stuk voor stuk kan men in
haar dichtwerken de plaatsen aanwijzen waarop Van Duinkerken's
beweringen gegrond schijnen te zijn. Voor de "kleine taveernen" en
"herbergzaaltjes" leze men:
In Bachus kercke daer sijn sij gheerne.
Sy lesen devangelie inde taveerne (blz. 137) 2).
Scriftuere wert inde taverne gelesen,
In deen hant devangelie, in dander den pot (blz. 8S).

Voor de "artisten-ateliers" mogelijk:
Maer dat sy Cupido, met sijnen schichte,
Lucretia, Venus oft een haer nichte
In haer cameren stellen puer moeder naeckt
Dwelck tot onsuverheden mach trecken lichte,
Alwaert dat alle menschen ontstichte,
Dat en achten sy niet .... (blz. ro6).
1) Uitg. De Gemeenschap, Utrecht, 1932, blz. 16.
2) Tenzij anders vermeld, slaat de aanwijzing der bladzijden op de editie der Refereinen van Anna Bijns door Mr. A. Bogaers en Dr. W. L. van Helten, Rotterdam, 1875.
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Voor de "ontevreden ambachtslieden",
artisten genoemd:

In

één adem met sommIge

Timmerlien, metsers syn ons doctoren nu,
Tengieters, pijpers, pinceelleckers
En schalydeckers 1),
Vettewariers 2), blauwververs en lakenreckers,
Barbiers en tandtreckers, de se willen hem moeyen
Metter schriftueren, ja spotters en geckers,
Faembevleckers, die in achterclap groeyen,
Dit sijn de doctoren die vol consten vloeyen" (blz. 30).
Voor de "verschooierde idealisten" zie men b.v. de Proloog voor de
3e bundel van Anna Bijns, geschreven door broeder Pippinck:
"Door Satans listen rijsen altijts sekere persoonen, verloopen religieusen oft apostaten, Pastooren die haer schapen verlaten, in errueren
versoncken, ja schoelappers, mandemakers, tegeldeckers, wevers ende
desgelijcken, die met valsche opinie die Christen gemeente turberen"
(blz. 21 I).
Of Anna zelf:
Theeten broerkens in Christo, maer ic seg dmijne:
Tsijn bruerkens in Kisto, diet wel besiet (blz. 144).
Ze waren "zo goed als anarchistisch":
Neen, seit de boose geest, onthout dit woort,
Ghij sijt al vrij, dus u vrijheyt orboort;
Acht geen menschen geboden, dats mijn raet (blz. 69).
Sij versmaden doverheyt van beyden staten,
Sij willen vr~i zijn, onder geen macht staen (blz. 337).
Voor ons hebben deze getuigenissen geen objectieve historische waarde,
evenmin als andere "misrepresentations" van godsdienstige tegenstanders door vurige polemisten en propagandisten, in welk tijdvak
der geschiedenis ook. Alleen subjectief leren ze ons iets omtrent de
opvattingen van den polemist en zijn groep zelf.
Met deze reserve willen wij het werk van Anna Bijns beschouwen.
Twee karakteristieke trekken vallen ons dan in het oog. Ten eerste:
de hele Kerkhervorming tracht ze te typeren en te objectiveren in één
bepaalden persoon, Maarten Luther. Ten tweede: ze generaliseert de
verschijnselen: wat enkelen bedrijven, schrijft ze toe aan allen; elke
onroomse openbaring van de tijdgeest is voor haar uiting van de Hervorming. Dit laatste is verklaarbaar doordat de gelovige Katholiek nog
geen afstand kon nemen van de eigentijdse stromingen. Wat het eerste
punt aangaat, haar Lutherfiguur is van historisch standpunt vals, maar
in artistiek opzicht verdienstelijk uitgebeeld: uit heel haar werk rijst
voor ons geestesoog op, in beangstigende wezenlijkheid, haar creatie:
de demonische aartsverleider en zielenmoordenaar Luther. 1) Leidekkers.
2) Handelaren in vetwaren, kruidenier&.
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Slechts zelden bestrijdt de Antwerpse schoolmeesteres (1493-1575)
met een geargumenteerd leerstellig betoog het door haar verfoeide
stelsel, zoals in referein XX uit de eerste gedrukte bundel (1528) "declarerende uut der heyliger scriftuere, dat de menscen hebben eenen vrijen
wille", dus een bestrijding van de praedestinatieleer (1527), en in referein VIn uit de tweede gedrukte bundel (1548) met de stokregel:
Gheloove sonder wercken en maect niet saIich,
tegen de leer van de rechtvaardigmaking uit het geloof alleen. Zij strijdt
niet tegen een onpersoonlijk leerstelsel, maar tegen de levende incarnatie er van, den man, of liever den duivel, Luther. Wie het dichtwerk
van deze hartstochtelijke vrouw onbevangen leest, moet tot de conclusie komen dat er twee mannen zijn die in haar leven een ontzaglijke
rol gespeeld hebben: één dien ze van aangezicht tot aangezicht kende
en vurig bemind heeft 1), en één dien ze alleen van horen zeggen kende
en vurig haatte.
Wanneer Anna de grote, enige liefde van haar leven gehad heeft is
niet met absolute zekerheid te zeggen. De eerste gedateerde klacht over
verloren liefde is van 6 Sept. 1525 2). We mogen haar dus stellen vóór
of in 1525. Jarenlang nu - uit de datering van haar gedichten in hand-

1) De fantasieën van Jonckbloet in zake de liefde van Anna Bijns hebben afgedaan.
Er is geen enkele reden om aan te nemen dat haar liefde niet een volkomen geoorloofd
karakter heeft gehad. Reeds J. van Vloten in zijn Jonckbloet's z. g. Gesch. der Ned. Lett.
ten dienste van haar lezers getoetst, 1876, blz. 84 weerlegde afdoende Jonckbloet's mening
dat Anna "een allemanshoer" geweest zou zijn. Dat zij in haar later leven "haar vroegeren wereldschen wandel vaak uit een overdreven streng oogpunt beschouwde, geeft
zij· zelf openlijk te kennen.

"Mijn arm beladen consciëntie," zegt zij,
"Van cIeynen gebreke maeckt groote mentie,
Die ic, gesont synde, niet eens en achte." "
Ik kan haar niet anders zien dan als een eerlijke, hoogstaande vrouw, met een gaaf
karakter. Als enige ondeugd merk ik bij de lezing van haar werken op, dat zij in de verhouding tegenover het mensdom blijk geeft van een zeker wantrouwen en van achterdochtigheid, vgl. ook de biographische bijzonderheden, meegedeeld door F. J. v. d. Branden
in Anna Bijns, haar leven, hare werken, haar tijd, Antwerpen 19II, blz. 164-168.
2) De beste studie over de liefde van Anna Bijns is die van Leonard WiIIems, Het
Bonaventura-raadsel in het leven van Anna Bijns, in Vers/. en Meded. Kon. Vlaarnsche
Acad., 1920, blz. 415-444. De naam van den minnaar kennen we niet: Bonaventura
was slechts een "oude, trouwe vriend van den huize". Alleen in zake de leeftijd van
Anna, waarop zij haar liefdesverhouding had, ben ik het niet met zijn betoog eens. Hij
ziet de datering van de gedichten in hs. B. over het hoofd, als hij vermoedt dat ze toen
ongeveer 20 jaar is geweest. Waarom niet 3 I à 32 jaar? De onmiskenbare hartstocht
van haar liefde wordt slechts begrijpelijker wanneer we aannemen dat de temperamentvolle dichteres, na lange ontbering, op wat rijpere leeftijd het grote, maar kortstondige
geluk der liefde heeft gekend. Overigens acht ik het de natuurlijkste zaak der wereld
dat zij een geoorloofde liefde gekend heeft. Den dichter B. Aafjes treft juist in haar erotische poëzie het directe en het primaire: het hart ligt haar op de tong (Criterium, 3e
jrg. (1942), blz. 138). - Nu de laster van Jonckbloet uit de wereld is, ontstaat er echter
een nieuw soort scandaleuze geschiedschrijving. Men leze slechts B. W. Schaper t. a. p.
blz. 259-260, waar gesuggereerd wordt dat de laster over Anna Bijns uit het kamp der
Hervormden zou komen. - Over Pr. Bonaventura zie men: J. v. Mierlo, Gesch. van
de Lett. der Nederlanden, 's-Hoo:rtogenbosch-Brussel (1941), dl. 11, blz. 35+
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schrift BI) mogen we opmaken: van 1525 tot ongeveer 1528 - hebben
onbeantwoorde liefde en dodelijke haat in haar ziel om de heerschappij
gestreden. We zouden de refereinen uit die periode van haar leven het dichterlijke dagboek van haar hopeloze liefde en groeiende geloofshaat kunnen
noemen. De gedachte immers, dat deze hartstochtelijke, intens levende
vrouw maar een liefde verdicht heeft, is van psychologisch standpunt onaanvaardbaar 2). Vrouwelijke liefdeklachten, als zij in haar onuitgegeven
refereinen heeft uitgestort, vindt men maar weinig in onze literatuur 3).
Waer sal ic u vinden?
Op mijn bloote knien ic derwaert crope
Door regen, door winden
(J.-v. H., blz. 135).
Telkens wisselen haar stemmingen, als ze beseft, dat haar minnaar
voor immer ontrouw zal zijn. Wrang is het referein van 18 Nov. 1525
met de stok:
Tes pijnlijck troost derven, als men troost gesmaeckt heeft
(l-v. H., blz. 179).
Hoe diep is de psychische inzinking op de laatste Octoberdag van
1526, als ze uitroept:
Compt, doodt, wildt my uutter weereldt halen,
Vercort mijn pijne.
Waer blijfdij, mij verdriet u langhe dralen,
Rasch laet mij der natueren schuldt betalen
(l-v. H., blz. 236).
Een onweerstaanbare melancholie heeft zich van haar meester gemaakt:
Ic ben gevangen als de meese inden slach,
Ic waerder geerne uute, maer ic en mach.
(l-v. H., blz. 238).
Op 10 Dec. 1526 weet ze nog heel zeker dat haar trouw onwankelbaar is:
Begheven en sal ic u nu oft nemmermeer;
Eer liet ic mij villen, zieden en braden.
Cl-v. H., blz. 249).
1) Uitgegeven door W. J. A. Jonckbloet en W. L. van Helten als Nieuwe Refereinen van
Anna Bijns benevens enkele andere rederijkersgedichten uit de XVle eeuw, Gent 1886. Volgens
Dr. F. Lyna en Dr. W. v. Eeghem in hun uitgave van Jan van Stijevoorts Refereinenbundel 1524, Antwerpen, z. j., dl. Il, blz. 306-307, zijn niet alle refereinen uit hs. B.

van Anna Bijns. Deze bewering staven ze niet met bewijzen. Te eisen dat al haar gedichten kenbaar moeten zijn aan haar akrostichon of haar spreuk gaat m. i. te ver. Zó
vaak gebruikt ze het akrostichon nu ook niet in de gedrukte refereinen, die zeker van
haar zijn. Vgl. ook J. van Mierlo, Gesch. van de Lett. der Ned. (1941), blz. 354: "voor
mijn gevoelen zijn de meeste uit de Nieuwe refreinen wel haar werk".
2) Het verdicht zijn van haar liefde werd aangenomen door M. Basse, Anna Bijns,
in Tsch. v. h. Willemsfonds, 1903, Il, blz. 224.
3) J. v. Mierlo S.J. stelt ons in zijn Geschiedenis der 000- en Middelned. Letterkunde,
Brussel, 1928 voor een psychologisch raadsel als hij haar liefdesuitingen voor onecht,
haar geloofsuitingen daarentegen voor echt verklaart. Enerzijds: "dikwijls gaat het over
ontrouw in de liefde; en dan heeft haar gedicht wel iets van een kreet des harten, al
meen ik dat ook daar louter fictie aan 't woord is" (blz. 395). Anderzijds heet het over
haar anti-Lutherse poëzie dat men bij haar niet vindt "de pose, niet het masker, niet de
grijnzende spotlach; het ging haar om te heilige dingen .... Zij geeft zichzelve in al haar
hartstochtelijke eerlijkheid." [blz. 401, cursivering van mij]. Veel minder positief, aarzelend, is hij in zijn Gesch. v. d. Lett. der Ned. (1941), blz. 353-355·
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Afleiding door een nieuwe liefde kan niet baten. Zij begrijpt (3 Jan.
1527) dat haar vreugde voor altijd verloren is. 0 God der goden, kermt
zij, wil deze liefde toch in mij uitroeien. En zich dan nog te moeten
verbijten voor de mensen! Slechts één medicijn is er voor haar dodelijk
gewonde hart: een rode mond (blz. 255). Bijna een jaar later (29 Nov.
1527) spreekt zij haar geliefde nog aan:
Beeldt wiens zoete aenschijn ic noeyt en vloodt,
Als u eyghen ghetrou lief tot in mijn doodt.
(J.-v. H., blz. 282).
Nog eens weerklinkt haar zoete stem (19 Aug. 1528):

o

hertelijc lief, schoon, zuver, reene beelde,
Ic en gheerde op eerde anders gheene weelde,
Dan u bijsijn, want daer hangt mijn ghesonde aen.
(J.-v. H., blz. 3I4).

Het laatste ons overgeleverde woord over de liefde is dan .0P 4 Sept.
1528 haar bespiegeling over het scheiden van twee gelieven:
Liefs scheyden es boven alle plaghen swaer.
Dan is het dagboek 1) van haar innerlijke strijd voltooid, de worsteling volstreden. Haar levensrichting is gevonden. Nu bloeit alleen
nog de liefde voor God, Jezus, Maria en Gods kerk.
Maar in ditzelfde poëtische dagboek zien we ook groeien de haat
tegen den vijand van Gods Kerk. Wel heeft ze reeds op 21 Nov. 1523
haar felle Balade op den A. B. C. gedicht (B.-v. H., blz. 45), vol van
de hatelijkste opmerkingen tegen de nieuwe secte, maar 't is of ze den
groten Hervormer nog niet aandurft, wanneer ze hem slechts met een
naamsverdraaiing aanduidt als "den ottere" en als "den uutgeloopen
man te Swertenberge". Maar pas nadat ze haar heftigste liefdesrefereinen geschreven heeft - volgens de chronologie van hs. B. tussen
6 Mei en 21 Oct. 1526 - komen de fel-persoonlijke anti-Lutherrefereinen los. Dan is hij de vorst der duivelen, een ketter erger dan
Arius. Hij verheft zich boven Augustinus, Hieronymus en Ambrosius,
die nu als ezels in de hel liggen. En zo gaat ze in scheldende razernij
voort. (B.-v. H., blz. 54 e. v.).
Op 26 Febr. 1527 typeert ze hem als
Een vertwijfelt ketter, argher dan een Jode,
Verloochent munck, recht Antecrists bode,
en ZIJn partij:
Hoe sal icse best noemen na mijn wanen?
Tsyn eertsche duvels, die de menseen quellen.
(B.-v. H., blz. 63).
1) Volgens C. Kruyskamp, De Refreinenbundel van Jan van Doesborch, Leiden, 1940,
dl. I, blz. LXVI mogen we aan de data van hs. B geen enkele waarde toekennen. Hij
verwijst dan naar de jaartallen 1579 en 1580 onder de twee van haar refreinen die opgenomen zijn in de PoUt. Balladen. Dit argument is zonder waarde, daar de twee bedoelde
refreinen opnieuw in omloop gebracht zijn te Gent in de troebele dagen van 1579-1580,
maar nu gericht tegen de Calvinisten, zodat de afschrijver lichtelijk op een dwaalspoor
kon komen.
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Op de 1ge Juni van datzelfde jaar schrijft ze het felle referein dat
enkele decenniën later (1580) te Gent zou worden toegepast op de
Calvinisten 1), het referein waarvan de stokregel vraagt: "Wat gheest
eest die de lutherianen regeert", waarop het antwoord is: niet Gods
geest, maar de boze geest (blz. 67).
Een maand later weer een woedend scheldreferein, met de stok:
(immers)

Noyt argher dan Luther en was ghevonden,
Die tegen hem spreeet, teghen eenen oven gaept;
Sonder redene hij na sijn sinlieheit clapt.
Al waert dat Lucifer selve waer gheeapt 2),
Hij en soude niet wel argher mueghen wesen (blz. 72).

Op I Augustus 1527 beschouwt ze op sarcastische wijze de wonderen,
die Luther, de Heilige van Wittenberg, doet: hij veroorzaakt (een goede
heilige!) twist, moord, doodslag, achterklap, dobbelarij, hoererij en
boeverij (blz. 81).
Het jaar 1528 is het keerpunt: de liefde voor den trouwelozen minnaar is verstild, maar tevens treedt ze nu met haar haatliederen in de
openbaarheid: 9 Augustus 1528 verschijnt te Antwerpen bij Jacob van
Liesveldt haar eerste bundel: "subtylyc ende retorijkelijc refuterende
inder waerheit alle dese dolingen ende grote abuysen, co mende uute
de vermaledijde Lutersche secte", zoals de titel vermeldt. Anna Bijns
heeft haar levensroeping gevonden.
Zo zien we dus dat de jaren 1525 tot 1528 in Anna's leven uitermate belangrijk zijn. Diep wordt haar zieleleven omgewoeld; haar
karakter wordt voor altijd gevormd; de geest van haar dichtwerk voorgoed bepaald. Terwijl ze den minnaar die haar liefde ontrouw geworden
is, liefhebben moet en niet haten kan, stort ze al de fiolen van haar toorn
en haar grimmige haat uit over het hoofd van den man die ontrouw
geworden is aan zijn gelofte tegenover de kerk.
Ternauwernood heeft ze opgemerkt dat de Hervorming in de Nederlanden niet ging in de richting van den Witten bergsen, maar van den
Geneefsen hervormer. Op dit punt is er in haar geest a. h. w. een bewustzijnsverenging ingetreden. Voor haar was alle hervormingsgeest te vereenzelvigen met de demonische Lutherwaan. In hem bleef ze alle hervormden, ook de Wederdopers en de Calvinisten, geselen. Van dezen,
gelijk van álle ketters, was Luther immers de geestelijke vader. In hem
trof ze allen: 't is alles van hetzelfde laken een pak.
So veel hoofden so veel gelooven sehiere ....
Elck dunet dat sijn opinie de beste is (blz. 336).
Luter heeft geroet, ander hebbent volsponnen (blz. 408).
Aan Calvijn gaat ze bijna voorbij. In haar 3e boek spreekt ze terloops van "Calvinus, Brentius 3) met haer consoorten" (blz. 340) en
van "Luthers en Calvinus Legende" (blz. 448).
1) Polit. Balladen, Refereinen, enz. blz. 189.
2) Van een monnikskap voorzien.
3) Johann Brenz, leerling van Luther, t 1570 te Stuttgart.
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Maar ook de andere ketterse godgeleerden worden slechts zelden genoemd:
Luther, Melancthon en sulcken serpenten,
Die dootHjck venijn in scriftuere blasen ....
Werden als lichten der kercken verheven (blz. 103).
Balthasar 1), Swinglius, Oecolampadius 2)
Willen ons in dooren oock hanghen schoon bellen.
Luther ende de ketter Corolostadius 3)
Waren in deerste twee lieve ghesellen.
Nu heet deen den anderen den mont der hellen (blz. 168).
Swinglius steect oock oppe zijn granen 4)
En wilt oock wat nieus brenghen ten papiere.
Carolstadius sgelijcx recht oock sijn vanen (blz. 190).
Door het over het hoofd zien van het Calvinisme is er een merkwaardige discrepantie gekomen tussen Anna's Luther hekelend dichtwerk en broeder Pippinek's 5) vooral tegen de Calvinisten polemiserende voorrede voor haar 3e boek refereinen (1567). Lees het boek
van Anna Bijns, zegt hij, "en siet niet eens nae Martinus boeeken oft
van yemant, die uut sijnder schole is gesproten, schout stinckende en
twistige Calvinus leere" (blz. 2 I 6).
In één opzicht staat Anna boven velen van haar medestanders. We
zagen reeds hoe ze in 't begin aarzelde Luther bij name te noemen.
Welnu, die schroom overwon ze, maar nooit lastert ze van met name
genoemde personen uit haar eigen omgeving. Welk een verschil met
de Gentse Politieke Balladen, die we later zullen bespreken. Ook buiten
onze grenzen plaatsten lang niet alle satirenschrijvers zich op een
dergelijk hoog standpunt. Een weerzinwekkend voorbeeld van persoonlijke hetze, laster en insinuaties is b.v. Ein gemeyne Bicht von Daniel
von Soest 6), het werk van een Westfaals anonymus (1539), waarin deze
niet minder dan zestien Evangelische geestelijken (waarvan veertien
toen nog in leven) en twintig vooraanstaande burgers met naam en
toenaam als huichelende schurken en geile wellustelingen aan de kaak
stelt of van andere vuile dingen beticht. Tot een dergelijk peil van
polemiek zakt Anna Bijns nimmer. Hoe onredelijk scherp en hatelijk
ook, nooit zal ze haar Antwerpse medeburgers belasteren:
Niet ruerende van singulare persoonen,
Want die luthers zijn selen hem selven honen 7) ....
Dus niemants oneere en willen wij soeken,
Want achterclap allen goeden menschen mishaecht 8).
1) Balthasar Hubmaier, bekend Beiers anabaptist, in 1528 te Wenen verbrand.
2) t 1531 te Ba2el.
3) Karlstadt, t 1541 te Bazel.
4) Met veel misbaar schreeuwen. (Kil.).
5) Over dezen gevierden Antwerpsen prediker zie men Paquot, Mémoires pour servir
à l'histoire litteraire, Louvain, 1765-177°, dl. nr, blz. 257-258.
6) Te vinden in: Prof. Dr. Arnold E. Berger, Satirische Feldzüge wider die Reformation, Leipzig, 1933.
') Onteren.
8) Zie de refereinen en andere gedichten van Anna Bijns, uitgegeven door E. Soens,
Leuv. Bijdr. IV, blz. 212. Tegen de toekenning van "heel wat" refereinen in het door
dezen uitgegeven hs. A aan A. Bijns maken Dr. F. Lyna en Dr. W. v. Eeghem t. a. p.
blz. 304-306 eveneens, nu met bewijzen gestaafd, bezwaren. Doch ook hier moeten we
niet over-critisch zijn. J. v. Mierlo, Gesch. v. d. Lett. der Ned. (1941) gebruikt tal van
refereinen uit hs. A. als illustratiemateriaal (blz. 355-359).
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Anna's satire is meer verwant aan die van den Elzassischen pater
Franciscaan Thomas Murner. Ook hij geselde allereerst Luther zelf
(hij wilde zelfs een heel corpus antilutheranum schrijven) en daarnaast
alle sectariërs die in Luther's naam zondigen. In zijn satire Van dem
Graszen Lutherischen Narren 1) (r522) laat hij naast Luther zelf, die
als een gewetenloze cynicus wordt voorgesteld, als hoofdfiguur den Groten
Luthersen Nar optreden d. i. de verpersoonlijking van alle oproerige
elementen die zich om Luther's vaandel geschaard hebben; zijn lijf,
opgezwollen door allerlei demonen (verpersoonlijkte secten), kan daarvan slechts bevrijd worden door magische bezweringen. Met de beide
Duitse en vele andere antireformatorische satyrici heeft Anna Bijns
echter de gewone schematische ketter psychologie gemeen: ketterij is
het werk van den Satan die de mensen verleidt, onder de dekmantel
van Gods Woord hun vleselijke begeerten bot te vieren 2). Dat is ten
slotte bij haar schering en inslag.
Luther, die afgezant van Lucifer, is voor haar erger dan Joden,
Turken en Hunen, ja erger dan Mahomed 3) en Maarten van Rossum.
Hij is een aartshuichelaar: hij heeft het geloof, de H. Schrift, de Christelijke vrijheid voor in de mond, maar hij leeft als een beest. Het is een
arme venusjanker (blz. r64):
Luthers secte en mach geen maechden geluchten.
Hij heeft ooc een gaeyken, gaen de geruchten,
Daer hij mede speelt achter de gaerdijne (blz. 58).

In de grond kan men van de hele Hervorming zeggen: cherchez
la femme:
Dus liet hij toe, dat muncken trouden nonnen,
Want hy hadt ooc gheerne gheweest aen dwijf.
lek laet mij duneken, dit was sijn motijf,
Dat hij de suverheyt eerst heeft mispresen (blz. 166).

Trouwens niet alleen uit vleselijke wellust raadt hij de priesters het
trouwen aan: 't is ook "op datse veel jonghe Luteraenkens maken"
(blz. r60). Dat zo iets zelfs in de geheime Evangelische bijeenkomsten
geschiedt, dat vindt Luther geen zonde! (blz. r6r). Hij is de kapitein
van dronkaards en vraten (blz. 75). Immers het vasten is alleen maar
afgeschaft om op Vrijdag vette kapoenen te kunnen eten:
Sij slocken svrijdaechs vleesch, al warent honden (blz. 67).

Kortom, Berger' s analyse van de ketterpsychologie gaat volkomen
op bij Anna Bijns' Luthersatire:
Ghij gaeft eerst uute, dat ghij socht Gods eere,
Reformatie der kercken en sielen profijt,
Maer ghij socht u vleesch als valsch ijpocrijt.
1) Arnold Berger, t. a. p.
2) Arnold Berger, t. a. p., blz. 166.
3) Over de satirische uitdrukking "Machomets duve is op Luther gevallen" e. a. zie
men Dr. G. A. van Es, De attributieve genitief in het Middelnederlandseh, Assen, 1935,
blz. IIS.
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Iets, waarin ze zich weer wel van andere satyrici onderscheidt, ook
van vele hervormde, is dat ze slechts zeer zelden woordspelingen en
naamsverdraaiingen ten beste geeft. In haar beginwerk, o. a. in haar
rondelen, is Luther een "otter" 1); enkele keren zet ze sottoren voor
doctoren; ook in de volgende, reeds geciteerde regels offert ze er aan,
doelend op de kerkdiefstallen :
Theeten broerkens in Christo, maer ie seg dmijne:
Tsijn bruerkens in Kisto, diet wel besiet (blz. 145).
Hoeveel hoger staat ze hierin dan haar uitgever, broeder Pippinck,
die de valse leraars aanduidt als "tsij gedierten met lange steerten oft
sonder steerten op der weerelt gecomen" en in margine daar ter verduidelijking bijvoegt: Calf. Mart. 2) (blz. 2 IO), en die aan de gelijkenis
van den Verloren Zoon dit verlengstuk breit, dat hij den ketters en zoon
toeroept: "laat Ca/veren varen, die den gheest beswaren, die ha er eyghen
meester met den hoornen steken ende met haer steerten, tot een sweepe
dienende, verjagen in diveersche landen. Haect naer dat gemeste calf,
Christum presenterende" (blz. 214).
Als slot van mijn beschouwing over Anna' s ketter beeld wil ik nog
enige opmerkingen maken over de generaliserende tendenz die er in
haar werk te bespeuren is. Alle stromingen en verschijnselen, die haar
bewogen en roerige tijd kenmerkten, schreef ze toe aan de satanische
invloed van Luther.
Natuurlijk is hij de oorzaak van de Boerenoorlog:
Ghij verweekt in donders aten wederspannicheyt,
Ghelijck wel ghebleken heeft aen de boeren;
Heel kerstenrijck waecht van uwer voeren.
Wat isser menich man in sijn bloet versmoort! (blz. 167).
En nog:
Noch hebben sij den wille opten dach van heden
Om inne te nemen casteelen ende steden,
Maar tgebreeckt hen aende macht (blz. 144).
Daaruit volgt noodzakelijk, dat de ketters alle goed gemeen willen
maken; telkens en telkens keert die dwaze beschuldiging terug. Luther
leert:
Tgoet es ghemeene; hier duer elck pluystert 3)
Als kersten bruerkens van Judas reghele (blz. 122).
Ook volgt er noodzakelijk uit dat de ketters anarchistisch ZIJn:
De Christenen waren te seere beswaert
Met menschen statuten, noyt herder vleghele;
Nu es ons een ni eu licht gheopenbaert,
Dats Luther .... (blz. 122).
Vele van haar refereinen dragen het karakter van Tijdzangen waarin
ze alle zonden en excessen, die ze in haar woelige vaderstad Antwerpen
Leuv. Bijdr. IV, blz. 209-2 II , 222.
2) Calf = Calvijn; Mart. = Marten, volksnaam voor aap.
3) Plunderen.
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waarneemt, toeschrijft aan Luther en de Lutheranen. Met een menigte
citaten zou dat aan te tonen zijn. Ik geef er enkele:
De "Lutherianen" zijn echtbrekers:
Al hebben sij schoon huisvrouwen, sij schieten strijpen 1),
En dat wijf en kindren wel souden behoeven,
Hanghen sij aen hoeren; hoe sij dwijf bedroeven
En achtense niet seere (blz. I25).

Meesterlijk hekelend tekent de dichteres met haar teleurgestelde
liefde het ongelukkige leven van verlopen monniken en nonnen die
met elkaar gehuwd zijn, in het r6e referein van de ze bundel. Te lui
zijn ze om te werken; door ieder veracht, lopen zij bij geestverwanten
te bedelen; de nacht brengen ze slapeloos door vanwege het gekrijt
van de kinderen. Bij halve dozijnen lopen hun besnotte kinderen haveloos rond. Nu kunnen de luie nonnen vuile luiers uitwassen. Door
hun armoede vallen ze in grote zonde: de vrouw wordt hoer, de man
steelt, de kinderen worden te vondeling gelegd; het eind van het liedje
is de galg. Welk een verschil met het onbezorgde leventje in het klooster!
Gelijk in schier alle godsdienstige satire vinden we ook hier telkens
het verwijt van hypocrisie:
Merckt nu dese ypocryte op tstrate,
Oft in den tempel: het schijnt dat sij sineken
Doogskens in deerde, simpel van state;
Nochtans van hooverdien dat sij stincken 2).

Zij vloeken, brassen en dansen:
Aenmerct sijn discipulen aen alle hoeeken,
Hoe sij blasphemeren, achterclappen, vloecken (blz. 73).
Met brassen, boeleren sij den tijdt duerbringhen.
Dits dabstinentie, daer sij tvleesch me dwinghen.
Mueghen sij dus in hemelrijek varen,
Met bommen 3), met fluyten, met dansen, met springhen,
Soo radick hen, dat sij gheen schoenen en sparen (blz. 12I).

Brooddronken nachtbrakers zijn het:
Eest duegcht voor tsacrament storten de lampen
En achter straten met tortsen loopen mommen,
In gheestelijcke habijten met fluyten, met bommen,
Van broodronkenschap weetende wat beghinnen? ....
Es sonde duegcht, de Lutheranen sijn sancten (blz. I39).

Ze lopen zelfs bij voorkeur in nieuwmodische kleren:
Siet dees Christen bruers, nieu evangelisten,
En gaen gelijck Toreken ghecleet, op sijn stragots 4),

1) Misschien: zij deugen niet, vgl. Ned. Wdb. XVI, 74 en het gloss.
2) Leuv. Bijdr. IV, blz. 240.
3) Trommelen.
4) Wsch. uit te spreken: strazjots; op de wijze van een Grieksen of Albaansen huursoldaat, Ned. Wdb. XV, 2102.
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Met afghesneden hosen, ghehaekelt 1) op sijn sots,
Van weelden weetende, wat nieuwieheyt draghen (blz. 118).
Anderen willen juist weer zonder kleren lopen. Luthers discipelen
vallen in veel gebreken:
Sijnse som niet uut haren goede ghestreken
En wilden aehter lande loopen al naeekt? (blz. 186).
Hier komen we op 't chapiter der Anabaptisten. Koekoek één zang:
De herdoopers makent hen wat te breedt,
Maer tgheene dat sij doen int openbare,
Daer waren de Lutheranen ooe toe bereedt,
Vreesden sij de doodt niet, dits treeht beseheedt.
Warent eerst niet Lutheranen en Lutherinnen
Die hem nu herdoopen? (blz. 142).
Ja erger, sommigen laten zich zelfs besnijden (blz. 135, 184).
Dat ze geen grens wil trekken tussen Luthersen en andere ketters
valt nog enigszins te begrijpen; maar ook humanistische en Renaissancistische kunstenaars zijn verkapte Lutheranen 2). Ik citeerde reeds een
passage over naakte Venus- en Lucretiabeelden. Heel de kentering in
de kunstopvattingen nemen we waar in passages. als:
Datse de beelden willen werpen uuter kereken,
T eompt al uut Gods liefte ; tes goedt om mereken
Aen de beelden, diese in haer cameren stellen,
Dats alle boeverije, daer se tvleesch me stereken,
Om te meer te begheeren oncuysche wercken . . . .
De figueren, die hen mochten vertellen,
Wat oe sancten om Christurn hebben gheleden,
En mueghen niet si en dees Luthers ghesellen.
(blz. 124, zie ook 140).
Niet alleen de Roomse geestelijken verbeuzelen hun tijd met allerlei
poëzie en filosofie te bestuderen (blz. 61). De ketters genieten ook
liever van heidense dan van devote poëzie:
Ja tcruys Christi, dat sijn doot brengt in memorien,
Doetmen wech in stede vreemde historien,
Poetrije nae de heydensche maniere.
Dat devotie bij bringt, moet Ul.lt den papiere,
Maer al dat tot onsuverheden verweekt,
Wert gheschildert, gheprint, men siet hoe ondiere 3),
Naecte vrouwen, naecte mans, ja afgoden schiere (biz. 118) 4).
1) Uitgetand, Ned. Wdb. V, 1554.
2) Vgl. voor de houding van Anna Bijns tegenover de klassieken en de Renaissance:
S. Eringa, La Renaissance et les Rhétoriqueurs Néerlandais, Amst. 1920, blz. 52-61.
3) Verachtelijk.
4) Dezelfde vermenging van humanisme en hervorming in de satire treft men ook
in Frankrijk aan. Vgl. J. Calvet, Histoire de la Littérature Française, lIl, La Renaissance,
1I, blz. 12: "On confond dans une même haine les partisans d'Erasme, ceux de Lefèvre,
et ceux de Luther. Les satires du temps visent également Meaux, Alençon et WiUemberg. "On ne fait aucune distinction, écrira de Paris Jean Sturm à Bucer, Ie 10 Mars
1533, entre Erasmiens, Luthénens et Anabaptistes." "
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Weg ook met de ketterse gezangen. Die "duecht en vreucht beletters"
willen, niet· weten van de zeven getijden en van de "pure lofsanck"
der geestelijkheid! (blz. 436-437). Dat ze 't voorzien heeft op de
spelen die men tegen de sacramenten maakt, spreekt vanzelf (blz. 41 I).
Maar zelfs hun martelaars zijn haar een gruwel in het oog. 't Zijn
allemaal verharde booswichten:
Al werden sij ghebraden, gevilt, ghesoden,
Men conster doncruyt niet uut gheroden ....
Al werden sij aen eenen staeek ghebonden,
Sij blijven versteent puer onbeweghelijck ....
Sij gaen blijdelijc int vier dees valsche spinnen,
En snap 1) te varene int eewich leven (blz. 187-189).
Dit is het angstwekkend beeld dat Anna Bijns ons van de godverlaten
ketters tekent. Maar achter hen staat hun aller geestelijke vader, die
reeds volgens het keizerlijk edict van 1521 was: de duivel in mensengedaante, die zich vermomd had in monnikspij om daardoor te gemakkelijker het menselijk geslacht ter eeuwiger dood en verdoemenis te brengen.
Wat Luthers discipelen ook zeggen of doen, al loochenen ze het
bestaan van de hel, al vermoorden ze hun eigen vrouwen:
Luther es de hinne, al wilt ghijt verschoonen,
Die alle dees kiecxkens uut heeft ghebroeydt,
Hij es de wortele, en laet u niet hoonen 2),
Daer dit oncruydt uut groeijdt (blz. 114).
Spoedig na haar zwijgen als dichteres (ergens in de jaren veertig? 3))
veranderde de constellatie geheel. Het moest in de jaren daarna wel
duidelijk worden dat niet Luther, maar Calvijn het stempel zou zetten
op de Nederlandse Reformatie. Daardoor moest er ook noodwendig
een wijziging komen in de satire en de polemiek. Andere wapens moesten
worden gebezigd: de beschuldigingen van Anna Bijns tegen Luther
kon men niet zo maar gaan toepassen (afgezien van een sporadisch geval
als te Gent in 1579-1580) op de angstig-dichtbij zijnde Calvinisten uit
eigen stad of eigen dorp. Van directe beïnvloeding van later komende
satiristen heb ik dan ook geen sporen gevonden. Wel is indirecte invloed
haast vanzelfsprekend. Anders dan Everaert werd deze hartstochtelijke
apologete niet door het nageslacht vergeten. Haar eerste en haar tweede
bundel refereinen werd in het Latijn vertaald 4). Herhaaldelijk werden
ze herdrukt: zo nog in 1646 en 1686 5). Geen wonder trouwens. Wie
haar lazen? In 1622 stelde de bisschop van Gent een lijst vast van
boeken die - met uitsluiting van andere - op de scholen mochten
worden gelezen: als toegelaten schoolboek wordt daar ook vermeld:
Refereynen van Anna Beijns 6). Een gezaghebbend man als Albertus
1) In een ommezien.
2) Bedriegen.
3) J. v. Mierlo, Gesch. v. d. Lett. der Ned., lI, blz. 362.
4) v. Mierlo t. a. p., blz. 362.
5) v. Mierlo t. a. p., blz. 352.
6) Vgl. Dr. O. Dambre, De Dichter Justus de Harduijn, blz. 323 en 326. Men lette
op de uitspraak van haar naam met ei.

99
Miraeus 1) verklaarde in de eerste helft der 17e eeuw van haar, dat
zij "vele van dat ghemeyn volksken in den schoot van onse Moeder,
de heylighe Roomsche Kercke gehouden, ende ontallycke bijnae uyt
de dolinghe wederom op den wegh der saligheydt ghebracht heeft" 2).
Een andere humanist uit die dagen, Sweertius, dichtte op haar het
pittige distychon:
Arte pares Lesbis Sappho et mea Bynsia, distant
Hoc solo: vitia haec dedocet, illa docet. 3).
Zo blijft haar satire bekend gedurende bijna het gehele hier behandelde
tijdvak der Contra-Reformatie en heeft zij, zonder het te weten, aandeel gehad in de bestrijding van het Calvinisme.
1) 1573-1640, o. a. secr. van den Antwerpsen bisschop; bevorderde de ContraReformatie in tal van, meest Latijnse, geschriften. Zijn eerste werk was Elogia illustrium
Belgii scriptorum (1602), vgl. Biogr. Nat. XIV, 882-895.
2) G. Kalff, Westeuropeesche Letterkunde, Groningen, 1924, dl. Il, blz. 44.
3) Geciteerd door Paquot, Mémoires pour servir à l'histoire litteraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, 1765, Louvain, dl. I, blz. 546-547. Franc. Sweertius, 1567-1629,
Antwerps koopman en literator, schreef o. a. Athenae Belgicae (1628), vgl. Biogr. Nat.
XXIV, 362-369.

HOOFDSTUK Il.

CORNELIS EVERAERT.
Er zou geen aanleiding geweest zijn, een hoofdstuk te wijden aan
dezen tijdgenoot van Anna Bijns, lakenverver en -voller, boogschutter
en rederijker te Brugge, als hij niet door Anton van Duinkerken èn
als dichter der Contra-Reformatie èn als getuige tegen de Kerkhervorming ten tonele was gevoerd in zijn Dichters der Contra-Reformatie
(blz. 21-23). Immers deze eenvoudige ambachtsman, die onder zijn
dichtende tijdgenoten helemaal niet bijzonder is opgevallen 1), die snel
vergeten en spoedig spoorloos uit de letterkunde verdwenen is, en zijn
tegenwoordige naam, overigens wel verdiend, alleen dankt aan het feit,
dat hij zo ambitieus was om zijn 35 toneelwerken in een eigen handschrift te verzamelen, - is geen representatief dichter van de Nieuwe
Tijd, van het tijdvak der Reformatie en Contra-Reformatie geweest,
maar een nabloeier van de Middeleeuwen; evenmin een polemist van
enige importantie tegen de Hervorming, laat staan tegen het Calvinisme,
dat hier ten tijde van zijn dichterlijke werkzaamheid (1509 ?-1538?)
nog niet bekend was. Toch, nu het feit er eenmaal toe ligt, dat hij een
plaats gevonden heeft in Van Duinkerken's contrareformatorische
beeldengalerij, is er wel iets aantrekkelijks in, hem hier te bespreken
om aan te tonen dat hij geen contrareformatorisch dichter is. Daardoor kan zowel in dit hoofdstuk als later de tegenstelling tussen het
Middeleeuwse en het na-reformatorische katholicisme beter verduidelijkt worden. Bovendien: de man is de aandacht wel waard; ik geloof
dat het meer is dan een toevalligheid dat zijn werk ons bewaard is
gebleven: heeft hij zelf bevroed dat zijn werk miskend werd door zijn
medebroeders in de edele const van rhetorike, en daarom zijn ephemere
creaties willen redden voor het nageslacht? In elk geval heeft hij dan
niet kunnen voorkomen dat de literaire legendenvorming haar grillig
spel met hem gespeeld heeft. Het kan zijn nut hebben, te pogen de ware
beeltenis van Cornelis Everaert onder de overschilderingen en het vernis
van een eeuw letterkundige historie vandaan te halen.
Jan Frans Willems 2) meende dat er in sommige zijner zinnespelen
"eenige toenadering tot den geest van Luther' s hervormingsstelsel"
zou zijn te bemerken. Van Vloten 3) drukte zich iets sterker uit door
1) Welk een bescheiden rol hij zelfs in Brugge gespeeld heeft, blijkt duidelijk genoeg
uit het Testament Rhetoricael van Eduard de Dene, vgl. Dr. J. W. Muller en Dr. L. Scharpé,
Spelen van Cornelis Everaert, Leiden, 1898-1920, blz. XXI-XXIV. Over de weinige
bekroningen, hem ten deel gevallen, enz., zie t. a. p., blz. XXV-XXX.
2) Belgisch Museum, VI (1842), blz. 41.
3) Bekn. Gesch. der Ned. Lett., Tiel, 1871, blz. 178.
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te zeggen dat er hier en daar aan ZIJn zinnespelen "een onroomsch
luchtjen" was. Beider mening berust op een misverstand.
KalffI) had er beter kijk op: hij acht den dichter goed Rooms, maar
bezadigd. Zijn belangstelling voor het maatschappelijk en huiselijk leven
dringt volgens hem de geloofskwestiën op de achtergrond. In een
drietal stukken "bepaalt hij zich tot een paar onbeduidende uitvallen
tegen dwaling, ketters en Lutheranen". Slechts in één stuk (het Spel
van den Wynghaert, 1533) verzet hij zich krachtiger. Afgezien van enkele
hier niet genoemde detailpunten is dit oordeel m. i. niet voor bestrijding
vatbaar.
Een belangrijke studie liet de Everaert-kenner Prof. Dr. J. W. Muller
anno 1908 verschijnen in het tijdschrift Onze Eeuw (deel IV van jrg.
VIII, blz. 88-124), getiteld: Een Rederijker uit den Tijd onzer Hervorming. Eerst analyseert hij alle stukken en passages die ongunstig
zijn voor de Roomse geestelijkheid. Het Spel van den Crych spant in
dit opzicht de kroon. Papen van allerlei rang en stand tekent hij als
inhalig, eerzuchtig, lui en onkuis. Terecht wijst Muller er op dat al
deze critiek niets afdoet aan de rechtgelovigheid van Everaert: onkuise
"papen" zijn haast onmisbare figuren in boerden en kluchten, en kritiek
op de clerus is van Maerlant tot Erasmus schering en inslag in de
literatuur. Nooit heeft Everaert leerstukken of instellingen van de kerk
bestreden. De hekeling van de geestelijken legt hij in de mond aan
sinnekens, advocaten des duivels, of aan een zot met zijn marot; zelf
houdt hij het ideaal van den priester hoog. In plaats van ook maar één
ketterijtje te verkondigen, richt hij zelfs uitvallen tegen de Luthersen,
"die huer liefde meer tot den goede dan tot Godt draeghen", en zou
hij er niets geen bezwaar in zien, om zelf hout tot de brandstapel voor
de ketters aan te dragen! In een spel ter ere van de Predikheren prijst
hij zelfs drie reeds overleden inquisiteurs 2). Muller's conclusie staat
diametraal tegenover het reeds genoemde oordeel van Willems: Everaert
was wel werkelijk, tot de brandstapel toe, rechtgelovig. Niet zo temperamentvol echter als Anna Bijns. Hij is, nog altijd volgens Muller,
de getrouwe tolk "van de conservatieve Middeleeuwers, vrome, maar
lauwe, slappe Katholieken, door hunne behoudzucht en vredelievendheid
in vele opzichten niet zeer verre van de Humanisten staande, maar in
hunne denkwijze van dezen gescheiden door de breede klove der
modern-antieke beschaving" (blz. 123), een slotoordeel, dat correspondeert met zijn mening over Everaert als sociaal-economisch dichter,
die luidt: Everaert "nog met beide beenen in de middeleeuwen staande,
tot wien in zijn stad en zijn stand nog nauwelijks eenig geluid van dien
nieuwen tijd is doorgedrongen, wiens critiek en satire, wiens geheele
gedachtenwereld nog dezelfde is als die zijner voorvaderen: een middeleeuwsche Christendemocraat" 3). Men vergeve mij deze lange citaten;
1) Gesch. der Ned. Lett., dl. III (1907), blz. 61-69.
2) Heeft dit argument waarde in dit verband, waar het hier drie gewone inquisiteurs
van de Dominicanerorde betreft, overleden vóór 1517 (uitg. Muller, blz. 581), in een
stuk van 1523, het jaar waarin de eerste brandstapel voor ketters werd gebouwd? De
naam "inquisiteur" kreeg in ons land pas na dat jaar zijn lugubere klank.
3) Come/is Everaert's Spe/en als spiegel van de maatschappelijke toestand zijns tijds,
Versl. en Med. Kon. VI. Acad., 1907, blz. 433-491; geciteerd blz. 486.
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ik geloof dat hier een belangrijke winst voor de kennis van den mens
Everaert verworven werd, en dat derhalve een rangschikking van dezen
rederijker onder de dichters der Contra-Reformatie - die toch innerlijk
de Hervorming dienen overwonnen te hebben - een hachelijk bedrijf
is. Onjuist acht ik echter de qualificaties "lauwe, slappe Katholiek"
en "tot de brandstapel toe rechtgelovig": 't een noch 't ander was het
geval: "warm Katholiek, maar bezadigd tegenover andersdenkenden"
ware juister geweest.
Te Winkel 1) verzwaart het accent op zijn agressieve geesteshouding,
door juist dit ene punt in zijn korte karakterisering te releveren: "Ondanks zijne hekeling van de slechte zeden der priesters, en vooral der
monniken, .... bleef hij toch een goedgeloovig zoon der Kerk in het
begin van den Hervormingstijd, die zelfs den vuurdood der ketters
niet afkeurde, zooals hij in zijne spelen een enkele maal te kennen geeft."
[Ik cursiveer. Eén keer, of: soms wel eens?]
Van Duinkerken ging een eigen koers. Den inquisitievriend Everaert
noemt hij niet. Volgens hem behandelt Everaert alle problemen van
zijn tijd "met dezelfde angsteloze kalmte van den man, die weet, dat
alles wel weer terecht komt,als de storm maar eenmaal uitgebuid zal
zijn" 2). Eigenlijk ging de Reformatie dus geheel aan hem voorbij, maar
in zijn moraliserende behoudzucht is reeds een positieve kracht ten
gunste van de Contra-Reformatie waar te nemen. "Wat dezen braven
man het meest mishaagt in de nieuwlichterij, is de maatschappelijke
malcontentie. Hij beschouwt het heele Lutheranisme als een crisis van
het gezag, dat op schennige wijze ondermijnd wordt door begeerigen
naar beter eten." "In de felste kritiek der ijveraars ziet hij een vergankelijk mode-verschijnsel, dat hij bespotten laat door een theater-nar."
Dergelijke tirades prikkelen den onderzoeker, om zulk een interessanten
bestrijder der Hervorming te leren kennen. Helaas, bewijsplaatsen, die
deze beweringen zouden kunnen staven, ontbreken.
Het wordt thans tijd, opnieuw de vraag onder de ogen te zien, wat
voor een mens Everaert eigenlijk geweest is, en vervolgens na te gaan,
wat hij over en tegen de Hervorming in het midden heeft gebracht,
om mede daardoor het beeld, dat we anderszins van 's mans persoonlijkheid gekregen hebben, te vervolledigen.
De gegevens die moeten dienen om Everaert voor ons tot een herkenbare figuur te maken, zijn schaars. Een dramaschrijver verbergt zich
gemeenlijk achter zijn personen: met wie is hij te identificeren? De
keus van zijn onderwerpen zegt iets, maar niet alles: hij bemint Maria,
vereert Petrus, kent de Bijbel goed, klaagt over de malaise, heeft meegevoel met den arme, schildert treffend het lagere volksleven. Maar
waar is achter dit alles de mens? Door één klein kiertje laat hij ons
binnengluren in zijn innerlijk, als hij een paar aantekeningen schrijft
bij de door hem zelf samengestelde" Tafele" van zijn stukken. Wordt
het hele rederijkersbedoeninkje niet kostelijk door hem in het zonnetje
gezet, door één van zijn spelen op de volgende wijze in de index te
registreren: " Tspel dat ghespeilt was voor de Aragoenoysen waer mede
1) Ontwikkelingsgang, dl. Il, blz.
2) Dichters der Contra-Ref., blz.

381.
21.
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dat verzwymt was den uppren prys mids dat 1) de naeme contrarie
ghestelt was vander fyguere, daer by de victorye van onsen Keyser
ghelesen was, de welck naeme moeste ghestelt gheweist hebben Anon,
die ghestelt was Naon." Nageslacht, hoort gij het, om één schilderfoutje
op een "tooch" heb ik de hoofdprijs verspeeld (en zelfs niet eens een
lagere gekregen)! Belangrijker voor ons zijn echter twee notities over
gevoeliger échecs: twee stukken werden hem verboden te spelen. Van
het Spel van den Crych deelt hij in de Tafele mede: "ende was my
verboden te spelene om dat ic te veil de waerheyt in noopte" en achter
het Spel van d Onghelycke Munte rijmt hij: "Up den Paeshavent aO
XXX was my ontseyt Dit spil te spelene om dat de waerheyt niet was
gheheilt" 2). Beide malen ging het dus om de waarheid, d. w. z. dat
wat voor Everaert de waarheid was. Het eerste spel nu bevat een heftige
satire op allen die den "crych" (= hebzucht) beminnen. Hele reeksen
van "crychers" passeren de revue: bedelaars zonder noodzaak, fraude
plegend huispersoneel, knoeiende ambachtslieden en kooplui, woekeraars. Voorzover de satire dit soort individuen betreft, kan zij natuurlijk
niets aanstotelijks gehad hebben voor de overheid. Maar in r. 368
begint het (nadat r. 65-70 reeds een voorproefje geboden had): nu
zal er eens een boekje over de geestelijkheid opengedaan worden. Allen,
regulieren en seculieren, prelaten en kapelaans krijgen in de nu volgende
163 versregels hun beurt. Dat was dus "de waarheid" die niet van de
planken mocht worden verkondigd.
Het andere afgekeurde stuk was, zoals we zagen, het Spel van
dOnghelycke Munte 3). In dit belangwekkende sociaal-economische stuk
wordt de vinger gelegd op de wonde plek van het toenmalige maatschappelijke leven: "de ongelijke, meestal dalende waarde der verschillende muntsoorten: een der plagen van deze (en nog latere) tijden,
rampzalig gevolg der nimmer eindigende oorlogen, maar ook der herhaalde "muntverzwakkingen" " 4). Om te weten waarom het nu eigenlijk
verboden werd, moet men het vergelijken met het spel dat hij binnen
twee dagen in de plaats daarvan schreef en dat wèl goedgekeurd en
gespeeld werd (het Spel van Groot Labuer ende Sober Wasdom). Ook
dat is een heftige cri ti ek van de arme ambachtslieden op de werkgevers,
zodat Muller dan ook terecht opmerkt 5): het is nauwelijks minder
scherp dan het verbodene. Nauwkeurige vergelijking is dus nodig om
te weten welke "waarheid" van Everaert niet door de beugel kon. Het
blijkt ons dat het is zijn critiek op de centrale regering. Het afreageren
van haatgevoelens tegenover plaatselijke werkgevers (ja zelfs van ontevredenheid over de plaatselijke overheid zoals in het Spel van Ghemeene

1) Doordat.
2) Triomfantelijk tekent hij aan in de Tafele: "dies ic stappans een nyeu stelde hier
naer volghende ende was ghespeilt ten daghe alzo ic ghenomen hadde." Zelfbesef had de
"brave" (?) man zeker.
3) Door Van Duinkerken t. a. p. ten onrechte opgevat als ongelijke verdeling der
aardse goederen. Zie over de ergerlijke muntverwarring ± I530, toen dit stuk gemaakt
werd: Blok, Gesch. van het Ned. Volk, dl. 1, blz. 61O-6I2.
4) Uitg. Muller, blz. 60I.
5) Muller, gecit. art. VMA, blz. 447-448.
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1» vond men blijkbaar niet zo gevaarlijk, wel de geringste
kritiek ook maar op het keizerlijk bewind. Karel V heeft pas de Vrede
van Kamerijk (1529) gesloten en is juist tot keizer gekroond (1530).
Everaert voelt er niets voor om in de ellendige omstandigheden waarin
de Brugse bevolking verkeert, een spel van vreugde en triomf te maken
(vgl. r. 270-287). Ten slotte is de centrale regering verantwoordelijk
voor de muntverwarring. De kritiekste passage moet wel geweest zijn
die, waarin twijfel geuit wordt aan de bereidheid (of aan de capaciteiten)
van Karel V om er verandering in te brengen (r. 384-397):
Neerrynghe

Den Scaemelen Aerbeyder:
Eist dat dOnghelycke Munte ons noch langhe dient 2)
Menichte van Volcke 3), ten baet legghen noch heffen 4)
Salder groot achterdeel by beseffen 5):
Dies myn herte duer sulc ghescien beift.
Redelic Ghevoel:
Tot datter Kaerle onsen kevser in voorzien heift.
Die zal dOnghelycke Munt~ wel doen rechte ghaen
In alde landen, die onder zyn ghehechte 6) staen
Van alle nacien, die in zyn bedwanc 7) zyn.
Den Daghelicxschen Snaetere:
Neimge zo langhe dach, dat zal noch lanc zyn 8).
Men salder wel ryppe keerssen mede heten.
Redelic Ghevoel:
Tsal eer ghebueren dan men waent weten.
De munte en mach niet dus onghelyc blyven.
Maer den Daghelicxschen Snaeter van mans en wyfven
elappen onwetelic als de verblende.
Men krijgt de indruk dat Everaert zelf ook niet veel van die muntverbetering verwacht. Vergelijken we nu de proloog van het plaatsvervangende spel hiermee, dan zien we dat dit stuk - lijnrecht tegen
de malcontentie van het afgekeurde stuk in - gemaakt is ter ere van
de vrede en uit vreugde om de kroning van Karel V (b.v. r. 13 en 14).
Want die zynen heere bemindt, hier ofte elwaert,
Sal altyts verblyden alshy wel vaert.
Van critiek op de
hand van deze twee
een vooruitstrevend
moet luiden dat hij

centrale regering is er geen sprake meer. Aan de
gegevens willen we ons nu afvragen: was Everaert
of "modern" mens in die dagen? Het antwoord
veeleer bij zijn tijd ten achter was; hij begreep

1) Uitg. Muller, spel XXVII. Toch is hier wel ongerustheid bij Everaert te merken
over de afloop van zijn kritiek op Justicie = de Overheid, vgl. r. 375-378 aldaar.
2) Ironisch.
3) De werkgevers, kooplui, burgers.
4) Eig. van een zieke: neerleggen en weer ophelpen (wat ge ook probeert), vgl. Mnl.
Wdb. IV, 32I.
,) Er door ondervinden.
6) = Mnl. hecht: macht, vgl. ook Ned. Wdb. s. v. hecht (lIl), aanm.
7) Macht.
8) Dan kan je nog lang wachten!
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hem niet. Hij zag niet dat zijn klachten over de ontrouwe en zedeloze
geestelijkheid in een tijd, dat de Contra-Reformatie in politieke zin
reeds had ingezet, aan de overheid hoogst onwelgevallig moesten wezen:
wat voorgaande generaties, in wier spoor Everaert liep, zich op dit
gebied veroorloofd hadden, wat aan een Erasmus mogelijk nog vergeven kon worden, kon men niet toestaan aan dezen eenvoudigen
ambachtsman in een tijd, waarin het koren op de molen zou zijn van
de ketters. Dat gevaar zag hij, toen althans, niet: het is toch de waarheid, waarom zou men die niet zeggen!
Maar ook die andere tendentie van zijn tijd heeft hij niet begrepen,
in elk geval niet in volle ernst beseft: het streven naar centralisatie,
naar opheffing van stedelijke privileges, naar absolutisme. Everaert is
waarschijnlijk opgegroeid in het eertijds zo machtige Brugge, dat het
dorst bestaan, den rooms-koning Maximiliaan maanden lang gevangen
te houden (1488) 1). De vrede van Cad zand (1492) had echter de vaak
zo oproerige steden ingeschakeld in het gecentraliseerde regeringssysteem: voortaan werden de stedelij ke magistraten aangesteld door het
centrale gezag: dezen waren dus monarchaalgezind 2). De gilden daarentegen waren begrijpelijkerwijze ontstemd over het verlies van hun invloed
op de stadsregering : daaraan schreven ze de malaise toe, zonder de
diepere oorzaken, als de opkomst van het kapitalisme en van de economische vrijheid, te begrijpen 3). Het einde van Everaert's ons bekende
dichterlijke werkzaamheid (wsch. 1538) valt samen met de Gentse
troebelen, die twee jaar later op zo exemplaire wijze door den keizer
gestraft werden 4). Welnu, onze Brugse gildebroeder maakte zich herhaaldelijk tot tolk van de nooit sluimerende ontevredenheid der aan
hun privileges gehechte Vlaamse gilden, en van hun verzet tegen de
gewaande gierigheid der rijken en tegen de altijd maar geld eisende
centrale overheid. Wel predikt hij uiteindelijk altijd weer geduld en
onderwerping, maar pas nadat hij eerst eens op heftige wijze de waarheid, zijn waarheid, gezegd heeft. Man van de Nieuwe Tijd was hij
ook daarin niet: feitelijk is hij hierin niet meer dan de traditioneelontevreden Middeleeuwse gildebroeder, die met zovele anderen al zijn
heil verwachtte van een herstel der Middeleeuwse toestanden met hun
stedelijk exclusivisme en alles wat daarmee annex was 5).
Was hij dus naïef in zake het gevaar van anti-clericale satire, conservatief en reactionnair op het gebied van het economische en politieke
leven, ook in zijn kunst is hij een echte Middeleeuwer. Men vindt in
zijn werk niets van wat ook maar zweemt naar kunst der Contra-Reformatie. Zo\V~lJ1,ervormdel} als "m<2derne" Roomsen, indien die er toen
al waren in Brugge, moeten zich gestoten hebben aan het ouderwetse
-èachet van zijl). werk. Dat hij meestal obsceen én scabreus is in zijn.
Huchten, is in die tijd niets bevreemdends, maar de wijze waarop hij
het heilige en het platvloerse, ja obscene, met elkaar vermengt, is wel
1)
2)
3)
4)
5)

Blok t. a. p., dl. I, blz. 470.
Pirenne, Hist. de Belgique, dl. III
Pirenne t. a. p., blz. II9.
Blok t. a. p., blz. 565-567.
Pirenne t. a. p., blz. 220-221.

(I9I2),

blz.

II8.
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zo onmodern, zo onbestaanbaar met de religieuze ernst van het Hervormingstijdvak en daardoor zo compromitterend voor de MiddeleeuwsRoomse vroomheid, dat deze man wel als hopeloos ouderwets gebrandmerkt moest worden. In dit opzicht betrekkelijk onschuldig is nog het
Esbatement van der Vigelie (1526), waarin een getrouwd man decreteert
dat het "vigelie" is, omdat hij zich die avond van cohabitatie wenst
te onthouden: op zo'n avond vóór een kerkelijke feestdag is immers
"abstinencie" van vlees voorgeschreven. Begrijpelijk gevolg is dat de
vrouw de volgende ,morgen proclameert dat het Paasdag is en zo haar
man allerlei onaangenaamheden bezorgt. Maar dit is tenslotte een klucht.
Bedenkelijker wordt het wanneer ernstige religieuze stukken door grollen
van dit allooi worden opgesierd. Zoals in een stuk dat overvloeit van verheerlijking van de H. Maagd Maria, Tspel van Maria ghecompareirt by
de claerheyt, waarin een koddig misverstand ontstaat tussen een personage,
die van plan is Maria te gaan vergelijken bij de "claerheyt" (lichtglans)
en een blindeman, die daarbij halsstarrig wil denken aan claereyt (kruidenwijn), smakt als hij denkt aan vroegere drinkgelagen, en - als hij van de
onjuistheid van zijn veronderstelling overtuigd wordt - toch volhoudt:
"Seght wat ghy wilt, ze was ommers goet.
Men moehter Maria wel by ghelyeken" 1).
En wat te denken van een passage als
de ketterij, het hierna nog te bespreken
de edelman bezorgd zegt: er zit zo veel
gaard, en de geestelijke, denkend aan
"beseiken" uitroept:

deze in een tendenzstuk tegen
Spel van den Wynghaert, waar
"beseect hout" 2) in de wijneen bepaalde betekenis van

"Wye goetjaer ean zoo hooghe pissen?
Et moet hem wonderlic te handt gaen."
De kroon spant evenwel het Esbatement (sic) van de Zeven Bloetsturtynghen (1530), waarin hij beurtelings de kracht van een bepaalde
"specie" (kruiderij) beschrijft en deze allegorisch toepast op een der
zeven bloedstortingen van Christus, daaraan vastknopen de een moralisatie over een der zeven hoofdzonden, om daartussendoor enkele "aardigheden" (eenmaal zelfs obsceen) te debiteren, zodat het publiek wel in
een schaterlach moest uitbarsten. Nu zal men willen tegenwerpen dat
de gemeenzaamheid met het heilige veel groter is bij de Roomsen dan
bij de Protestanten, hetgeen ik niet ontkennen wil 3), maar een dergelijke profanering op het openbaar toneel, terwijl de geest van ketterij
en Erasmianisme rondwaarde door de Vlaamse steden, is een typisch
blijk van een naïeve, door de ernst der Hervorming nog niet aangetaste,
mentaliteit. Ook de Barok zal eenmaal, wanneer ze in bepaalde territoriën de Hervorming overwonnen heeft, het heilige weer met het
aardse vermengen, maar zij zal dit doen door het heilige, het "tremendum", te vermaterialiseren : de twee sferen van het hemelse en het
1) Deze passus in de uitg. Muller, spel XXIV, r. 37-66.
2) Tuinrnansvakterm voor half-groen, half-dor hout. Uitg. Muller, spel XXXII, r.
300-306.
3) We vinden het b.v. weer in enkele epigrammen van Verstegen.
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aardse zullen er ongescheiden één zijn. Everaert daarentegen brengt de
twee sferen (waarbij het aardse hier meer burlesk dan sensualistisch is)
met elkaar in contact, zonder ze een innige verbinding te doen aangaan 1): het heilige en het kluchtige staan hier naast elkaar als het tragische en het komische in een tragicomedie van Breero.
In dit licht moeten wij, dunkt me, ook zien het feit, dat zijn rol zo
lang voor zijn dood (1556) schijnt uitgespeeld te zijn, en dat het spel, dat
de Brugse Kamer de Heilige Geest opvoerde op het Gentse Landjuweel
van 1539 niet meer van hem is 2). Dit stuk 3) is uit een gans andere
geestesgesteldheid geboren. Men behoeft, om zich hiervan te vergewissen, maar eens de er in voorkomende figuur van Schriftuerlic Troost
te vergelijken met de gelijksoortige figuren bij Everaert: Scriftuerlic
Bewys (spel IX), Scr. Bewysynghe (XVIII), Scr. Beleedynghe (XX),
Scr. Prouven (XXI) en Ghefondeirde Scriftuere (XXIV), respectievelijk
gekleed als Predikheer, profetes, religieuze, doctor van het Nieuwe
Testament en religieuze met een waskaars in de hand. Bij al deze allegoriseringen 4) hebben we nog echt Middeleeuws onder de schrift te
verstaan: "alle door de Kerk als gezaghebbend erkende stichtelijke
boeken" 5), dus ook de kerkvaders: pêle-mêle citeren deze personages
Oud en Nieuw Testament en kerkleraars van alle tijden. Als er daarentegen in het Gentse spel gevraagd wordt door Twyffelick Zin (d. i. de
"zoeker", die ten slotte er van overtuigd wordt, dat het vertrouwen op
Christus alleen, door het Woord Gods, hem troost zal bieden in de
ure des stervens): wat is "de Scriftuere?" dan luidt het antwoord (r.
55-56) zo positief mogelijk:
"Daude ende tnieuwe testament beede,
De wet, propheten en evangelyen reyn."

Terecht zegt Van Dis dan ook dat dit spel "niet anders dan ketters
geïnterpreteerd kan worden" 6). Als dit zo is, dan moet er in de kamer
1) We zullen later nog eens het verschil tussen Everaert en de Barok opmerken bij
een bespreking van Poirters (Petrustranen) en Maillart (sensuele Mariacultus).
2) Dat dit zo is, mag men met Muller (Inleiding op zijn uitg. van Everaert, blz. XXIX)
aannemen. Het door Van Mierlo (Gesch. van de Lett. der Ned., dl. lI, blz. 254) vermelde
art. van W. v. Eeghem in de Tooneelgids, 1938-'39, waarin hij meent, dat het Gentse
spel toch van hem zou zijn, heb ik niet onder de ogen gehad. Van Mierlo zegt, blz. 253,
dat er geen bewijzen voor zijn.
3) Het werd uitgegeven door L. M. v. Dis in Reformatorische Rederijkersspelen uit de
eerste helft der I6e eeuw, Haarlem, 1937 en opnieuw door Dr. L. M. v. Dis en Dr. B. H.
Erné in De Spelen van Zinne vertoond op het Landjuweel te Gent, dl. I, Groningen, 1939.
4) Behalve in VII, waar Scr. Accoordanchye alleen bijbelplaatsen aanvoert.
6) Vgl. Uitg. Muller, blz. 5n 613.
6) Merkwaardigerwijze willen Van Mierlo, t. a. p., blz. 366-369 en B. v. d. Eerenbeemt (Onze Taaltuin, jrg. X, blz. II4) dit maar niet zien; vgl. ook v. Dis, Ref. Rederijkersspelen, blz. 55 over vroegere uitlatingen van Van Mierlo. Van den Eerenbeemt
meent zelfs: "Iedere katholiek zou, met enige reserve voor den toon qui fait la musique,
die van Brugge (enz.) kunnen ondertekenen". Ja, wat men nu, sine ira et studio, al niet
zou kunnen ondertekenen! In een tijd, waarin de strijd der meningen op 't hevigst woedde,
zou een goed katholiek dgl. bezwarende handtekeningen wel achterwege gelaten hebben!
Als men zich niet vier eeuwen in de geschiedenis terug wil verplaatsen, als men niet
met den goeden Katholiek van 1539 verwonderd kan vragen: moet een leek mij inlichten? (r. 5-9, 37-38), is dat de hele Schrift? (55-56), is het dan Christus' zoenverdienste alleen? enz. - dan zal men zelfs door het vonnis der Inquisitie en het oordeel
der tijdgenoten (vgl. Van Dis, Ref. Red., blz. 31-33) niet tot andere gedachten komen.
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De Heilige Geest, waarvan Everaert lid (geen factor) was, een groep
geweest zijn, die niet ingenomen kan zijn geweest met de ouderwetse
trant van zijn stukken, en die te Gent anders voor het front wilde komen.
Snel raakte Everaert in vergetelheid. De grote stromingen van zijn
tijd, zelfs de geest van de politieke Contra-Reformatie, heeft deze
conservatieve gildebroeder uit een steeds meer vervallende handelsstad 1) niet meer begrepen. Hij gaf voor het laatst stem, slechts in zijn
eigen naaste omgeving hoorbaar, aan wat er geleefd had in een voorgoed afgesloten tijdvak 2).
Zoals Kalff reeds heeft opgemerkt wordt er in vier van zijn toneelwerken gehandeld over de ketters, meer speciaal over de Luthersen.
We willen ze met het oog daarop eens nagaan in de volgorde waarin
ze in het handschrift voorkomen.
Allereerst dan Tspel van de Wellecomme vanden Predicaren int capyttele provinciael (No. IX) (1523): een gelegenheidsstuk, gemaakt ter
begroeting van het provinciaal kapittel van de Nederduitse Provincie
der Dominicanen.
Allereerst kan men hieruit iets leren omtrent de verbreiding van de
ketterij anno 1523. Brugge, een vrouwelijk personage, die er een hoofdrol in speelt, klaagt over haar vergane glorie: vooral de godgeleerde
wetenschap, die er vroeger zo gebloeid had, was nu volgens haar nog
maar een schaduw van wat ze geweest was. En ook voor de toekomst
vreest ze, als er geen mannen komen om· het naderende onheil der
ketterij te bezweren:
"Ic mach beven voor ancxst en sneven.
Want die my gheseten zyn beneven,
Tarden buter screven vanden gheloove verheven.
o C!ergye, dat ghy my nu hebt begheven!
Hoe wort verdreven de dolacie quaet
Die nu up staet?" (r. 3 I 8-323).
Tot nog toe is Brugge dus gevrijwaard voor hetgeen er woelt in
naburige steden. Welke dat zijn, blijkt uit een volgende passage, waarin
speciaal de Brabantse "nacie" (0. a. Antwerpen en Brussel) door Vrouwe
Brugge en de inwoners van de stad wordt verwelkomd:
Vreidsaem Regement (gekleed als schout):
En vreest niet, al zyt ghy wat ghedeert.
Der kettereghe quellynghe weist onbedrouft.
Minsaem Onderhoudt (gekleed "als een eerbaer poortere ofte rentier") :
Men kent nyements cloucheyt, hy en zy gheprouft.
Suk es wel sterck, die somtyts scynt crane 3).
Brugghe:
Den standaert der godelicke leerynghe ontbynt lanc.
Mynen bystant en wort hu niet faelgierich
Tgheloove te bescuddene.
Pirenne t. a. p., blz. 221-225.
2) Het Gentse spel is moderner van geest, maar, op een afstand geZien, artistiek
inferieur aan de meeste spelen van Everaert.
3) Zwak.
1)
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Toch behoeft Brugge zich niets van die ketterij aan te trekken.
Vreidsaem Regement (en we hebben hier, dunkt me, een typische
opmerking van Everaert, die als Gallio zich geen van deze dingen aan
wil trekken) zegt tot haar:
Al hoort ghy dachten der kettereghe drachten 1)
By daghen en nachten, en wiltse niet achten.
Ghelaet hu als de doove.
Waarop Minsaem Onderhoudt invalt:
Maer hu ghedachten
Met al hu machten eenpaer 2) wilt scachten 3)
In een vast gheloove (r. 329-333).
Het volgende spel waarin het onderwerp der ketterij, nu als Lutherie,
wordt aangeroerd, is het reeds genoemde Spel van dOnghelycke Munte
(No. XV) (1530). In dit stuk treedt als enfant terrible op Den Daghelicxschen Snaetere, "als een apelwyf up straete staende met twee manden, an eIken aerm een", figuratie van de alledaagse kletspraat, die aan
het einde van het stuk van het toneel gejaagd wordt, maar intussen
volop gelegenheid gehad heeft om allerlei kritiek op overheid en maatschappij te lozen. Een van haar praatjes is dat de werkgevers, de rijke
lui (Menichte van Volcke) te gierig zijn om de arbeiders (Den Scaemelen
Aerbeyder) aan werk te helpen. De laatste zegt op schampere toon;
Menichte van Volcke zyn liefde toe clryft
Meer tot den goede met zinnen sterckelic
Dan tot zynen Godt, dits daghelicx merckelic,
Of tot zyn hevenmeinsche in sweerds ronde.
Redelic Ghevoel (Het gezond verstand) voegt daaraan toe:
Menichte van Volcke, dats groote sonde
Dat ghy duterste liefde, uwer zinnen eracht
Meer teerdsche goet dan Godt om beminnen scacht.
Ghy zyt voor Godt als donghelooveghe druters 4).
Hierna gooit Daghelicxschen Snaetere er een interruptie tussen, waar
verder door geen van de andere spelers enige nota van genomen wordt:
Soude men Menichte van Volcke rekenen Luters,
Die huer liefde meer tot den goede
Dan tot Godt draeghen, ie bemoede
Men vonder ter weerelt een groot ghetal Cr. 512- 523).
Dit moet betekenen: als men alle rijke lui ging optellen bij de
Luthersen (de ketters), die meer van Goed dan van God houden, dan
waren er, vermoed ik, een heleboel van die Luthersen op de wereld.
Redelic Ghevoel stoort zich niet aan deze opmerking, maar gaat terstond verder met het spreken over de liefde tot God, zonder welke
1) Schavuiten, Mnl. Wdb., 1I, 369.
2) Voortdurend.
3) Richten. Woord alleen bij Everaert aangetroffen, vgl. ook het volgende citaat
(r. 518); Ned. Wdb., XIV, 186.
4) Terwille van het rijm voor druut: booswicht?
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men een afgodendienaar slacht. De opmerking van juffrouw "Snaterbek" betekent in dit verband dus niets meer dan dat "men" (Everaert
zelf ook?) de Luthersen beschouwt als een stel hebzuchtigen, wat inderdaad een toen algemene beschuldiging was 1). Naar aanleiding van deze
passus moet aan Van Duinkerken's pen de tirade ontsnapt zijn over
de "crisis van het gezag, dat op schennige wijze ondermijnd wordt
door begeerigen naar beter eten".
Schijnbaar scherper is het Spel van den Nyeuwen Priestere (No. XXVI)
(15 .. ), gedicht ter gelegenheid van een priesterwijding (wanneer? van
wien ?). Dit stuk heeft vier (men zou ook kunnen zeggen: vijf) personen.
Eén daarvan, de meest op de voorgrond tredende is T wyffelic Zin,
"een zot met eender marote". De marot (zotskolf) heet Cr anc Gheloove
en speelt, hoewel natuurlijk stom, bij monde van den nar een zelfstandige rol. Cr anc Gheloove n.l. is de personificatie van de Neiging
tot Ketterij, die de dichter blijkbaar als levende medespeler op het
toneel onaanvaardbaar achtte; de marot twijfelt aan de waarde en aan
de wettigheid der instelling van het priesterschap. Door het medium
van Twyffelic Zin stelt hij zijn vragen. Voorwaar een goede vondst.
Aan de volgende pericoop kan men zien, hoe het in zijn werk gaat.
Een der drie verdedigers van het priesterschap heeft betoogd dat
het door Christus is ingesteld na de Voetwassing der apostelen. Twyffelic Zin vraagt nu:
"Waer staet bevonden,"
Vraecht Marote, "by eenegher scriftuere
Dat Christus zyn appostelen te dier buere
Salvynghe dede deen ofte groot
Naer de priesterlicke oordene ?" Cr. 124-127).
Twyffelic Zin zelf is de twijfel aan de heiligheid en de integnteIt
van de mensen die het priesterschap bekleden, wat nog niet per se
ketters behoeft te zijn. Het is licht te begrijpen dat zo iemand er spoedig
toe kan komen, als hij wat onvast in de schoenen staat (cranc van gheloove is), ook te gaan twijfelen aan de goddelijkheid van het priesterschap zelf. Vele twijfelaars "spelen" dan ook met Cranc Gheloove, als
de nar met zijn narrenstok:
Hierby comt dat twyffelynghe van zinne
Met crancken gheloove daghelicx speilt,
Dies den priesterlicken staet, ten dient gheheilt,
Daghelicx veil reverencien faylgiert Cr. 295-298).
Dit verschijnsel is zo oud als de Christelijke kerk: velen lieten het
geloof in de steek, omdat sommige belijders blijk gaven van een onchristelijke levenswandel. Was hun geloof "gezond" geweest, zij zouden
staande gebleven zijn, daar ze dan hadden geleefd uit geloof, en niet
uit aanschouwing. Zulk een "gezond" geloof in de Roomse leer had
Everaert. Hij is het kennelijk eens met de drie door hem als personage
1) Art. Muller in Onze Eeuw t. a. p., blz. II4.
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ingevoerde verdedigers van de leer van het priesterschap: Inwendeghe
Redene, tHoude Testament en tNyeuwe Testament, maar voorzover
Twyffelic Zin kritiek heeft op de levenswandel der priesters, beaamt
hij deze ten volle: dat is immers een van zijn "waarheden", waarover
hij zelfs onaangenaamheden met de overheid gehad heeft. Hoe goed
was het gevonden, deze min of meer risquante "waarheid" naar echtMiddeleeuwse trant te doen uitspreken door een nar!
Sotten pleghen gheerne de waerheyt te clappene (r. 379).
Ic moet al segghen of ic zoude splytten (r. 376).
De nar heeft dan ook het eerste en het laatste woord in dit spel. Bij
de hier beschreven opvatting wordt het gehele stuk begrijpelijk, en
behoeft men niet veranderingen in het autographon van Everaert aan
te brengen of voor te stellen, of allerlei gissingen omtrent de betekenis
van bepaalde zinsneden te doen 1).
Duidelijk valt het stuk uiteen in twee gedeelten: het eerste is dat
waarin dogmatisch de waarde van het priesterschap getoetst wordt,
het tweede dat waarin ethisch het gedrag van de geestelijkheid gekeurd
wordt.
In het eerste deel laat Cr anc Gheloove door Twyffelic Zin, zoals
we zagen, allerlei lastige theologische vragen opwerpen, die blijkbaar
ten genoege van Twyffelic Zin door de drie verdedigers beantwoord
worden. Hij blijkt overtuigd, daar hij zelf met de lof van de priesterlijke waardigheid gaat instemmen. Als hem het wonder van de transsubstantiatie is uitgelegd, roept hij uit:
Wye zoudt gronderen ? Twaere inpossible (r. 205) 2).
Maar als nu de lof van de priesterlijke waardigheid haar hoogtepunt
bereikt heeft, als tNyeuwe Testament in vervoering uitspreekt:
Ghy en zyt maer minder dan die hu ghescepen heift.
Hoe zout ghy mueghen dan ghestelt zyn
In meerder excellencien?
dan gooit Twyffelic Zin (en hier begint het tweede deel) in eens roet
in 't eten en neemt zelf het woord, de marot latend voor wat hij is:
"Die lof is goedkoop, je kunt er van krijgen zoveel als je wilt; houd
op met je grootspraak." Neen, dan zal hij wel eens iets te berde brengen
over de levenswandel der priesters. De anderen erkennen dat er veel
waarheid schuilt in zijn requisitoir, praten het ten dele zelfs goed ("De
boog kan niet altijd gespannen zijn"), maar toch mag men hen, menen
zij, om hun waardigheid niet smaden. Als Twyffelic Zin merkt dat de
anderen zijn ethische bezwaren grotendeels delen, draait hij bij:
Waeren zy wys,
Sy en lieten hem niet zo lichte verneren.
Maer donghereghe1theyt dat de sulcke useren
Doetse blaemeren in elcx saysoen (r. 325-328).
1) Zie bij Muller, uitg. Everaert, aant. bij r. 20sa en 439-443.
2) Ik herstel hier de lezing van het ospr. hs.

II2

In r. 339 stemt hij opnieuw in met de waardering van het goddelijk
priesterschap. Tegen het einde, als de nieuwe priester twee symbolische
geschenken ontvangt, met de raad dat hij toch maar goed zedelijk moge
leven, verheft de zot nogmaals waarschuwend zijn stem: "Zotten zeggen
gaarne de waarheid: ze zijn toch heus vol gebreken, die priesters" (r.
375-382). Nogmaals leggen de anderen er de nadruk op dat dat volgens
de Schrift volstrekt niet zo behoorde te zijn. Omstandig gaan ze nu
de verschillende officiën van het priesterschap schilderen. En hierna
zorgt de zot voor het daverend sloteffect.
Twyffelic Zin:
Waer zytge au ghy Luters vul van malicie?
Scaemt hu, dat ghy hu selven vermeit
Te segghene dat ghy tmisterye, tsecreit,
Tgoddelic officie, zoudt vermueghen te doene
Ghelyc als den priester.
Inwendeghe Redene :
Hoe zyt ghy zo stout?
Houde Testament:
Hoe zyt ghy zo co ene ?
Tes wonder dat Godt hu niet en plaecht ter stont (r. 439-444).
Helder wil de dichter dus laten uitkomen, dat, al deelt hij de kritiek
op de levenswijze der priesters, hij de betekenis van de instelling als
zodanig en van haar officiën (sleutelmacht, bidden en offeren) boven
alle twijfel der ketters verheven acht. Dit wilde hij de toeschouwers
van zijn stuk als eindindruk meegeven. 't Was tenslotte gevaarlijk
geworden, in die tijd (denkelijk ongeveer 1530) de clerus te becritiseren.
Om ten overvloede alle misverstand de pas af te snijden, laat hij zijn
spreektrompet nog even tegen de Luthersen schetteren. Pour Ie besoin
de la cause dus?
Leverden deze drie stukken nog weinig aan satire tegen de Luthersen
op, één stuk wordt èn door Kalff èn door Muller als zijn anti-ketterse
werk bij uitnemendheid beschouwd: Tspel van den Wynghaert (No.
XXXII) (1533), een spel dat m. i. tot nog toe verkeerd geïnterpreteerd
is 1).
Het doel van het stuk is blijkens de proloog de gelijkenis van de
arbeiders in de wijngaard (Mattheus 20: 1-16) spelsgewijze uit te
werken en de mensen voor te houden dat ze moeten leven volgens die
gelijkenis, d. w. z. moeten werken in de wijngaard des Heren:
Dats thelich gheloove der kerstene kercken,
Dat in eeneghe percken 2)
Men ziet bezwercken 3)
Met de Lazerussche 4) sonde der ketterye
Vul heresye (r. 23-27).
1) Muller, art. Onze Eeuw t. a. p., blz. 114-II5; aant. bij het stuk, blz. 646-650
van zijn uitgave; Kalff, Gesch., dl. m, blz. 63.
2) Streken, Ned. Wdb., XII, 1, 1224.
3) Bewolken, Ned. Wdb. 1I, 2, 2518.
4) Melaats.
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De dramatis personae zijn: dUpperste Mueghentheyt, "als een staetelic man up doude eeuwe ghehabituweirt", de heer des huizes uit de
gelijkenis, (= God); Duechdelic Vermaen, "ghehabituweirt als een
hofmeester tryonphant", de officier Gods, die aanspoort om in de
wijngaard te gaan werken (= Christus?) 1). Den .eersten werkman dien
zij aannemen is Voorghaende Bewys (d. i. de onderrichtende voorganger 2)),
"gheabituweirt als eenen gheestelicken wercman": hieronder moeten we
blijkens r. 89 verstaan de geestelijke stand; hij is uitgerust met de spade
Besouc der Eerden (= geestelijk onderzoek 3)). Drie uren later wordt
in dienst genomen Vroom Labuer (d. i. de flinke werker), blijkens
r. 226 de stand der edelen (en dus de overheid) vertegenwoordigend;
hij is "gheabytuweirt als een edel man" en draagt het mes Vreessich
Duchten (d. i. ontzag voor de overheid). Op de ge ure wordt ook nog
te werk gesteld Ghewillich Volghen (d. i. de volgzame burger) "gheabituweirt ghelyc eenen hofman" (tuinman), uitgerust met de hark
Ghehuldich Aerbeyt (trouwe arbeid); hij personifieert volgens r. 356
"den ghemeene stad'. Ten slotte treden ter elfder ure nog in dienst
de twee sinnekens Ziende Blende en Hoorende Doof. De eerste is
gekleed "als een ruter vander banc" (een drinkebroer), de tweede "als
een vraukin vanden gheduene" (een lichtekooi). De gangbare voorstelling is dat dezen ketters zouden moeten voorstellen. Dit klopt echter
niet met de uitleg die Duechdelick Vermaen aan God geeft (let op
de parallellie met de reeds genoemde explicaties):
Hierby verstae ie den aermen staet,
Vanden sondaeren, mannen ende vrauwen,
Die traeeh ter dueeht zyn up tbetrauwen
Dat zy Gods ghenaede sullen gheeryghen Cr. 484-487).
Het is, ook blijkens hun kleding, het maatschappelijke en het geestelijke grauw, arme zondaren, hoeren en dronkaards uit de heffe des
volks. Aan vasten doen ze niet meer, node gaan ze naar de kerk, met
gepraat over aalmoezen doen of biechten moet je hun niet aan boord
komen (r. II6-159); ze lopen de ganse dag ledig, zitten te bedelen
voor de kerkdeur (r. 241-285); ze gaan nog wel aflaten halen ter ere
van Maria in de kloosters buiten de stad, maar ze doen dat vooral om
over andere mensen die daar komen te kunnen roddelen: met Pasen
gaan ze brassen op kermissen (r. 439-469). Uit deze analyse van hun
levensgedrag (men lette op de twee cursiveringen) blijkt wel dat we
hier te doen hebben met de zelfkant van de Middeleeuwse Roomse
samenleving: de lui die er bijna niets meer aan doen, opgezogen door
een wereld van vermaak. Beschouwt men ze, ten dele of geheel, als
ketters, dan leidt dit tot eigenaardige conclusies, zoals bij Muller dan
ook het geval is. Er zou dan in 1533 verband gelegd moeten worden
tussen armoede en ketterij, wat op zijn minst genomen (indien ooit
1) Muller gist: de paus (t. a. p., blz. 646). Afgezien van het feit dat de toenmalige
pausen lang niet altijd vermaners tot deugden waren, houde men rekening met het feit
dat D. V. het loon (in de eeuwigheid) uitbetaalt (vg!. r. 566).
2) Bewijs: onderrichting, leerzaam voorbeeld, vg!. Spel IX, r. 462 (geciteerd door
Ned. Wdb.).
3) Niet: inquisitie (cf. Muller t. a. p., blz. 646), wat een te ongunstige gevoelswaarde heeft.
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juist!) een anachronisme zou zijn. Ook zou er inderdaad een "blakende
geloofsijver" van Everaert uit blijken, als hij de Luthersen zonder
blikken of blozen voorstelde als Bacchus- en Venuskinderen. Dit is
uitgesloten. Everaert zag duidelijk in dat de ontwortelden dier dagen
een grote kans liepen, te verzeilen in ketterse wateren. Om die mensen
te waarschuwen voor het 'gevaar dat hen bedreigt; om ze te maken
tot actieve leden van de Roomse kerk in plaats van dode leden, daarom
heeft Everaert dit (goed geslaagde) tendenzstuk geschreven. De tendenz
is: bekeert u van uw zondige wegen, èn schuwt de ketterij. In zake
dit laatste punt laat hij een veel positiever geluid horen dan ooit te voren.
Werd hij toch wat angstig? Allegorisch worden de zonden en de ketterij
als volgt gekarakteriseerd. De wijngaard zit vol wilde "erruereghe"
ranken (r. lOl), vol distels, doornen en bramen (r. 191), vol onnut
onder gewas (waterloten) en "beseect" (half groen, half dor) hout (r.
299-306). Vernielals hebben er verwoestingen in aangericht, de "helse
beer" (mannetjesvarken) heeft er in gewroet (r. 394-413). Tegen het
einde van de dag werken alle arbeiders blijkens een toneelaanwijzing
in de hof. Wat vinden ze daar? De stinkende wortel der hovaardigheid
(r. 5 II), de droge rank der "droge" werken (r. 514), de bijtende wortel
van de netel haat-en-nijd; vervolgens vindt Vroom Labuer het half
groene, half dorre hout, dat volgens hem "geweerd" moet worden.
Ghewillich Volghen zegt daarvan:
Soo slachtense die vander ketterye ghedeert zij n:
Half groene, half drooghe in Gods leerynghe.
Qualic can mense doen ofkeerynghe
Van huerlieder quaeder opynye vermetelic (r. 530-533)
Voor die tijd een milde beoordeling!
Maar dan komt de befaamde passus op grond waarvan Everaert als
ketterdoder gedoodverfd zou moeten worden (r. 544-555).
Voorghaende Bewys:
Helpe dominus wat ic daer vynde:
Eenen harden steen, van mynen 1) onbrekelic.
Ghewillich Volghen :
Die ghelyct dese hardtneckeghe verstekelic 2),
Wiens opynie van quaeder malicie
Noch by leerynghe noch met justicie
Niet ghebreken en can in gheender mannieren.
Ziende Blende:
Ic weet wel, mocht icse regieren,
Ic dedese wel naerde behoorte caermen.
Ghewillich Volghen :
Wat zout ghyse doen?
Ziende Blende:
Huerlieder poorte waermen.
Dit hout zoudic thueren keere 3) sommen 4).
1)
2)
3)
4)

Soort, Mnl. Wdb., IV, 1616; Ned. Wdb. s. v. mijne (IV).
Verwerpelijk, vgl. Mnl. Wdb. s. v. versteker en versteken.
Bekering (ironisch!), Ned. Wdb., VII, 1, 1963.
Ophopen, Ned. Wdb. XIV, 1510.
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Voorghaende Bewys:
Ghenouch van dien.
Hoorende Doof:
Waer omme?
Vroom Labuer:
Wy zien den heere commen
Met Duechdelic Vermaen. Laet sulcke verhalynghe 1).
Deze passage moet naar mijn mening precies andersom opgevat
worden als tot heden te doen gebruikelijk is. Het is een van de uit
psychologisch oogpunt markantste tafereeltjes uit zijn werken. Z. Blende
en H. Doof zijn dan eindelijk mee gaan doen; ze zijn, zij het dan ook
bijna gedwongen door God, ook actief geworden. Z. Blende is n.l.
wissen gaan draaien, H. Doof is bezig de hopen afval samen te binden.
"Als er nou een vuurtje in was, dan kwam er rook af," zegt ze lakoniek.
Daar vindt de geestelijke ineens een kei! Allen er gauw nieuwsgierig
omheen. Keihard! "Dat is nou zo'n hardnekkige, verachtelijke mijnheer,
die noch door vermaningen, noch door straffen is te breken," zegt de
burgerman, maar Ziende Blende kwettert: "Ik weet wel wat ik zou
doen als ik er mee mocht betijen: ik zou ze lekkertjes laten piepen."
"Wat zou jij?" zegt de burgerman smalend tegen den ex-dronkaard.
"Hun gat warmen" bijt deze van zich af, "ik zou al dit hout voor ze
opstapelen, dan bekeren ze zich weL" De priester komt tussenbeiden:
"Afgelopen daarmee!" "Waarom?" snibt het volkswijf, om haar soortgenoot een handje te assisteren. "Omdat de Heer er aan komt met
D. Vermaen. Houd op met dat geklap," en daarmee snijdt de edelman alle verdere discussie af. Wat zien we hieruit? Dat alle fatsoenlijke
lui afkerig zijn van die heetgebakerdheid en primitieve moordlust van
het volk, althans voor God die niet op hun verantwoording willen nemen.
De grootste nietsnutten zijn nu de hardste schreeuwers: in het vervolg
van het stuk wordt hun dan ook maar amper de zaligheid gegund.
Overzien wij het gehele oeuvre van Everaert, dan komen we tot de conclusie dat we hier te doen hebben met een stevig, all-round Middeleeuwsvrome Katholiek, die staat voor zijn beginsel. Maria en Petrus eert hij
als de beste 2), dat Maria zondeloos was, vrij van erfsmet en erfschuld,
is hij hem boven alle twijfel verheven 3), dat het priesterschap hoger is
dan het ambt der engelen acht hij onbetwistbaar, het sacrament des
altaars verheerlijkt hij 4). Maar voor de ketterij heeft hij, als bewoner
van een stad waar het volle leven al sinds jaren niet meer bruiste,
anders dan Anna Bijns, weinig oog gehad; zijn kritiek op het leven
der geestelijken deelt hij met de ketters, zonder ook maar iets met
hun leringen te maken te willen hebben. Grijpt de ketterij al meer
om zich heen, dan meent hij dat er maatregelen genomen moeten
worden: alle man mobiel, het lagere volk moet geestelijk weerbaar
gemaakt worden, maar vooral geen overijlde, drastische en onverantwoordelijke maatregelen nemen. In elk opzicht het toonbeeld van een
bezadigd solide burgerman, hetgeen niet bedoeld is als disqualificatie.
1)
2)
Vgl.
3)
')

Gepraat.
Aan Maria of Mariaverering zijn 6 van zijn 35 toneelwerken gewijd, aan Petrus 1.
ook spel XIII, waar Maria als advocate der zielen optreedt, en het slot van XXII.
Vgl. b.v. spel XVIII, r. 523 e. v., 582 e. v., XX, 81-96.
Vgl. spel XXVI.

HOOFDSTUK lIl.

KATHERINA BOUDEWIJNS.
Een groot contrast in maatschappelijk opzicht bestaat er tussen de
eenvoudige Antwerpse onderwijzeres Anna Bijns en de Brusselse
aristocratische vrouwe Katherina Boudewijns (IS20-na 1603): dochter
van den griffier van de Raad van Brabant, weduwe van een secretaris
van datzelfde college, en moeder van vijf kinderen; die het Katholicisme
verdedigde in de voor haar geloofsgenoten zo bange dagen van de
Calvinistische heerschappij "doenmen de Vasten int heymelic hiel, alste
Bruessel geen Kercken en waren voorde Catholijcken, des die goede
Borgers menige traenen weenden" (1581 en volgende jaren) 1).
In 1587, nadat "den edelen Hertoch van Parmen heeft Bruessel willen
ontfermen" (blz. 75) verscheen bij Rutgher Velpius haar bundel geestelijke gedichten en liederen: Het Prieelken der gheestelijker Wellusten,
inhoudende veel schoone gheestelijcke Liedekens, Leysenen, Refereynkens,
ende andere gheestelijcke Spelen, enz. 2).
Ook zij dicht in rederijkerstrant 3), maar, hoewel zij tot een latere
generatie behoort dan Anna Bijns en derhalve niet over de Luthersen,
maar over de Calvinisten gericht houdt, is zij veel meer een Middeleeuwse dichteres dan deze. Hoe simpel vraagt ze nog vaak aan het einde
van haar gedichtjes: "Bidt voor die dit heeft gedicht." Vol innig hemelverlangen is haar gevoelige ziel:

o
o

Heere, haelt mij toch thuys.
Heere, haelt mij toch thuys.
De werelt is mij een cruys.
Waer ick henen keere,
Het is ser al confuys (blz. 72).
Reine Middeleeuwse mystiek vinden we soms

In

haar werk:

Heere dat ic tot alle tijden en uren
Mijn herteken mach in u Godtheyt sturen,
Dat bid ick u lief heer (blz. 116).
Hoe naïef-Middeleeuws, hoe volkomen onbarok,

IS

"Een schoon

1) Zie de heruitgave van haar bundel door DI. Hermance van Belle, Antwerpen, 1927,
blz. IS0.
2) In 1603 verscheen er een vermeerderde herdruk van, waarvan geen ex. bewaard
is gebleven; vgI. DI. H. v. Belle t. a. p., blz. VI. In 1872 bezorgde G. D. J. Schotel een
facsimile-uitgave van de Ie druk, te Leiden.
3) Dr. H. v. Belle t. a. p., blz. XIX.
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leysene" (blz. 132-135), waar de stomme beesten nog de ledekens
van het kindje verwarmen 1), want:
Van couwe weende dat kindeken teer:
Den tyt die was soo int saisoene,
Het waidde cout, het vroos doen zeer;
Zij hadden Doe van als van doene,
Want helaes de maeget reyn
En hadde geen ghevoederde cleeren
Om te decken skints ledekens cleyn,
Die hem deden wee certeyn.
Het spreekt haast vanzelf dat er ook in de houding van A. Bijns
en K. Boudewijns tegenover de Reformatie verschil is. De hartstochtelijke Antwerpse valt altijd aan, in de geest van de politieke ContraReformatie harer dagen, bij de Brusselse dichteres zien we het Katholicisme veelal in het defensief, conform het feit dat de Roomse zaak
toenmaals verloren scheen. Berustend zegt zij: eens zullen wij in de
hemel komen,
Dan sal den Bruydegom comen bij zijnder Bruyt,
Daer die boose Geusen 2) ons niet en sullen iagen uut (blz. 152),
hoewel zij toch wel momenten heeft waarop zij van een reeds in het
tijdelijke ophanden zijnde verlossing droomt:
Calvinus meynt Bruessel te houwen
Op 3) zyn eracht,
Maer hij sal wel ver flouwen
Voor Godt en sConincx macht.
Die nu dus onbedacht
Derren liegen en stouffen 4),
Zij sullen corts moeten houffen 5)
Hier uut op eenen nacht (blz. 48).
Nimmer heeft Kath. Boudewijns getracht, een caricatuur van de
Calvinisten te tekenen, ten voeten uit. Zij ziet één hoofdtrek in den
Calvinist: zijn vermeende heerszucht, zijn tyrannie. Hier botst wereldmijdende Middeleeuws-Roomse mystiek met de wereldveroverende geest
van het Calvinisme, dat op heel de wereld beslag wil leggen voor Koning
Jezus: in de dagen van de toenmalige Brusselse democratie misschien
te radicaal 6). Strijdbare geesten als de Jezuïeten, als een Richard Verstegen, waren meer een partuur voor de Calvinisten. Hoeveel teerder,
hoeveel vrouwelijker, is de douloureuze stem van Katherina Boudewijns
in "Een gheestelyck Liedeken .... ghedicht doemen te Bruessel gheen
Misse doen en mocht" (blz. 83-84):
1) Vgl. Emile Mäle, L'art religieux après Ie Concile de Trente, blz. 242 e. v. over de
Geboorte-taferelen: in de barok zijn geen dieren, maar engelen de toeschouwers, het
kindje is lichtend en stralend.
2) Calvinisten.
3) Vertrouwend op.
') Stoffen, pralen, grootspreken.
5) Zich uit de voeten maken (gloss.).
6) Een verdediging van de daden der Calvinisten, inz. de sluiting der kerken, vindt
men in een pamflet, afgedrukt door P. Fredericq, Het Ned. Proza in de Zestiendeeuwsche
Pamfletten, Brussel, 1907, blz. 353-362.
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Nu Heere, aenhoort ons claegen
En suchten met traenen groot.
Helpt ons dit lyden draegen
aft wij blyven inden noot.
Wij gaen nu, heer, al treuren
En bedroeft al totter doot,
Want ons en mach niet ghebeuren
Inder zielen dat levende broot.
En wilt u niet te zeer bedroeven:
Gheestelijck condi den Heer ontfaen;
Hij comt ons gheloove nu' proeven,
Wy(e) datter sal wanckelbaer staen.
In haar ogen was die Calvinistische godsdienstijver: rebellie. In "een
schoon Liedeken vander Deucht der Gehoorsaemheyt" (blz. 41), waarin
zij treurt om de dood van haar man, haar opperhoofd, ziet zij de ongehoorzaamheid als de grote kwaal van haar tijd. Voor haar staan "Calvinisten" gelijk met "Calvinus Tyranden" (blz. 48).
Verhuyst ghy Calvinisten,
Vol muyterije en twisten.
Gij hebt te Bruessel te lange gewoont,
Want u tirannije en u diverije
Hebdi ons genoech ghetoont (blz. 75).
Naast de tyrannie dus de gewone beschuldiging van dieverij, te verklaren uit de saecularisatie der geestelijke goederen:
Zy willen al domineren
Opt gheestelycke goet (blz. 48).
Want om den roof waest hen al gedaen;
Daermede sullen zij uutten lande loopen gaen
Als dieven diet al hebben gerooft ende ghestolen (blz. 147).
Ook deze aristocrate kan het niet buiten invectieven stellen als echt
kind van haar tijd: "geux ghébroet, Calvinist ghebroet, een deel boeven
en banckerotiers" zijn er enkele van. De vergelijking met de Geuzenliederen 1) dringt zich aan ons op, als we b.v. in haar "schoon Liedeken
vant Heylich Sacrament" (blz. 68-69) lezen:
Vliet, ghy ministers vander hellen!
Wee hen die tot u zyn ghesint!
Ghy hebt veel menschen commen quellen.
De sonden hadden dese plagen verdient.
Maer u ryck en const niet lange duren:
Het is gelyck eenen stanek vergaen.
Catholycke borgers, en wilt niet trueren:
Ons gheloove sal altyt blyven staen.
Loopt wech, gy tirannen, vuyle geusen,
Die al onse kercken hebt gheschent.
Ghy hebt nu alle lange neusen,
Die Godt loochent in zijn sacrament.
Ghij boose menschen, wilt u scroomen
Dat ghy Godt hebt gheblasphemeert.
Met valsche leugenen ende droomen
Hebdi u volck verabuseert.
-----

1) Zoals b.v. Van Duinkerken (t. a. p., blz. 30) doet bij een diepgaande analyse van
een harer anti -Calvinistische liederen.
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De kern van haar bestrijding richt zich echter op de zonde der
ongehoorzaamheid, die zij bij de Calvinisten aantreft. In een "Ghedicht op Asscensioens Dach, doen de Catholycken geen kercken en
mochten hebben" (blz. 159-161) lezen we:
Want daer ootmoedicheyt ende gehoorsaemheyt domineren,
Daer sal religie met alle deuchden floreren
Maer daer die hertneckicheyt heeft doverhant,
Daer sal tgheloove ende welvaert vergaen int lant,
Gelijck wij wel bevinden, g()ede borgers vercoren,
Hoe deerlyck dat de se stadt nu gaet verloren.
Door ongheloove, Rebellicheyt en discoort
Wordt daer zoe menige arm ziele vermoordt.
Een samenvatting van al haar bezwaren tegen de Calvinisten vinden
we in een klein zinnespel van haar hand, gemaakt ten tijde van de
onderdrukking en denkelijk dus wel nooit opgevoerd. Het heet: "Een

schoon Spel van Sinnen van Twee Persoonen, te weten Liefde ende Eendrachticheyt, beclagende desen deirlycken tijt (blz. 143-149).
Liefde wil men overal in Nederland verjagen. Ook Eendracht. Maar
in Brussel wonen ze nog in het hart van veel goede mannen en vrouwen.
De oorzaak van alle ellende is: de rijkdom, de wellust en de overvloed,
reeds voor veertig jaren op te merken. Daarom worden we nu door
Gods roede gestraft. De weeldezucht heeft de mensen verblind en van
kwaad tot erger gevoerd. Woeker, simonie, bedrog, gierigheid, verkwisting waren de gevolgen. Eerst potverteren, en als men dan de
schulden niet kon betalen, dan ging men Gods gesel zelf over zich halen:
Die door loose vonden, sonden en gebreken
De Calvinisten ende Lutrianen deden preken,
Stellende int lant veel droefheden ende getiers
Door een deel boeven en banckerotiers.
Ende als sulke rabauwen hadden die heerschappije,
Doen begost te regneren hen tyrannye,
Datse deden vangen alle geleerde in de Theol()gije
Om dat hen leugenen souden worden gehoort. Rooven, stelen, brant ende moort
Dat zyn die vruchten diemen inde ketters ziet.
Het enige middel om de tyrannie en de boosheid van hun God
lasteren de predikanten kwijt te raken is, het kwaad in de wortel aan
te tasten, "zegt Liefde":
Armoede die salons beyde te gadere
Ende dout geloove stellen in onsen staet.
Niet de armoede van het luie, bedelende grauw, maar "reine",
"zalige" armoede. Het middel is effectief:
Die sal veriagen alle ons tegenpartije,
Met al haer gespuys, ketterije en tirannije,
Dronkenschap, gulzicheyt en hooverdije,
Die sal armoede metter tyt wel verheeren.
Yegelijck sal moeten te vreden zijn met cost en cleeren,
Diemen noch nauwe en sal cunnen crijgen.
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"Eendrachticheyt" kan het nauwelijks geloven, maar "Liefde" houdt
vast aan haar sociale en religieuze panacee:
Voorwaer, onthoudt dit van mij: zij sal den peys maeken.
Als daer niet meer en sal zyn te rooven oft te stelen,
Dan sullen die Geusen een ander het regiment bevelen,
Want om den roof waest hen al gedaen.
Daermede sullen zij uutten lande loopen gaen
Als dieven diet al hebben gerooft ende ghestolen.
"Eendrachticheyt" blij ft nog sceptisch: als allen arm zij n, kan de
een den ander niet helpen! "Liefde" weet ook daar raad op:
Godts bermherticheyt sal den honger stelpen.
Die wat hebben, die sullen sonder treuren
Het lant allenskens doen labeuren 1).
Liefde sal met oitmoedicheyt regeren.
Tcatolijck gheloove sal met eendrachticheyt floreren.
Konden oorsprong van en middelen tot bestrijding van de ketterij
simplistischer getekend worden? Niemand zal kunnen ontkennen, dat
ons .hier een beminnelijke vrouwelijkheid tegenstraalt, die in haar
naïveteit en gebrek aan logica van alle tijden is, en ons, zelfs in een
tegenstandster, weldoet in het ruwe strijdrumoer van die dagen.
1) Bebouwen.

HOOFDSTUK IV.

POLITIEKE BALLADEN. REFEREINEN.
LIEDEREN EN SPOTGEDICHTEN DER 16E EEUW.
De titel van dit hoofdstuk is ontleend aan de uitgave, die de Maetschap pij der Vlaemsche Bibliophilen bezorgde van een verzamelbundel
in handschrift, toenmaals eigendom van die maatschappij 1).
Een deel van de daarin voorkomende gedichten is ongetekend, sommige dragen initialen, een zinspreuk, de naam van een kamer (Oudenaarden, Axel, Kortrijk, Ieperen) of van een drukkerij (In de Duve te
Putte), weer andere zijn overgeleverd met de auteursnaam.
Het manuscript bevat vooral historieliederen, een Rooms pendant
van de ~euzenliederen. Tijdgenoten bezingen de gebeurtenissen uit het
woelige tijdvak van de Vaderlandse Geschiedenis na de Pacificatie van
Gent tot aan de overgang van Gent naar Par ma in het jaar 1584. Het
is één scherpe oppositie tegen de actie der Prinsgezinden (de Z.g.
Patriotten) en Calvinisten in Gent en omgeving. Grotendeels is het
een, vaak grove, persiflage van allerlei personen die in de godsdienststrijd van die dagen een grote rol hebben gespeeld: Rijhove, Hembyze,
Datheen, Johan Casimir van de Palts, Marnix, Oranje en tal van anderen.
In verband met het karakter van deze studie is het hier niet de
plaats, na te gaan in hoeverre de gegeven voorstelling van al die
bijzondere personen strookt met de historische werkelijkheid. Ons doel
is vooral, aan te tonen hoe de Roomse "men" van die dagen het
Calvinisme en de Calvinisten beschouwde. 't Gaat hier om de Roomse
publieke opinie uit de tijd van de Calvinistische heerschappij in
Vlaanderen.
Zonderen we Anna Bijns uit, van wie twee refereinen met de jaartallen 1579 en 1580 (het ene nu toegepast op de Calvinisten, gelijk
wij zagen) in deze bundel verdwaald zijn, dan is de verdienstelijkste
dichter uit deze verzameling Mr. Cornelis Columbanus Vrancx 2) (±
1529-1615), prelaat van de St. Pietersabdij te Gent, van wien hier
1) Uitgegeven door Ph. Blommaert, Gent, z. j. (r847).
2) Zie over dezen o. a. Mr. Ph. Blommaert, De Nederduitsche Schrijvers van Gent,
Gent, r862, blz. r86-r90 en Paquot, Mémoires t. a. p., dl. I, blz. 544-545.
Dat hij nogal eens verzen mengt in zijn werk, acht de laatste niet verkeerd; het zou
niet erg zijn, als ze maar goed waren: Poirters heeft in dit opzicht getoond hoe het beter
kon. Blijkbaar een te goedhartig man; vandaar veel financiële ellende in zijn klooster,
zodat een coadjutor benoemd werd. De kloostertucht liet er altijd te wensen over, vgl.
A. Pasture, La Restauratwn Religieuse, t. a. p., blz. 250, 281. Zijn devies was "columbarum instar, sine felle"; desondanks waren zijn vele werken "meest tegen de grondbeginselen der Hervorming gericht".
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twee gedichten voorkomen: een gedicht 's Duvels kermisse (blz. 15)
en een referein met de veelzeggende stokregel "Want men vint gheen
Christen dan Papisten" (blz. 37). Het laatste is apologetisch, het eerste
polemisch. Een rake en originele satire is het, die de beroemde kanselredenaar en theoloog in het eerste gedicht geeft. Als satire tegen de
Calvinisten verdient het zeker wat uitvoeriger besproken te worden.
Het ghene dat ghy hier hoort vertellen,
Spreeet al Lucifer tot zijn ghezellen,
luidt het sensationele motto. Lucifer spoort zijn trawanten aan, naar
de Gentse kermis te gaan. God is er vervangen door "Calvinus, God
van Geneven". Voor hem worden nu tempels opgericht door een zeer
getrouw dienaar van Lucifer, die met zijn radde tong niet alleen boeren,
maar zelfs edelen vangt (Dathenus).
Al preeete hy van God dat hy Heyn hiet,
Zy zouden 't ghelooven; al zulek een eredijt
Heeft hy er gheeregen.
Hij laat de jongens en meisjes "een lied uit de geest" zingen. Ja ook
meisjes, al heeft Paulus geleerd dat ze in de kerk hebben te zwijgen.
Zo iets trekt de jongelui! Die denken:
Ie gae ter kerken oft ie daer besief
Hoe zoete een sternrnekin dat daer heeft mijn lief.
Samen uit één boek zingen, hoe aanlokkelijk!
Zoo moghen wij somtijts elekanderen ghenaken,
Ende eenighe amoureusheit alzoo doen smaken.
Als 't niet lukt, naast het meisje te zitten, gaan ze tegenover haar
staan: dan verveelt ze zich minder. Als ze nu ook nog verliefd worden
op Calvijn's leer, dan verkopen ze meteen hun ziel. Wij kunnen best
kermisvieren bij "ons broeders die Calvinisten" zegt Lucifer: de H.
Bavo en Lieven kunnen ons er niet plagen; de mis is er onbekend;
het wijwater is in het vagevuur gegoten; "men maect er gheen cruyssen
tonser blarnatie" . In de pas ontdekte landen van Amerika gaat het
slecht met ons: kerken en kloosters worden daar meer gebouwd dan
er hier verdwijnen. Vele duivels komen uit die streken over; ik zal er
nog meer naar Vlaanderen ontbieden om de priesters te vervolgen.
Calvijn brengt ons meer voordeel aan dan St. Amandus ons 900 jaar
geleden schade berokkende. Nergens hoort men meer spreken van
moorden, dan waar de Calvinisten de overhand hebben: in Holland
en in Frankrijk.
Het Gulden Calf en quam ons noeh zoo niet te baten,
Als Calvijn nu doet met zijn ondersaten.
We moeten ze in ere houden, zijn predikanten, met hun twee of drie
huisvrouwen! Hun leer is zo gemakkelijk voor het vlees. En de Calvinistische soldaten zijn al niet minder: die de predikanten niet kunnen
winnen met preken, die breken dezen de nek. Ga dus mee ter kermis
psalmen zingen, al zijn die oorspronkelijk niet tot onze eer gemaakt.
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Het leeuwenaandeel heeft een andere geestelijke, pater Louys Heyndricx, als we tenminste L. H. M. 1), Pro L. H. M., Louys H. M., Louys
(Loys) Heyndricx en L. H. voor een en denzelfden persoon mogen
houden 2). Als dat zo is, zijn er minstens 25 van de 67 verzamelde
gedichten van zijn hand, en het vermoeden is gewettigd - als we
letten op de gelijksoortigheid in vorm en onderwerp van deze gedichten - dat verscheidene ongetekende gedichten ook van hem zijn. We
vragen ons af: is deze pater niet nauw betrokken geweest bij de samenstelling van deze bundel?
Ook 't werk van Heyndricx wordt gekenmerkt door een zekere
"geestigheid", maar als dichter staat hij een eind onder Vrancx: hij
is nog op-en-top rederijker in de slechte zin des woords. Voorzover
zijn gewrochten een polemisch, anti-Calvinistisch karakter hebben,
mogen ze hier een bespreking vinden. Allereerst dan het tweede gedicht uit de collectie: De Afcompste der Guesen (blz. I2), gedateerd
I578, met de stokregel: "Dits Calvinus afcompste en der Guesen
lijne." Dit gedicht "gheschreven uut Babel met Calvinus eyghen hant,
aen u, Date 3), upperste bisschop mijns rijcx ghepresen" bevat niet
veel meer dan een dorre opsomming van allerlei ketters uit oude en
nieuwe tijd; van Kaïn tot Oranje toe. En passant krijgen ook de
Mennonieten er van langs, omdat ze zo dapper de geldkisten vullen,
en Luther die duizenden boeren om hals heeft gebracht. Een gedicht
als dit zou men een "kettercatalogus" kunnen noemen, zoals er in de
zestiende-eeuwse polemiek van Roomse zijde een groot aantal het licht
hebben gezien. Men begon dan bij het eerste mensengeslacht, om te
eindigen bij Luther 4).
Het Refereyn op blz. 22 bewijst eens te meer dat ook de Katholieken
hun bijbel gaan lezen. Het Calvinisme is het onkruid, door den Duivel
uitgezaaid om het goede zaad te verstikken. De Calvinisten zelf zijn
geïncarneerde Farizeeërs:
Pluymstrijckers die up de houcken van de straten lesen
Langhe ghebeden, in een helich schijn te wesen,
Gheveynsde Phariseen, die sluyt d'hemelsche conventen.

Nog wordt dit, later bij de tegenstanders der Calvinisten zo geliefde
thema, niet nader uitgewerkt: elke nadere uitleg waarom juist de
Calvinisten Farizeeërs zijn, ontbreekt nog; de bedoeling van den dichter
is, zijn bijbelvaste tegenstanders met bijbelwoorden te bestrijden. Zij
"willen de schrifture verclaren die zij niet en wisten", welnu de dichter
zal ze eens op schriftuurlijke wijze uitbeelden. Ook elders wordt die
schijnheiligheid van de Calvinistische nieuwlichters den volke voor1) M. = Minderbroeder?
2) Deze veronderstelling wordt ook geopperd door Ph. Blommaert, De Ned. Schrijvers
van Gent, t.a. p., blz. lIS.
3) Dathenus.
4) Een opsomming van deze kettercatalogi geeft Dr. P. Polman O.F.M. in L'Élément
historique dans la Controverse religieuse du XVle Siècle. Gembloux, 1932, blz. 494-497.

Men zie b.v. nog de titel van een geschrift van den populairen ketterbestrijder Arnout
van Geluwe, Catalogue ende vervolgh van alle de principaelste reformateurs des grooten
Anti-Christ, Ghendt, 1663.
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gehouden. De "docteuren van der nieuwer snede" 1) ZIJn duivelen
de gestalte van engelen des lichts:
Haer dueghdelick schijn es al fenijn,
Bedroch es haerlier ghijse 2) (blz. 49).

In

Zeer belangwekkend is Heyndricx' gedicht Beelsebubs Testament
(blz. 89-103) uit het jaar 1579, daar dit een parodie is op een ongeveer
even uitvoerig, gelijknamig Calvinistisch gedicht. Uit welk jaar dit
laatste is, valt niet precies aan te geven: mogelijk uit de jaren 1566-1567:
het handelt alleen over religieuze onderwerpen; Alva en de Spanjaarden
worden niet genoemd. In 1612 werd het opnieuw te Haarlem uitgegeven 3) onder de titel: Beelzebubs Testament I Hetwelcke hy Ante-

christ synen Sone nae ghelaten heeft. Als oock I Een Refereyn tot spot des
Vageviers I ghemaeckt door P. de B. Met noch eenighe Liedekens ende
Refereynen I vande Miraculen der Sa neten ende Sanctinnen. Tot Haerlem,
Voor Pieter Arentsz. Boeckverkooper inde Bartel-Jorisstraet I inden ghereformeerden Bijbel, I6I2 4 ). De voornaamste grond voor het toekennen
van een oudere datum aan het Calvinistische dan aan het Roomse gedicht, ligt in de compositie der beide gedichten. Beschouwen we allereerst het Geuzendicht.
Daniel, zegt de dichter in een Voorreden, voorspelt dat eenmaal de
Antichrist van Rome grote macht over de consciëntiën der mensen zou
krijgen en dat alle koningen hem zouden gehoorzamen 5):
dats den Pausschen Afgodt die dit al doet,
een kindt ende Sone der verdoemenisse quaet.
De Paus-Antichrist is de zoon van Beëlzebub. Deze is ziek geworden
na het volbracht zijn van Christus' verlossingsdaad, en maakt nu ten
overstaan van Lucifer en den procureur der hel, Belial, zijn testament.
Dan begint in couplet 1 het eigenlijke testament:
Ic, Beelzebub, tHooft der hellen expeerdich 6),
Prince der eeuwiger duysternisse vranc,
Vader van den grooten Antichrist hoveerdich,
Heere van alle Ongheloovighe onweerdich,
Der Papisten Pausianen gemeenten stranck:
Ic, wesende hier sieck, teer, sober ende kranc,
Maecke nu mijn Testament tempeestelic 7)
Hier voor u Antichrist sonder bedwanc,
Die mijnen Sone is gheheeten Gheestelic,
Ooc voor Lucifer ende Belial beestelic 8).
1) Blz. 36.
2) Wijze van doen.
3) De vijf in hetzelfde uitgaafje opgenomen Geuzengedichten stelt men algemeen in
ongeveer 1566 (Kuiper in Geuzenliedb. I, blz. 13, 18, 37; Van Vloten, Ned. Geschiedz.
I, blz. XII).
4) Bib!. Mij van Ned. Lett., Leiden. Voorzover ik weet, is Beelz. Test. nog niet opnieuw uitgegeven.
5) Vg!. Daniel 7: 7-8, 21 v.v.
6) Kundig; vg!. Ned. Wdb. lIl, 4322.
7) Hels? (vg!. der hellen tempeest).
8) De eerste vier regels neemt Heyndricx, licht gewijzigd, over in zijn str. I; de
laatste vijf in str. 4.
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Eén lange reeks van wenken wordt den Antichrist nu gegeven, hoe
hij de Roomse eredienst moet regelen, welke ceremoniën en sacramenten hij moet instellen. Vaak is de satirische toon sterk verwant aan
die van de gelijktijdige Geuzenliederen 1). Eén thema keert telkens en
telkens weer terug: tracht toch vooral uit al uw instellingen en godsdienstige handelingen geld te kloppen:
Laet elc leven nae zijn boos begeeren,
Vergeeft die zonden omt gelt by hoopen (str. 27).

In de laatste strophe volgt dan de aanvaarding van het testament
door den Antichrist:
Doe Antechrist sijns Vaders wille hoorde
Hy beloofde hem daer, dat weerdich Testament
Te houden, ende te doen houden van waarde tot waarde,
Ende hy gaffer toe wille ende oock consent.
Hy schiet van Beelzebub, synen Vader excellent,
Hem bevelende al tgeselschap der Hellen;
Hy droegt inde stede van Roomen jent;
Hy dedet daer voor een Previlegie stellen;
Hy sandt in alle Landen aen syn Gesellen;
Hy dedet uytroepen ende ooc onderhouden mede
Op 2) d'eeuwige vermaledydinghe niet om versellen 3).
Oft op pene des doots die daer tegen dede:
Och om dit testament is in menige stede
Soa veel bloets gestort een langen tijdt // fijn
Antechrist salder omme in groote afgryselickhede
Met sijn tanden vol bloets eewich vermaledijt // zijn.
Finis.

Zo blijkt dan de helse legataris tevens meedogenloos als executeurtestamentair. Wie tegen Beëlzebub's laatste beschikkingen protesteren
wil, die is een kind des doods.
Moet, wie de duivelse origine van dit testament heeft ingezien, dan
wijken voor zulk boos geweld? Dat kan niet 't einde zijn: zulk een zal
zich te inniger hechten aan Gods woord, besluit de dichter:
Hier is gheendt" Beelzebubs Testament,
Dat hy den Antechrist van Roome blent
Als een present "heeft ingeblasen;
Elck die dat bekent" sy deligent,
Dat hy Gods Leeringe in syn herte prent,
En schuwen 4) tkonsent" van Antechrists rasen.

Zoals de lezer ziet,
de gedachtengang van
Calvinisten toenmaals
in de Bijbel niemand

ontstond er een logisch goedsluitend betoog uit
den dichter; een beschouwing conform de bij de
voorkomende opvatting dat met den Antichrist
anders dan de Paus bedoeld is 5).

1) Vgl. b.v. stro 16, waar de verschillende handelingen van den priester bij de Misbediening (stuypen, nijghen, kussen, eeten, drincken, recken, strecken, slapen, spreken
ende swijghen) beschreven worden, met de satirische tekening in Geuzenlied, ed. Kuiper,
no. 9 (vgl. daarbij de noot van Dr. E. T. Kuiper, blz. 13).
2) = Op straffe van, vgl. Ned. Wdb., XI, 297.
3) Lees: vertellen.
4) Lees: schuwe.
5) Vgl. Calvijn, Instit. IV, 7, 25 e. v. en ook IV, 2, 12; voor later tijd: Voorrede Dordtse
Leerregels.
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Schril steekt daarbij af het gebrek aan samenhang in het Roomse
gedicht. De dichter stond voor grote compositorische moeilijkheden.
Calvijn alléén te beschouwen als den Antichrist, ging niet: hij is dan ook
slechts de ergste van een hele serie met name genoemde ketters 1). De
dichter begint, in nauwe aansluiting aan zijn Calvinistisch voorbeeld,
als volgt:
Ic Beelzebub, 't hooft der Hellen hooverdieh,
Prinee der eewigher duysternissen wreet,
Vader van den grooten Antekerst expeerdieh,
Heere van alle ongheloovieheit breet,
Cranek zijnde, make ie mijn testament heet.
De erfgenaam is Calvijn; Antichrist is hier met Lucifer en Belial
getuige. Alleen in stro 4 wordt deze opzet echter consequent gehandhaafd: slechts daar wordt over Calvijn, als erfgenaam, in de 3e persoon
gesproken; in stro 5 gaat de dichter reeds over in de aanspreekvorm,
om in str. 6 den Antichrist met Calvijn zelf te identificeren: daar immers
noemt de Antichrist zich "Paus van Geneven" . Deze identificatie houdt
stand tot stro 28: daar is Calvijn voor de variatie de zoon van den
Antichrist:
Calvinus, uut u ghesproten t' allen stonden,
Met alle de seetarissen zullen mijn rijeke vereieren,
Maer de waerheit sal altijts multiplieren. (blz. 103).
Hiermee eindigt, vrij abrupt, het Roomse gedicht. Blijkbaar heeft
de dichter met het eenmaal opgevatte thema geen raad geweten 2).
Een tweede bewijs dat het calvinistische gedicht het origineel, en
het Roomse de parodie is, ligt in het feit dat Heyndricx zijn Calvinistischen tegenstander nadrukkelijk en met verontwaardiging bestrijdt.
De Geuzendichter had beweerd, dat de monniken wel kinderen mochten
verwekken, maar dat zulks verborgen moest blijven; "haer Vroukens"
moeten voor de wereld als maagd bekend staan, en daarom,
Die Kinderkens mogen sy int water versmooren,
Of douwense doot als zielenmoorsters,
Gelije myn Bagijntgens ende Nonnekens doen in alle Kloosters.
Die vreesen sulcke gruwelen niet door mijns geests gaven,
Waer 3) in tonnen, potten oft kannen sy die begraven,
In Hoven, op Velden en achter de Mueren (str. 13).
Dergelijke gruwelverhalen worden Heyndricx toch te bar. Aldus
instrueert Beëlzebub derhalve den Calvinistischen Antichrist:

1) Blijkbaar bedoeld als antichristen, voorlopers van den Antichrist (I Joh. 2 : 18).
2) Compositorisch is de parodie van Heyndricx minder geslaagd, in enkele andere

opzichten overtreft hij zijn voorbeeld. De toon is iets minder grof. Zijn 28 strophen
zijn zeer regelmatig gebouwd volgens het rijmschema ababbcbccdcdd. De Calv. dichter
heeft slechts enkele van dgl. strophen, b.v. no. 3 en 4; het verzenaantal van zijn strophen
wisselt van 10 tot 23.
3) Maar.
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Maer ghy moetet volck eerst wijs maken wreet,
Dat alle Nonnekens, Zusterkens, Beghynkens wijt en breet,
Meest ghynghen door 't kint-draghen metten buyck verheven,
En datte door de Muenicken, die vierich liepen heet,
Het vier der naturen hemliên hebben ghegeven;
Om in haerliêr eere te blyven, den kinders namen 't leven.
En vreest gheen lueghene~ hemliên te werpen op den hals,
Oft van het volck zauden zy werden heilich beseven (blz. 98).
Ook stro 4 bevat waarschijnlijk een toespeling op het Calvinistische
gedicht: Calvijn wordt er door Beëlzebub voorgesteld als:
Het volck wijs maeckende, avondt en noene,
Dat der Papen ceremonien niet en zijn dan droomen en rellen 1),
Op dat ick magh vullen mijn rijcke der Hellen (blz. 91).
Aan die "dromen en rellen" had de Calvinistische dichter zijn hekelpen gewijd. Nu, de strijdvaardige pater Heyndricx zal dan eens aantonen, hoe goddeloos de gebruiken en de ceremoniën der Calvinisten
zelf wel zijn. Wat spreekt die ketter van den heerszuchtigen Paus van
Rome: "den aertschen Godt"?
Rebelleer, zegt Heyndricx' Beëlzebub tot Antichrist Calvijn, tegen
alle koningen en noem u zelf paus van Genève: stel naar eigen goeddunken predikanten, baljuws en wethouders aan. Laat uw predikanten
trouwen, en, zo de vrouw zich misgaat, laat ze hertrouwen. Zorg dat
hun salaris minstens 40 pond is, hoe klein hun dorp ook zij. Vraag
geen geld voor trouwen, doop en avondmaal,
Maer u pensioenen 2) stelt die zoo goet ront
Dat ghij muegt een hondert pont tsjaers verteeren,
Zoo doende zuldy de schapen fraey scheeren.
Het huwelijk moogt gij geen sacrament noemen: anders zou er niemand
komen om te hertrouwen. Stel een Nachtmaal in; ga zelf op de hoogste
plaats zitten; geef elk een brok, zonder te knielen, want gij zijt het
zitten waardig; preek daar veel in schijn van heiligheid. Doe het niet
dagelijks zoals de oudste Christenen: dat zou te lastig voor u wezen,
en door te grote gemeenzaamheid er mee zou het volk het gaan verachten. Kies de personen die er aan deelnemen, uit, ten ware men u
de hand stopt met geld; laat hen die dit Nachtmaal aanvaarden, mijn
religie bezweren 3). - Geef weinig om de Doop; houd eerst de preek
en laat de mensen een versje zingen; als het kind daarna nog leeft,
doop het dan. Mocht het kind onderwijl gestorven zijn, zeg dan dat
het al of niet gedoopt zijn niets betekent, want het is maar een teken
van Christus' inschrijving. - Acht het huwelijk geen hoog mysterie;
doet een van beiden overspel, men mag scheiden: dit is meer "tot 's
vleesch jolijte." Zeg dat er maar twee sacramenten zijn. Wil het volk
daar niet aan, zeg dan desnoods dat er drie, vier of vijf zijn, maar
vooral niet zeven: "u leere moet al anders luyden op dat ghy 't volck
1) Tzijn dromen: het is dwaasheid (vg!. Geuzenlh. Kuiper, I, blz. 317, n. 36; rel:
gezeur, geklets, gewauwel (vg!. Geuzenlh. t. a. p., blz. 125, n. 68, Tspel van de Christenkercke, 1355, 1397, 1717; A. Bijns, gloss.
2) Bezoldiging.
3) Blijkbaar doelend op de openbare belijdenis des geloofs.
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verdomt." - Versmaad de heiligen; zeg van Maria dat Maeyken
Temmermans geen macht heeft. - Maak Bijbels, maar schrap en voeg
toe zoveel je wilt. Maak Psalmboeken vol fouten; die fouten zien alleen
de geleerden, de eenvoudige man zal wel voor de verspreiding zorg
dragen. Stel een consistorie in, en laat het inquisitie uitoefenen,
En doet daer voor ooghen commen beede, Heere, kneght,
Die lettel oft vele jeghens u leere seght.
Wilt se tot 11 religie dwynghen met felien moet,
Ghewelt en fortse op hemliên zeere leght,
Ghevende ten buyte al haerlieder goet,
Al zauden vrauwen en kinderen vasten met onspoet.
Laat Calvijn en al mijn dienaren vooral tweedracht zaaien, want
waar vrede is, kunnen mijn dienaren niet leven. En zo zal eenmaal
Calvijn met alle sectarissen mijn rijk beërven.
Onmiddellijk op dit testament volgt een Refereyn van Babel (blz.
104): dit beschrijft de winkel van de Babelse hoer, die aan jong en
oud boeken verkoopt, als ze eerst de waarheid verzaken: bijbels,
psalmboeken, de "Catechismus van date" (Datheen) 1), het martelarenboek en
Het bouck der Vryheit voor jonghe caren 2),
Daer uut tooghende dat alle menschen zouden paren,
Ghecloostert ofte niet, mans ende vrauwen. Grof in hoge mate is het daaropvolgende gedicht met de titel:
Der Guesen maechscap wert hier ghebleken,
Want een Gues ende een Luys commen overeen van treken (blz. 107).

Dat gaat in deze trant:
Zoo aen arme en rijcke haer· gheneeren in 't byten
De Luysen, alzoo commen dese ipocryten
Om elcken te beschyten 3) zeer staut ten spele.
Vruchtbaar was de vergelijking met luizen wel, want zij doet hem
enkele nieuwe vondsten aan de hand. De geuzen groeien, evenals de
luizen, in het vuil, n.l. in de misdadigheid en vuilheid van sommige
geestelijke personen,
Daer by zy verschoonen en wassen als ruesen;
Der Catholijcke zonden es de stercte der Guesen.
Dat de Calvinisten een goor en loszinnig gezelschap vormen, volgt
uit een andere vergelijking:
De Luysen wonen meest by de aermen,
Zoo siet men swaermen tot alle termyne,
By de Guesen: Rapiamus, Leysse, Co lette en Lyne 4),
Die met slechter doctrine Psalmen zynghen,
En daer up wel durven danssen en sprynghen.
1)
2)
3)
4)

Bedoeld wordt Datheen's vertaling van de Heidelbergse Catechismus (r563).
Gelieven.
Bedriegen (Kil.).
Jan Rap en zijn maat.
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Let op hun einde, zegt tenslotte de dichter:
Luysen sterven als beesten sonder Godt,
Zulcx es ooek der Calvinisten eynde en slot. Evenals sommige Geuzendichters houdt deze dichter van politieke
allegorie. Op blz. 195 treffen we in een Nieu Liet (1580) de volgende
doorzichtige diernamen aan als representanten van partijen en partijhoofden: de Papegaai (de Katholiek), de Pau (de paus), het Koninkje
(winterkoninkje, Philips), de Arend (Duitse Keizer), de Leeu (de
Gentenaar, naar de zilveren leeuw in het Gentse wapen 1).
Den Leeu zouet zijn addresse
Aen het Calf ende het Vereken mê.
De Simme dede d' eerste lesse,
't En moght den Papegaey in vrê
Niet zien.
Het Calf is, gelijk zo vaak, Calvijn; het Vercken is Zwingli (zwijn);
de Simme (= Martijn, de aap uit de fabel) is Maarten Luther 2).
Laten we de beschouwing van Heyndticx' dichterlijke polemiek
besluiten met enkele regels uit zijn laatste ondertekende gedicht Bescryvinghe van een waerachtich Geus (blz. 3 II), uit het jaar 1584:
Int sehyn van sehaeps eleeren, alzo schrift heeft voorzeyt,
Bedrieghe ie d'onnoosele int schijn van helieheyt;
De wercken mynder hooverdien claer!ie tughen;
Onder Godt ofte Conynck en wildiek noyt bughen ....
Waer ic oynt quam maect'ie oorloghe en twiste;
Ic draghe een slanghen tonghe, naer Davids oorconden ....
Schoon ean ie spreken en hebt noynt ghemeent. Van de overige gedichten in deze collectie behoef ik slechts enkele
te vermelden. De meeste zijn zeer persoonlijk: de geschiedenis van de
Gentse godsdiensttwisten zal niet bestudeerd kunnen worden zonder
deze historieliederen er in te betrekken; ze vallen echter buiten ons
bestek. In verscheidene is trouwens het geloof maar bijzaak, en is
plaatselijk chauvinisme aan het woord, o. a. van Oudenaarden tegen
Gent (blz. 287 en 291) 3). Veelal bevatten ze grove laster, zoals blijkt
uit het geval van den schilder-dichter Lucas d'Heere. In het spottende
afscheidslied van graaf Jan van Gent (Hembyze), gemaakt door Doctor
D. Pasquillus Ecstaticus (1579) 4) wordt n.l. van hem gezegd:
1) Zie blz. 286. 0 Ghendschen leeu, ghy placht snee wit te zijne. Blommaert meent in
zijn Inleiding ten onrechte dat Leeuwen alleen betekent Staatsgezinden of Patriotten;
vgl. blz. 204 waar van de goede en de kwade Leeuwen gesproken wordt; ook blz. 286:
's konings "ghetrau bleven Leeukens".
2) Een soortgelijke allegorie vinden we in deze bundel ook in het Refereyn (1566)
op blz. 25.
3) Blijkbaar een traditioneel antagonisme, vgl. Te Winkel, Ontwikk. Il, 364.
4) Van dit gedicht gaf de Maetschappij der Vlaemsche Bibliophilen een zeer verminkte lezing uit: Oorlof ofte Adieu van joncheer Jan van Hembyze (1839), 54 strophen
naar twee hss. uitgegeven. Daarop volgde de uitgave in de Polit. Balladen: 68 strophen
plus 2 geïnterpoleerde strophen bevattend. Ten slotte de uitgave naar een BazeIs hs.
door Frans de Potter in: Chronycke van Ghendt door Jan van den Vivere, Gent, 1885,
bevattende 74 strophen.
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Adieu, Lucas de Heere, hooveerdich ghedrochte,
Eerste edelman van u gheslachte, ghy staeckt het wercken,
Door rapen 1) en schrapen mach elck u fluweelen caussens mercken,
Maer al verwildert 't onrechtveerdich goet, ghy mocht noch temmen,
Als ghy met een leere zult in u graf demmen (blz. 79).
Terecht heeft Blommaert 2) reeds captie gemaakt op deze passage.
Van Mander, wiens eerste leermeester hij toch geweest is, weet niets
van deze hoogmoed en schraapzucht, waarvoor hij de strop zou verdienen. Hij schildert hem als een beminnelijk, kundig en verstandig
mens, wiens grootste fout het was dat hij wat al te veel tijd aan het
gezellig verkeer offerde. Zijn groot vermogen heeft hij te danken aan
het feit dat hij een in aanzienlijke kringen geliefd schilder was, niet zoals in bovenstaande regels blijkbaar geïnsinueerd wordt - aan zijn
ambt van Griffier der Rekenkamer 3).
Evenmin als de laster omtrent het leven van Lucas d'Heere, mogen
hier de aantijgingen tegen Petrus Dathenus onbesproken blijven. Hij
toch is feitelijk in deze bundel het geïncarneerde Calvinisme ("upperste
bisschop van Ghendt", blz. 43 en elders), en als zodanig type. Reeds
terloops noemde ik hem.
Lucifer beschouwt hem, volgens Columbanus Vrancx, als
eenen mynen zeer ghetrauwen knecht,
Wiens tonghe ic zeer wel weet te roeren,
Om te vanghen oock edele, niet alleen de boeren.
Hy weet te clappene ghelijck eenen gaey,
Ghelijck eenen inghele, noyt zoo fraey.
Hy hevet eerst in een dooster 4) gheleert,
Maer ic hebben nu al anders bekeert;
Ons rijcke daghelicx hy vermeert,
Hy es emmers wel weert dat men hem eert.
Hy -weet de Vlamynghen nae den mont te praten,
Hy bevalt hemlien in alles wel boven maten (blz. 15).
Om zijn welbespraaktheid noemt Dr. Pasquillus Ecstaticus hem:
Pieter Dhoverdraghere (= de klapper) (blz. 70). Karel Utenhove, voorschepen van Gent, waarschuwt hij: "pas op dat je je niet door dezen
man laat begoochelen!" Hij was immers de grote raadsman van den
aartsoproermaker Jan van Hembyze (blz. 87). Op zijn raad is Joh.
Casimir van de Palts in Gent ingehaald (blz. 60) 5). Ja, 't was Dathenus
1) Synoniem voor schrapen; vgl. rapiamus, schraper en Lat. rapere (J. v. Mierlo,
Gesch. v. d. Lett. der Ned., dl. H, blz. 290).
2) De Nederduitsche Schrijvers van Gent, Gent, 1861, blz. 14I.
3) Het Schilder-boeck, Haerlem, 1604, blz. 255 v. 0.: "Verscheyden Tafereelen en

Conterfeytselen zijn van hem seer constich gedaen, en meer souden, en hadde hy niet
soo veel tijdt verloren by den Heeren en graoten, waer van hy veel voortghetracken en
aenghehouden was, soo om zijn ghesprakicheyt, soeten omgangh, als oock om zijn Consten." "Heeft oock by eenighe Princen soo liefgetal geweest, dat hem heerlijcke Officien
zijn ghegheven." 256 r. 0.: "Hy was een Man van groot verstandt en oordeel, en een
groot beminder der Antiquiteyten, Medaillien, en ander vreemdicheyt."
4) Het klooster der Karmelieten te Ieperen.
5) Hij erkent zelf, Joh. Cas. te hebben aangeraden, naar Gent te komen: voor verandering van lucht met het oog op zijn gezondheid. (Verantwoordinghe P. Datheni in J.
Kok, Vad. Woordenboek, dl. XI, 1788, antw. 17).
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die in een rede op de Collatiezolder 1) zei dat de regering over het
graafschap Vlaanderen aan de gemeente moest worden getrokken. Hoort
hem het volk opruien in de St. Janskerk:
,,0, vroom broeders! wilt nu verjubileren,
Want in 't ghemeente boesem is ghecommen voorwaer
't Graefschap van Vlaendren, haudt daer aen d' hant eenpaer;
Wilt dat mainteneren, als cloucke leeuwen verheven,
Zoo muechdy bringhen in sneven u vyanden claer,
Die Kristelicke Religie aHorn doen beleven,
Zonder twijffel Godes hulpe en zal u niet begeven" (blz. 62).
Ook de dichter Karel van Auweghem was allesbehalve ingenomen
met Datheen (Een Nieu Liedeken, blz. 312-318). Die valse meinedige
Dathenus was oorzaak dat de religievrede ("die men heet Liberteyt")
geschonden was; wat zou men ook anders verwachten van weggelopen
monniken:
Dit was zeer obstinaet, quaet,
Gaethenus valschen raet.
Dat hy eerst hadde besworen.
Daer en hilt hy nu af niet 2) ;
Wanckelbaer ziet,
Al waer 't een riet;
Valschen apostaet gheschoren
Es hy, en anders niet.
Zijn trauwe en zynen eedt, breet,
Heeft hy vervalscht, God weet!
Zijn cap ghehanghen op d' haghe
T' Yprc, als carmelijt,
Die elc beschijt 3)
In allen tijt;
Hy zal 't in corten daghen
Beweenen breet en wijt.
1) De zolder van het Gentse raadhuis.
2) Heeft Dathenus de eed op de Religievrede afgelegd? Waarschijnlijk wel. Bij de
ordonnantie ter uitvoering van de Religievrede in Gent (Dec. 1578) was bepaald dat

alle predikanten hierop de eed moesten afleggen in handen "vande ghedenomineerde
Wethouders". (Bor, Ned.Oorloghen, 1621, boek XIII, fol. 74a). In Maart '79 werd de
Religievrede door de Gentenaars gebroken, omdat de opstandige Walen de wapenen,
die ze tegen Gent hadden opgenomen, niet wilden neerleggen (Bor t. a. p. XIII, 126a).
Volgens een van Hembyze uitgegaan pamflet mocht dat, omdat de Prins beloofd zou
hebben "dat soo wy den Religionsvrede alleenlyck bewillichden, dat hij de Walen in
vier ofte vijf daghen soude doen uytten Lande vertrecken" (Bor t. a. p. XIII, 127b).
Hoe Dathenus over de Religievrede oordeelde, kan men lezen in zijn Verantwoordinghe
(J. Kok, t. a. p., blz. 57): nooit had hij gelezen dat enig Christelijk vorst "die openbare
uitgeroeyde afgoden oit wederom opgericht hadde". Mocht hij dus de eed al afgelegd
hebben, dan was het met tegenzin. Toen de overheid zich zelf niet meer aan de eed
gebonden achtte, was ook hij vrij, vg!. B. de Jonghe, Gendsche Geschiedenissen, 11, blz.
124: "maer het Magistraet en was zelfs niet van voornemen (Maart 1579) dien Vrede
te blijven onderhouden; want alzoo dien Vrede besloten was onder 't bespreek, dat de
Aerdshertog en de Generaele Staeten, de Waelen, die tot Meenen, Isegem, Roesselaere
en elders laegen, zouden hebben doen vertrekken uyt geheel Vlaenderen, geloofde zy
niet gehouden te zyn aen dat Accord, om dat de Staeten hunne Voorwaerde niet volbragt en hadden."
3) Bedriegt (Kil).
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De drie hier geciteerde dichters geven een verkeerde voorstelling
van de zaak. Telkens worden Hembyze en Datheen op één lijn gesteld; zelfs wordt er beweerd dat Hembyze gehoor gaf aan de inblazingen van Datheen. De verhouding was juist omgekeerd. Horen we
slechts wat de biograaf van Datheen's Gentse periode zegt 1). "De
hoofdleiding bij het verzet aldaar was in handen van Jonker Jan van
Hembyze, schepen te Gent, die echter niet uit geloofsovertuiging, doch
alleen uit hoofde van eigenbelang zich tegen den godsdienstvrede verzette, daar deze hem belemmeren zou in zijn voornemen om zich persoonlijk met de Roomse kerkgoederen te verrijken. In bond met
François van Rijhave, die hetzelfde plan koesterde, had hij daarom
handig gebruik weten te maken van het principieele verzet der Calvinisten en zich, onder den schijn van hun beginselen geheel te zijn toegedaan, aan hun hoofd geplaatst om den opstand te leiden" (blz. 141).
"Hembyze was een bedriegelijk, geslepen volksleider, die alleen uit
eigenbelang de Gentenaren tot verzet aanhitste; Datheen daarentegen
was een volkomen eerlijke kampvechter voor de hem heilige beginselen."
Datheen had tactischer kunnen handelen "maar bij het uitspreken
van een oordeel hebben wij te bedenken, dat hij misleid is door de hypocrisie van Hembyze, die zich geregeld onder zijn gehoor schaarde en alzoo
den indruk wist te wekken, als ware ook hij zelf de Calvinistische beginselen van harte toegedaan" (blz. 154).
Allen die met de ketterij te koop liepen waren geen echte Calvinisten.
Velen hadden slechts in schijn het nieuwe licht aangebeden. Het was
zoals er in een Brugs gedichtje staat uit de dagen na de Pacificatie:
Groote eters sonder tanden,
Bederven onze Nederlanden.
Met den monde groot Calvinist,
Metter herten goet Papist 2).
Nauwelijks was Parma er de baas, of deze lieden "hernamen eenvoudig hun plaats in de kerk, die ze, opstandig, een tijdlang hadden
opengelaten. Te Brugge en Gent waren, blijkens de briefwisseling van
kardinaal Granvelle, de bekeeringen zo talrijk in het jaar 1585, dat de
parochiepriesters, reeds vroeg op den dag naar den biechtstoel geroepen,
zich met moeite moesten vrijmaken om gelegenheid te vinden tot het
lezen der heilige mis" 3).
Om terug te keren tot de Polit. Balladen: van de niet met een auteursnaam ondertekende gedichten is weinig goeds te zeggen. Opmerkelijk
als parodie op een Geuzenlied is nog de Balade van blz. 41 4). Maar
de geloofshaat van den Katholieken dichter is feller dan de nationale
haat van den Geuzendichter. Beiden zien de hel bevolkt met hun tegenstanders. De Geus als volgt:
1) DI. Th. Ruys, Petrus Dathenus, Utrecht, 1919, blz. 140-155.
2) J. v. Vloten, Nederlandsche Geschiedzangen, 1864, dl. 1I, 184.
3) A. v. Duinkerken, Dichters der Contra-Reformatie, blz. 42. Vgl. ook B. de Jonghe,
Gendsche Geschiedenissen, dl. 1I, blz. 468: "In April zynde den Paeschtijd, zag men in
alle Kerken eene zonderlinge godtvruchtigheyd van de Menschen, die tot de HH. Sacramenten gingen, meer als men te vooren oyt gezien hadde."
4) Hierop werd de aandacht gevestigd door DI. E. T. Kuiper, Het Geuzenliedboek,
dl. 1I, blz. 328.
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Het sadt daer al vol Spaensche Soldaten
Boggers 1), moorders, en vrouwen schinders,
Schelms die gemaect hadden veel schamel kinders 2).
Juist hier gaat de Roomse dichter zich te buiten aan een uitweiding:
Het zatt daer al vol Guessche soldaten,
Schelmen, moorders en beelde-schinders,
Kerckroovers die ghemaect hebben veel schamel kinders,
Apostaten, ministers met haer valsche doctrine,
Boer-straffers, piraten, lantloopers ten fyne,
Paep-eters, sacramentschenders en maeghdevercrachters,
Van God en zijn heiighen sprekende veellachters.
Evenals in het Geuzenliedboek (waar de hostie Jan Melis in die halve
mane heet, Alva: Alf, bisschoppen: bijtschapen of pispotten) doen
ook in dit anti-Geuzenliedboek de gewone woordspelingen opgeld,
als Case-met-zijn-mieren voor Johan Casimir van de Palts (blz. 291),
Pieter Dathan 3) (blz. 43 en elders) en Pieter Gaethenen (blz. 315)
voor Petrus Dathenus. Naamsverdraaiing was toen in de godsdienstige
strijd een gewild wapen. Als eindelijk Gent zich heeft overgegeven
aan Par ma, bewijst het Calvinistische Kalf nog een laatste dienst aan
Karel van Auweghem. Kwispelstaartend maken de Kalveren zich uit
de voeten:
Ghy calversteerten voort, hoort;
Vertrect nu rechtevoort
Uut Ghendt, die schoone stede,
En laet die zoo zy was (blz. 318).
Deze Roomse bundel echter als geheel vergelijkend met het Calvinistische Geuzenliedboek, onderschrijven we de mening van Max
Rooses daaromtrent: "In diepte van overtuiging en doordrijving hunner
gedachten staan de katholieke dichters, Anna Bijns altijd uitgezonderd,
verre beneden de hervormde. Hunne hekeling is scherp, maar meer
op den kleinen kant van de menschen en gebeurtenissen dan op de algemeene beteekenis en strekking der feiten gericht" 4). Toch moet wie de
beide bundels vergelijkt, zich hoeden voor generaliseren. Het is een
onbetwistbaar feit dat, terwijl de toon van Geuzendichters en Roomse
volkslieddichters meestal even gepassionneerd klinkt, de eersten het in
menig opzicht van de laatsten winnen, doordat de uiting van hun
verontwaardiging echter en meer verklaarbaar lijkt - de geloofsvervolging immers was een veel aangrijpender en beangstigender realiteit
dan de beeldbrekerij -, èn doordat zij een ruimer begrip tonen van de
godsdienstige en nationale vraagstukken, die in het geding zijn. Maar
dit geldt natuurlijk niet ten voordele van alle geuzendichters en ten
nadele van alle Roomse dichters.
1)
2)
3)
4)

Paederasten.
Kuiper t. a. p., dl. I, blz. 305.
Vgl. Numeri 16.
Max Rooses, Nieuw Schetsenboek, Gent r882, blz. r05.
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Nog een andere generalisatie dreigt. Het is niet te ontkennen dat de
meesten dezer dichters diametraal en onverzoenlijk tegenover elkaar
staan. Wie echter goed luistert merkt in beide kampen personen op,
die onderling dichter bij elkaar staan dan bij de radicaalste vertegenwoordigers van hun eigen partij. Letten we b.v. eens op het Refereyn
van een auteur die zich verbergt achter de veelzeggende zinspreuk Bot
al willens, uit het jaar 1579 1 ). Hier blijkt een hervormingsgezind, evangelisch Roomse aan het woord te zijn, die echter niets moet hebben
van al die Protestantse richtingen.
Den eenen drijft Calvinum, d' ander de Mennonisten,
Hugonoisen en Zwinglium, met zweerden en sprieten,
En den louteren, reynen name der Christen
Die es gansch verduystert ende gaet te nieten.
- Wat ghelt Hugonois 2), gheseyt Calvinu~,
Oft wat ghelt Joannes Rus van Praghen?
\Vat ghelt Myqueron 3), ofte Luther Martinus,
Oft David JOOl'is, een gheestdrijver, wel te beclaghen?
't En gheeft gheen salicheit dat wy eenigen name draghen;
Hugenoisen, Papisten (sic!), Mennonisten, wy zijnder al gheropen.
En daer en es maer een gheloove om God te behaghen;
Nochtans treckt elck aen Gods rock met groote hoopen. Wat zalicheit gheeft den name, als wy met nijdt zijn bedroopen,
Oft wat zalicheit hrynght ons den name der Geuzen?
Met bussen en zwaarden tracht men toegang te erlangen tot het
rechte evangelie: sommigen "die in simpelheit sliepen" worden er
door tot boosheid verwekt.
Den roup was: Vive Ie Gues! met stouten aenschyne;
Maer 't ware beter dat wy den name Gods aenriepen.
Liever geen hervorming dan zulk een hervorming, vindt de dichter:
Beter waert hadden wy tot noch toe gheslapen,
Want nu es den meesten hoop van den volcke gheneghen
Tot lachtere ende blaemte van alle papen;
Maer elck mOE'ste eerst uut hem dat oncruyt rapen.
Hoe dicht staat de geesteshouding van dezen Katholiek die zich
beroept op Paulus en de enige hoeksteen Christus, en uitroept: "Wel
hem, die wandelt in des Heeren weghen" , bij die van den dichter der
drie liedjes, die in het Kampense archief bewaard worden en door
Van Lummel en Kuiper in hun uitgaven van het historische Geuzenliedboek (ten onrechte 4)) zijn afgedrukt.
') Polit. BalI., blz. I53-I56. Bot al willens (met opzet niet scherp) is een Nederlandse anonieme vertegenwoordiger van de tolerante Roomse stroming, tot welker tolk
zich de Franse Kanselier I'Hópital maakte toen hij in de St. Gen. verklaarde: "Laten we
wegdoen de namen van Lutheranen, Hugenoten en Papisten en slechts de naam Christenen dragen" (vgl. Dr. J. C. H. de Pater, Alg. Gesch. VI (I93I), blz. 265.
2) Bepaald goed op de hoogte is deze dichter niet!
3) Marten Micron, pred. Holl. vluchtelingenkerk te Londen, I550-'53.
4) Ik wees daar reeds op in De Werkplaats, jrg. 1, (I936), blz. 75. Hoewel ze in geen
der dertig ons bewaard gebleven oude drukken voorkomen (alleszins begrijpelijk), argumenteert Dr. Kuiper zelfs op grond van deze liedjes tegen het Calvinistisch karakter
van het Geuzenliedboek. (E. T. Kuiper Geuzenliedb., Inleiding, blz. XXII).
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Zoals de Katholieke dichter de beeldenstorm afkeurde en het, met
reserve, voor de priesters opnam, zo verwijt deze dichter, wiens sympathieën aan de Protestantse zijde staan, aan de Papisten hun geloofsvervolging:
Tgeloove is een gaef van Godt;
hoe is de mins dan aldus sodt,
dat hyt in dwingen wil met eracht;
hoe veel zynder ter doot gebracht
al mit het water swaert en vier:
dit oock is geen Christen manier 1).
Maar irenisch zijn ze beiden: tot in hun woordenkeuze blijkt hun
geestverwantschap:
De een de hout het mit calvijn,
die ander wil een luyter zijn,
de derde blijft noch een papist,
die vierde is een mennonist:
sy zijn certeyn al heel "gedeelt.
want haer geloof noch seer veel "scheelt.
- Deen roept seer luyt vivele g(u)es
mit woorden sieren 2) gloriues 3),
dander vivele cardinael 4) .
mit woorden bitter als regael 5);
dit schiet niet sonder groot party 6),
men merct daer oock geen Christen by.
De mogelijkheid is zelfs groot dat een dergelijk dichter thuishoort
in het Libertijnse kamp. De toon en de woordenkeuze van dit soort
mensen lijkt vaak wonderveel op elkaar. Een man als Louris }ansz,
factor van de Haarlemse Kamer De Wijngaertrancken, een onvertogen
Libertijn, spreekt ook van God zoeken "in simpelheyt des herten" 7).
Dezelfde sfeer voelen we in een Referein tot Antwerpen gemaect anno
I566, uit een hs. dat o. a. een zinnespel van de Wijngaertrancken (1560)
bevat 8). De paus en zijn hoop, zegt deze dichter (die tekent met Verbeyt den tijt) , leerde ons leugens. De Zwinglianen, waarmee blijkbaar de Calvinisten worden vereenzelvigd, hebben een verkeerde
Avondmaalsbeschouwing. Dan zijn er nog onderling twistende Luthersen en Mennonieten. Vol afkeer van al deze richtingen vraagt de dichter
in de stokregel: "Wie sal den simpelen godes gemeinte wijsen ?" 9)
Alleen Christus is de hoeksteen, zegt ook deze dichter:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Geuzenliedb. uitg. Kuiper no. 21 (Van Lummel, no. 81).

Lees misschien: fier en (Kuiper).
Zwetsend, praalziek (Kil.).
Tekst: cardinaen.
Rattenkruit.
Vijandschap.
Rena Pennink, Oud-Holland, XXX (1912), blz. 204.
8) Mgedrukt door G. Kalff in Tsch. v. Ned. Taal en Lett. VI (1886), blz. 313 e. v.
9) Waarschijnlijk van denzelfden dichter is het ongesigneerde Refereyn met de stokregel "lek prijse met nyemant te houden en met alleman". (Kalff, t. a. p., blz. 316).
Evenals Bot al Willens beroept hij zich op de Bijbeltekst: wie vrij van zonde is, werpe
de eerste steen.

13 6
Ten ghelter kercken te bestormen noch nieuwe te bouwen,
noch Calvinus martinus ghesint, tsij mannen ofte vrouwen,
maer tghelt die levende tempels te leeren, so paulus gebiet,
en datse de eenicheit der liefde eendrachtich onderhouwen.
Nu schobbeert 1) elck om tseerste, soo wy hooren en aenscouwen,
waer deur onder tgemeen volck twist is en anders niet.
wacht datter gheen nieupapis1:erye ut u leere en gesciet,
want als een engel des lichts Satan inde schrift domineert
en veryaecht also den vrede, die ons Christus liet.
Alleen aende liefde worden Gods discipelen geprobeert 2).

Ziehier drie facetten van enerlei beschouwingswijze in de volkspoëzie van die dagen. Er blijkt uit dat het Christendom boven geloofsverdeeldheid niet alleen een dogma is geweest van enkele aristocratische
geesten. Dat dit standpunt ook vertegenwoordigd is in een heftig antiCalvinistisch volksliedboek als de Politieke Balladen is wel zeer frappant. Het blijft echter een uiting apart.
1) Scheldt, schimpt.
2) Getoetst.

HOOFDSTUK V.

VERSPREIDE STUKKEN (1566-1600).
In nauwe aansluiting aan de collectie Politieke Balladen, enz., die wegens
haar hoofdzakelijk Gentse oorsprong een sterke eenheid vormt, zijn er
nog verschillende verspreide geschiedzangen die ons een blik doen slaan
op de Roomse mentaliteit t. o. van de Calvinisten. En naast de geschiedzangen zijn dan nog te noemen de prozapamfletten. Het gebied der
historieliederen en strijdschriften zou echter een mer à boire zijn, indien
niet enkele verzamelaars als Van Vloten, Paul Fredericq en Maurits
Sabbe een groot deel van het materiaal geschift hadden 1). Zo hebben b.v.
Dr. Fredericq en zijn medewerkers ± duizend pamfletten doorgelezen
en daaruit een bloemlezing samengesteld. Slechts een enkele komt daaruit
in aanmerking voor een behandeling. In hoofdzaak zal ik mij beperken
tot het door hem en door Van Vloten 2) gebodene.
Allereerst verdient een bespreking het gedicht Beclach der Guessen,
dat berust in de Kon. Bibl. te Brussel en in 189 I uitgegeven is door
B. H. Klönne 3).
Volgens hem zou dit een echt klaaglied zijn van een beeldstormer,
die later tot inkeer kwam. "Vooral aan de predikanten, een samenraapsel
van oproerkraaiers, afgevallen geestelijken en vreemde gelukzoekers,
wijt hij den benarden toestand, waarin de geuzen gebracht zijn," zegt hij.
In werkelijkheid is het niets anders dan een Rooms adieu- of oorlofiied,
aan een Geus in de mond gelegd. We vermeldden reeds zulk een lied
uit de Politieke Balladen, n.l. het langwijlige "Oorloflied van Graaf
Jan van Gent" met zijn eindeloze adieu's 4):
Adieu, alle ministerkens van cleenen staete,
Maer groot van baete jn huerlieder kiste.
Adieu, aerm veltpaepkens 5), die om tontdraghen de grate 6),
De waerheyt 7) verlaet ende zijt Calviniste.
Adieu, terminarissen 8), diet al stelt jn twiste,
Onder tdexel van tgoddelic woort.
1) De twee laatsten konden daarbij een dankbaar gebruik maken van de materiaalverzameling door de uitgevers der bekende pamfletcatalogi.
2) Sabbe's Brabant in 't Verweer bestrijkt de Zuid nederlandse strijdliteratuur tussen
16r8 en r638.
3) Tschr. De Katholiek, N. R. XII, blz. 88-95.
4) Geciteerd naar het Bazelse hs., uitgegeven door Frans de Potter.
5) Dorpspastoors.
6) Om uw lijf te bergen.
7) Polit. Ball.: U professie (t. a. p., blz. 64).
8) (ex-)bedelmonniken.

INLEIDING
Adieu, diakens ende subdiakens 1) met 2) suptijlen liste,
Het goet der aermen seer quaelick oorboort.
Adieu alle die jnde hauten schotele de handt steect voort 3).
Adieu, die alle daghe laeten toe te eten zuvele 4) :
Veel waenen Godt te behaeghen, ende dienen den duvele.

In ons gedicht volgt het adieu op het beklag (d. i. het klagen) der
Geuzen. Bitter klagen ze over het predikantenbedrog en de Lutherse
tegenwerking:
Die predicanten met ons als de cat mette muys jocken.
Die predicanten sneeuden 5) in dit Nederlant. Maer het quaetste was, dat buyten en binnen
Die Martinisten tegens ons leere craijden,
En al was 't dat wij de sulcke ten vollen paijden,
Doer die differentie moeten wij comen in weenen.
Bitter klagen ze ook dat ze niet veel radicaler waren te werk gegaan:
Hadden wij die mestverckens gekeelt in alle contreijen
Ende die doffers met de duijven gedoot algemeene,
Soe en souden wij nu nijet suchten moeten nochte screijen.
Maar nu ging alles mis, en de eigenlijke "raddraaiers" ontkwamen:
Die predicanten hadden het spaije 6) ende ruijmden in tijts 't lant.
Ende Hermannus 7) es metten ghelde gaen vliegen.
Meest heeft hij geprophiteert die meest cost bedriegen.
Ten slotte komen de eigenlij ke adieu' s :
Vliedt gij ministers, die ons soe deerlyck hebt bestiert.
Bercht u, consistorie-heeren, die geheel sijt infame.
Treckt het hooft in, gij diakens, weerdt alder blame.
1) Bij de Calvinisten onbekend. Waarschijnlijk een invoegsel.
2) Polit. BalI.: die met subtylen liste (t. a. p., blz. 64).
3) Avondmaalsgangers ? N.B.: houten schotels.
4) Polit. BalI.: Adieu, die allegader zoucken te vullen den buye! (t. a. p., blz. 64).
Over het vasten, dat door de Calvinisten niet werd afgeschaft, vgl. Prof. Dr. A. A. van
Schelven, De Nederduitsche Vluchtelingenkerken der XVle eeuw, 's-Gravenhage, 1908,
blz. 102.
5) Het "sneeuwde" predikanten.
6) Hadden 't laat, bemerkten dat het gevaarlijk voor hen begon te worden.
7) Bij deze regels geeft Klönne een al te naïeve noot: "Deze bijzonderheid uit het
leven van Moded heeft de Heer Brutel de la Rivière in zijn Acad. Proefschrift onvermeld gelaten." Ds. Moded immers stond bloot aan talloze lasterpraatjes en insinuaties,
tegen welke hij zich in 1567 uitvoerig verdedigt in zijn Apologie ofte Verantwoordinghe
aan den Prins van Oranje (opgenomen achter het proefschrift van G. J. Brutel de la
Rivière, Het leven van Hermannus Moded, Haarlem, 1879). Hij noemt daar op blz. 75
de beschuldiging van dieverij en hoererij. "Item dat ic tot onderhoudinge van alsulcken
godloosen leven de Ghemeenten allenthalven int reysen besware ende een groote somme
van ghelde afneme." Antwoord (blz. 82): "Ten is niet noodich eenige verantwoordinghe
te doene, Want alle Ghemeenten die ick, ofte in Vlaenderen, ofte in Hollandt, ofte elders
binnen Antwerpen, in Brabandt versocht, ofte met eenighe bystandicheyt ghedient hebbe
inden noot, weten wel (dat ick noch int commuyn, noch int particulier) gheen ghelt, ia
niet also veel als eenen stuver (hoe we! my dat selve nochtans ghenoech ghepresenteert is gheweest vande Consistorien) begeert, ontfanghen, ofte ghenomen hebbe." Met
recht kan hij zich beroepen op de kerkelijke tucht, die immers ook voor predikanten in
de Calvinistische gemeenten streng gehandhaafd werd (blz. 83).
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Ruijmt ghij ouderlingen, met alder dwaesheyt doer vlogen 1).
Schreijt ghy dachvaerders 2), voer Gods ogen onbequame.
Adieu!
Adieu!
Adieu!
Adieu!
Adieu!
Adieu!
Adieu!

houwelijck, seer cleijn van gewichte.
doopsel, seer periculeus, als men 't wel grondeert.
nachtmael, eerst van Calvinus geinstitueert.
begraving met uwen blauwen sanck 3).
psalmen, eerst van Dathenus gecomponeert.
voersangers, al maecty groot geclanck.
geusboecxkens, die cause sijt dat menich gaet manck.

Men ziet hier het hele kerkelijk leven uit de jaren 1566 en 1567 als
in vogelvlucht voor zich. Het gedicht moet kort na de ineenstorting
van het Calvinistisch verzet in 1567 gemaakt zijn.
Bij beide partijen treffen we verschillende van die klaagzangen aan,
die den tegenstander in de mond werden gelegd. In het Geuzenliedboek
vinden we zo b.v.: het "liedeken" met het opschrift: " Ofter yemant
vraechde, hoe ick ben befaemt, Der Papen claghe, benick ghenaemt" 4);
het Oorlofiied der Papen 5); het klaaglied der Spaanse soldaten na het
beleg van Alkmaar 6); Sommighe Oorlof! Catholijcke Claech-Liedekens 7);
Volghende Oorlof liedekens van Duckdalve 8); Een jammerlijck Claechliet
vanden Coronel van Groeninghen 9); Een schoon nieu claechliedeken van
Dom Jan de Austria 10); Claech-liedt vanden Prince van Parme 11) en Een
clacht onsoet Die Albertus doet 12). Soms valt de dichter uit zijn rol, zoals
in het oorloflied van Don Frederik 13) en dat van Bossu 14), waar de dichter
zich tegen het slot ineens richt tegen genoemde heren.
Van Roomse zijde treffen we, behalve de twee reeds genoemde
liederen, nog een gelijksoortig lied aan in de verzameling Nederlandsche
Geschiedzangen van]. v. Vloten 15). Het opschrift er van luidt: "Cives
Catholici Ipris laetati super Dei gratia, quod Geusii, impii homines,
mox e civitate pellerentur, cecinere canticum Domino, exequias 16)
nimirum Geuseorum in hunc modum vernacula lingua et tono." Aan
de drie Gereformeerde predikanten wordt daar de volgende bekentenis
toegeschreven:
1) Vervuld.
2) De afgevaardigden naar de Synoden?
3) Vgl. A. A. van Schelven, t. a. p., blz. 103: "Onder 't zingen van een psalm liet
men daarna het lichaam in de groeve neer" (Londense kerkregeling). Blauw: bedrieglijk;
vgl. "Dit 's toch niet dan een blauwe gloos" (G. J. Hoogewerff, Joh. Stalpart van der
Wielen. blz. 137).
4) Het Geuzenliedboek, uitg. E. T. Kuiper, no. 18; uitg. H. J. v. Lummel, no. 44.
5) Kuiper t. a. p., no. 75; v. Lummel, no. 55.
6) K. no. 64 (v. L., 64).
7) K. no. 76 (v. L. no. 73).
8) K. no. 78 en 79 (v. L. no. 78 en 77).
9) K. no. 124 (v. L. lI9).
10) K. no. 130 (v. L. 130).
") K. no. 153 (v. L. 147).
12) K. no. 160 (v. L. 151).
13) K. no. 66 (v. L. 65).
14) K. no. 72 (v. L. 74).
15) Nieuwe uitgaaf, Amsterdam, 1864, dl. I, blz. 320.
16) Ook: het Geuzenliedboek bevat een uitvaart: daar zingen de Papen een Requiem
voor den overl"den Requesens, vgl. no. lI2 (v. L. 107).
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Wy dronken, wy schonken ons buuxken vul,
Wy riepen: vive les Gueux, seer krul 1),
Men zongk de Salmen taller stonden (blz. 321).
Wij hebben gelopen als honden verwoet,
Gestolen, gebroken der kerken goet,
Wy dachten twert nu veel te spade.
Wij moeten betalen metten lijfve
Rekeninghe van sulcken bedrijfve (blz. 324).
Geen wonder dus dat ze zich nu voornemen, den koning van Spanje
te voet te vallen, en God om genade te bidden.
Al deze liederen, zowel van Roomse als van Calvinistische zijde kunnen
we rekenen tot één bepaalde groep: die der parodiërende adieu- en
klaagliederen. Parodieën zijn het omdat ze teruggaan op de serieuze
historische adieu- 2) en beclachliederen 3) uit vroeger tijd. Ook de Duitse
huursoldaten in dienst van den koning van Spanje beoefenden klaarblijkelijk het genre, getuige het lied uit 1568: "Eine kur:;:;e und klägliche
Bekenntnis aller verstreuter und verjagter Geusen 4), waarin de dichter
zijn vijanden in de mond legt: ,,(Wir) fürten doch einen sawischen 5)
wandelI." Hoe bont zij het volgens hem maakten, moge blijken uit het
volgende staaltje:
"Das lernten wir van unsern predicanten,
Die scheir all gewest seind verjachte schorianten,
David sein psalmen wir mit im wollten singen,
Aber der geist der warheit wahr nicht darbinnen,
David sanck zu ehren Gottes mit frälicheit,
Aus andacht durch den geist der demütichkeit,
Aber wir singen mit eittler spotticheit,
Gleich wan die weinkan vur uns steht,
Has gegen pfaffen und grosser geitz,
Fressen, saufen, wollust, und aberwitz;
Aus pracht und hoffart theten wir singen.
De mening dat de Psalmen Davids niet op een stichtelijke mamer
zouden gezongen zijn 6), spruit misschien voort uit het feit dat de
Souterliedekens werden gezongen op wereldse melodieën.
Prof. v. Schelven zegt hiervan: "Het staat niet vast of Londens Kerk
ooit in haar gemeentelijk leven de Souterliedekens van Van Zuylen heeft
gezongen; maar in allen gevalIe hebben de wereldsche wijzen, waarop
die waren getoonzet - in het vaderland dan nog te dulden, omdat ze
de inquisitie op een dwaalspoor brengen konden [ik cursiveer] - in dat land
der vrijheid, door hun weinig stichtelijk karakter, zich weldra onbruikbaar
getoond 7)." Te ver echter gaat Kalff als hij zich afvraagt: "of sommige
aanhangers der nieuwe leer werkelijk gedanst hebben bij het zingen der
1) Verwaand, hovaardig.
2) Te Winkel, Ontwikkelingsgang, dl. lI, blz. 239, 241.
3) t. a. p., lI, blz. 241.
4) J. v. Vloten, t. a. p., dl. I, blz. 328.
5) = sauisch.
6) Zie hiervóór blz. 128 van dit werk het citaat uit de Polit. BalI. (Ie r. v. ond.)
7) t. a. p., blz. 77.
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op danswijzen gestelde Souterliedekens 1)." Dit is een miskenning van
de zedelijke ernst der Hervorming en van de nood dier tijden. Ten
bewijze hiervan zou ik hele stukken willen aanhalen van het Voorwoord
dat Dathenus schreef vóór zijn Psalmberijming (1566). Alleen deze ene
zin: "Dat' er een groot onderscheidt is, tusschen dat lichtvaerdige singen,
daermeede de wereldt omgaet, ende dat singen der Psalmen Davids,
daerin men niet alleen de stemme uiterlyk hoort, maer de woorden
verstaet, daerdoor dat herte ten Hemel opgeheven ende in den geloove,
godtzaeligheit ende geduldigheid gesterkt werdt 2)."
Juist dat psalmenzingen der Hervormden deed de oude kerk zo veel
kwaad. Juist daarom richt men er de scherpste pijlen tegen. In een Echo
vraagt de dichter 3):
Haer Salmen-singhen eest oeck met Godt? Jaet, in spot.
Comen sy oeck met Davids Salmen overeen? Och neen.
Wat singhen sy dan als sy dy nooten setten? Hondert netten 4).
Eest Godt oeck aenghenaem sulcke rallen? 5) Niet met allen.
Die Duitse ruiter, van wien we zoëven iets citeerden, had nog een
dichtenden Nederlandsen collega, "een goet Christen ruyter" 6). Koekoek
één zang:
Men sietse nu preeeken int openbaer,
Ende oock int duyster hier en daer,
Alom des vlees wellusten.
Ook in deze bundel vinden we van die tendentieuze voorstellingen,
die we al eerder aantroffen. In het bovengenoemde lied der Ieperse
burgers heet het:
Lyens, bewaert uw Goeiken rein,
Want wy Geusekens certeyn,
Houden alles int gemein,
Zoo heilig is ons volk vilein (blz. 325).
En bij een ander zeer sarcastisch:
Sy seyden in hun boosen moet:
Laet ons 't gheheel gaen destrueren,
En rooven al het kerckengoet,
Wy sullen 't noemen reformeren (blz. 186).
Tot wat voor propaganda men in staat was, bewijze het volgende
citaat uit een lied op den Prins van Oranje, toen hij Luik wilde innemen
(1568) - overigens niet de schoonste bladzijde uit zijn levensboek 7):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kalff, Gesch. van de Ned. Lett. in de I6e eeuw, 1889, blz. 112, noot 3.
Geheel afgedrukt door Dr. Th. Ruys, Petrus Dathenus, Utrecht, 1919, blz. 228-231.
J. v. Vloten, t. a. p., blz. 291.
Ik cursiveer.
= rellen, gesnater (Kil., Fr. railler).
J. v. Vloten, t. a. PIl blz. 285.
.
Vgl. Bakhuizen van den Brink, Andries Bourlette in Cartons, enz.
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Die gheestelijckheyt dreychde hij zeere
Leevendich te kerven, verstaet dees leere,
Die borghers sou men al worghen
En al dat over seeven jaer oudt waer,
Dat sou die doot besorghen 1) (blz. 362).
Om er een glimp van waarheid aan te geven voegt de ruiter die dit
liedje gemaakt heeft, er aan toe dat de lansknechten op "sinte Margrieten
poort" het zelf gehoord hebben.
Wie studie maakt van dit tijdvak heeft zich wel te realiseren dat hij
in de historieliederen niet de waarheid aantreft, maar slechts de door
haat verwrongen voorstelling van den tegenstander. Het zijn bijdragen
tot de geschiedenis der godsdienstige onverdraagzaamheid, niet tot de
geschiedenis der Kerkhervorming in Nederland.
Hetzelfde geldt van de voorstellingen, gewekt door het pamflet Eenen
poeetschen Dialogus genaempt Calvinus .... Ghemaeckt door Coppen
Gielis van Utopia . ... Gheprent int Jaer ons Heeren IS80 (Catal. Meulmanv. d. Wulp, no. 487), door Dr. Paul Fredericq uitgegeven in Het Nederlandsch Pro.za in de Zestiendeeuwsche Pamfletten uit den Tijd der Beroerten
met eene Bloemlezing (IS66-I6oo), Br~ssel, 1907. H~t is kennelijk
afkomstig uit Den Bosch 2).
In 1579 was daar de Religievrede doorgedreven en de aansluiting
bij de Unie van Utrecht afgekondigd. De Roomse partij was er echter
sterk. Een oploop had plaats, waarbij 40 burgers gedood en 120 gewond
werden. Twee Hollandse vendels waren door de stedelijke overheid niet
toegelaten in de stad. Dit was voor de Protestanten het sein tot vertrek,
en hiermee was de rol van de Statenpartij uitgespeeld in Den Bosch.
De stad koos voortaan haar eigen koers. Hohenlo had nog eenmaal
geprobeerd, de stad tot inneming van Staatse bezetting te bewegen,
maar de 26e Sept. 1579 werd dit geweigerd. Wel had hij daarop de 3e Oct.
de Maasdijk en de Demerse dijk doorgestoken, om haar van den vijand
af te snijden, maar daar het tegen de winter liep was er toen van een geregeld beleg niets gekomen 3). Zo stonden de zaken, toen bovengenoemd
pamflet verscheen, blijkbaar gemaakt met de vooropgezette bedoeling
om de bevolking op te hitsen tegen de Calvinisten, die vanuit het nabije
Heusden permanent de stad konden bedreigen met verrassende aanvallen.
Het vermaant de Bosschenaren om zich toch niet te laten inpalmen
door die Calvinisten, die zich zo mooi kunnen voordoen en zo zeldzaam
actief zijn. Gespeculeerd wordt op het plaatselijke chauvinisme tegen
het nabijgelegen Holland, waar veel van die Calvinisten immers vandaan
komen, en waar men den Bosch maar een nest vindt vergeleken bij het
"machtige" Hollandse Heusden. Het loyale deel der bevolking wordt
voorgehouden dat de Calvinisten revolutionnair-democratisch zijn, de
rijken dat ze het op de geldkist voorzien hebben, allen tezamen dat ze
conspireren in geheime nachtelijke vergaderingen. Ze praten van religie1) Voor de dood vrezen.
2) Literatuur uit Noord-Brabant, uit de tijd toen de militaire gebeurtenissen dit
gebied nog niet hadden afgescheiden van het Zuidnederlandse gewest Brabant, beschouwen we als Zuidnederlands.
3) Zie over deze voorgeschiedenis o. a. Hooft, Need. Histoorien, 1642, blz. 643-644,
659. 662 en Bar, Ned.Oorloghen, dl. II (1621), fol. 165-166.
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vrede en vrijheid des geloofs, maar menen er niets van. De sterkste troef
van den pamfletschrijver is, dat een paar honderd van die lui tijdens de
laatste Kerstnacht (dus 24 Dec. 1579) de stad hebben willen overvallen,
en alle bidders in de kerk en alle gewapenden hebben willen vermoorden,
en een Furie in de stad hebben willen teweegbrengen 1).
Wie zich achter de naam Coppen Gielis van Utopia verschuilt? Met
een vrij grote graad van waarschijnlijkheid is dat aan te geven. In 1582
n.l. verscheen er te Den Bosch een vertaling van onder de titel: Calvinus.
Dialogus poeticus. Silvaed. Joan ScheJferus, I582 , volgens Paquot 2)
"traduit de Flamand" en van de hand van Joannes Vladeracken of
Johannes Florager, een geboren Bosschenaar en goed thuis in het Latijn
en het Grieks 3), die later nogal naam maakte met Latijnse en Griekse
poëzie 4). Ik houd het er voor dat de geleerde en kunstvaardige schrijver
van ons pamflet en de vertaler een en dezelfde persoon zijn 5).
Verder acht ik het wel zeker dat het pamflet Meulman-van der Wulp,
no. 492: "Vant Swingelsche CalfJ. OJf Descriptie des Swingelsche CaIJf,
waer inne bewesen wordt .... dat die Calvinisten predicanten Gods wordt
noch Godts kercke niet en hebben, met sommige ander stuxkens ....
Ghemaeckt doer eenen oprechten Patriot ende een waerachtich lieJfhebber
des gerechte ende lijsamighe wordt Christi Jesu. S. A. Gheprent Int Jaer
ons Heeren, I580, waarvan Fredericq twee fragmenten in zijn bloemlezing
opnam, ook van dezelfde hand is. Ik denk daarbij niet in de eerste plaats
aan de gelijkheid van spelling en de in beide geschriften enigszins oostelijk
gekleurde taal 6) - dat zou immers kunnen liggen aan den drukker maar wel aan de stijlovereenkomst : ingewikkelde periodenbouw, verbuiging van vreemde woorden en vooral de wemeling van tautologieën,
1) Noch bij Hooft en Bor t. a. p., noch bij Mr. J. H. v. Heurn, Historie der Stad en
Meyerye van 'sHertogenbosch, Utrecht, dl. II, 1776, is er iets omtrent deze aanslag te
vinden, wel in de fel-Roomse Historia rerum Silvaeducis (4 Oct. 1577-27 Juli 1581),
geschreven door Mr. Heymannus Voicht ab Aut-Huesden (hs. uitgeg. door Dr. C. R.
Hermans in Verzameling van Kronijken, Charters en Oorkonden . ... van 's Hertogenbosch, 1848, blz. 397-522). Zijn verhaal (blz. 487-488) zit overigens vol onwaarschijnlijkheden: op de Kerstavond van I579 kwamen plotseling van alle kanten (Venlo, Grave,
Heusden enz.) 17 vendels Geuzen in de streek van Driel en Hedel samen om de stad
te verrassen. Samenzweerders uit de stad zouden een poort openen, maar bedachten zich
op het laatste ogenblik: het valhek voor de poort was zo zwaar en het was de hele nacht
lichte maan; ze stelden het maar uit tot Onnozele-kinderendag. Als het gelukt was, hadden
ze alle Papisten op straat en in de kerken uit de weg willen ruimen!
2) Mémoires, dl. I, blz. 82.
3) De vertaling kan niet letterlijk zijn: blijkens Paquot' s overzicht moet ze wel internationaal getint zijn, want de vutaler haalt er ook de Franse en de Schotse Calvinisten bij.
4) O. a. Epigramma in laudem Civitatis Silvaeducensis en Carmina quaedam et Proverbia magis obvia. cum nonnullis moralibus Dialogis, Antv. 1617. Zijn vader was rector
van de Latijnse school; evenals zijn broer Petrus (1570--1618) later. De hele familie
was anti-Hollands en pro-Spaans. Petrus Vladeracken maakte b.v. in 1601 een felle
Elenchus in Hollandos. Vgl. voor hen o. a. N. Ned. Biogr. Wdb., IX, 1214 en Handelingen
van het Provo Gen. in N. Brab., 19°3-1910, blz. 209 e. v.
5) Ook Van der Wulp zegt dat mogelijk beide pamfletten, het Hollandse zowel als
de Lat. vert. (Catal. no. 523) van Joannes Vladeracken zijn, vgl. Fredericq t. a. p., blz.
XLII.
6) Ik bedoel vormen als: aude, auwe, fautje, hauwen; royt, vloyden, hoyden, melckoije,
roijen (voor: roeit, vloeiden, hoeden, enz.); sol, solde, solden (voor: zou enz.); I lemmer-

kens, aenhenckt, hendel, lIghevelst.
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verbonden door "ende" en "off", waarbij het ene lid meestal een vreemd
woord is 1).
Het thema van de dialoog Calvinus is een variatie op de gewone
duivelsatire, zoals we die al enkele keren ontmoet hebben in het voorgaande, hetzij in de vorm van helse testamenten (zie boven blz. 124 e. v.
over de beide Beelzebubs Testamenten) , in die van helse redevoeringen
(b.v. het boven blz. 122, besproken gedicht van Col. Vrancx) of in die
van een door tegenstanders bevolkte hel (b.v. beide op blz. 132 besproken
gedichten). Uit het Geuzenliedboek (K. no. 10, v. L. no. XII) kennen
wij het verhaal van den Paus, die noch in de hemel noch in de hel werd
toegelaten en vervolgens tevergeefs zijn vagevuur zocht. Hier hebben
we een enigszins analoog geval, maar geheel op klassieke leest geschoeid:
zelfs in de hel zijn de Calvinisten niet te gebruiken: ze zijn er al even
staatsgevaarlijk als op aarde. Dit toneelstukje is merkwaardig genoeg
om er uitvoerig bij stil te staan.
De in het stuk optredende sprekende personen zijn: Pluto, Proserpina,
Charon, de rechters Minos, Aeacus en Rhadamanthus, de blinde profeet
Tiresias en "Calvinus, met Swinglio ende de Consistorianten".
Pluto.
Hoe
lijcken
aerden
brocht

commet, Charon, dat ghy overvoert ende ons hier brengt sulcke schadevolck, die men de Calvinisten off ghereformeerden noempt, die opter
soo menigh coninckrijck in oproer ende uuterste bederffenisse ghehebben?
Charon.

lck heb se aenghesien, 0 Pluto, voor goede, vruntelijcke ende vrome lieden.
Want, int compareren byden Martinisten, soo schenen sy te wesen edellyc
courtoys, so 2) se meest uut Vranckrijck ende Vlaenderen hier comen. Die
Martinisten heb ick voor boeven off moffen aengesien. Die Mennonisten
[waren] int overvoeren stil, recht offt waren phantastique 3) hypocriten.
Aen Henrick Nicolaessen gesellen en weet ick niet wat ick hebbe 4). Maer de
ghereformeerden groeten my seer vruntelijck; sy spreken beleefdelyck; het is al
van vrientschap, daer se aff seggen; ende int overvaeren syn se wonderlij cke actijff
ende vlytich. D'een neempt terstont den riem ende royt; dander den oesser 5)
ende oset water uut, alsoo dat my dickwils getwijffelt heeft 6), datter veel uut
Holland van desen volck compt; ende soo myn auwe lere schuyte dickwils leck
is of datter een gat in compt, terstont syn se doer een sonderlinge activicheyt
daerby, en stoppen dat, daerinne stotende een Psalmboecxken off eenen
Cattekidsmus 7) off andere blasphemerende serrnonen, die se al by haer nemen.
Daerenboven sitten sy int va eren en quelen met die Psalmen te singen, dat
die schuyt met halven aerbeyt aen den oever des helsche rijcks is gearriveert.
1) Ik vermoed trouwens dat nog een 4e pamflet uit de Gentse bibliotheek van zijn
hand is. De tijdsomstandigheden lieten mij niet toe, de vier Gentse pamfletten te raadplegen in originali. Mogelijk kom ik er later nog eens op terug.
2) Daar.
8) Zwaarmoedig, dweperig.
4) Omtrent deze broederschap van 't Huys der Liefde, waartoe o. a. Christoffel Plantin
een tijdlang behoord heeft, hoewel hij toch Rooms bleef, zullen wel meer in 't onzekere
verkeerd hebben, vgl. M. Sabbe, De Meesters van den Gulden Passer, Amsterdam, 1937,
blz. 30 e. v.
5) Hoosvat.
6) Zodat ik vaak vermoed heb.
7) Kattenuitbraaksel (kidsen = kotsen, Kil.).
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Pluto.
0, Charon, ghy en kense noch niet te dege. Soo doen se overal; want, waer
se yerst comen, daer synt lemmerkens off engelen. Maer, als men daer huys
mede zal bestaen te houden 1), ick sweer by den helsehen vloet Stygem, dat het
dan is het aldervuylste gedroch 2) ende meeste schuym van alle rabbauwen,
die myn broeder Juppiter opter aerden oyt heeft gehadt.
Proserpina zegt nu tot haar man, dat }uppiter en Neptunus, de eerste
door brieven, de tweede door gezanten, hen waarschuwt tegen die bedrieglijke Gereformeerden. Pluto besluit, de drie rechters der hel te
raadplegen.
Minos.
Wy hebben oock in onsse rechterbanek dachten over dit volck gehoort;
ende is ons voor gecomen, dat dit volck, daer se met alle soeticheyt yerst aencomen, terstont arbeyden om de justitie te beletten ende rusten niet; het schuym
der rabauwen doet sonder straf, dat het wil; voorts dat zy int eynde soecken
de hoocheyt als keizers, coningen, princen ende vorsten te verdrijven 3), en
sitten in haer plaetse selver, met aenhanck van alle boeven.
Oock houden sy heymelycke nachtvergaderingen, die se consistorien heyten, seer schadelyck alle ghemeynten. Daer sluyten sy alle bose 4) ende bloedige
raden, contrarie haer predicatien.
Aeacus.
Ja, dat meer is, ons is te voren ghecomen, dat haer gemeynte in ons helsche
rijck loopt knevelen, daer syt connen sonder yemant te sien, te weech brengen.
Eudionem 5) hadden sy den pot metten geit genomen; maer, soo hy terstont
(als een groot gier 6)) maeckten groot gecrijs, soo lieten sy hem den pot noch
houden.
Croesus was bijna het slachtoffer geworden; Midas en Crassus zijn
ook al in angst voor hun geld, zegt Rhadamanthus:
Waerom, en wordt hier niet toe gedaen ende oock in tijts, het is geschapen,
datter nauwelyck yemant in de hel eenen peckstock 7) sal moghen houwen.
Minos.
Onverwinnelijckste Coninc, my dunckt voor d'best, dat ghi hier liet comen
Calvinus met Swinglio ende die vermaerste van der Consistorien, dat is gheseet de meeste 8) muytmakers. Ende, soa Calvinus een voorspreeek 9) geweest
is (gelyck er oock veel van dat gheselschap aenhenckt), soa moet ghy u aen
syn schoon praten ende geblankette redenen niet stoten, om te meynen waer
1) Gaan houden.
2) Hoop, bende.
3) Vgl. Vant Swingelsche Calff (Fredericq t. a. p., blz. 104), waar de auteur uitvaart
tegen "het ghemeyn puepel", de "ongeleerde wevers ende pelsers" die zich beroemen op
hun "Democratia", die onderdoet voor "Aristocratia", maar vooral voor "Monarchia" .
4) Tekst: bosen.
5) De vrek uit Plautus' Au/ularia.
6) Geldwolf (Ned. Wdb. IV, 2286).
7) Stuk hout, ten dele met pik bestreken; speciaal attribuut van duivels en furiën.
8) Grootste.
9) Advocaat.
10

14 6
te syn, 'tgene hy tot synder excuse voort brengen sal. Want een Calvinist is
van dien aert, dat hy alle andere beschuldigen sal van vele quaets, maer selver
en sal hy niet willen lyden, dat hy een fautje off smetgen hebbende is, als hy
nochtans SOG cuys 1) is als een hoenderkouwe, die in seven jaren niet geveecht 2)
en is. Siet, hier compt hy wel te pas aen met synen oproerigen hoop.
Pluto herhaalt nu de tegen hen ingebrachte beschuldigingen, waarop
Calvijn deemoedig antwoordt:
Onverwinnelycke, hoochmachtige Coninck, gelieft uwer Majesteyt, dat u
dienaer Calvinus, tot defensie van synder onnoselheyt, een woort spreckt.
Pluto.
Jaet, maer met corten reden ende sonder logen, daer ick aff hoore, dat ghylieden mede beset syt als een heel gardich 3) vercken met lazerye 4).
Calvinus.
Onverwinnelycke, hoochmachtighe Conick Pluto, men en sal nimmermeer
bevynden anders dan dat wy, die zoo wel ghereformeert zyn, in alle obedientie
ende observantie tegen onsen coninck gheleeft hebben, ende begeren alsnoch
te leven; ende wat ons anders overseyt 5) wordt, dat compt van de onwarachtige
Papisten, Mennonisten ende diergelycke geselschap.
Pluto.
En wist ick niet wel, dat ghy een goet voorspraeck waert gheweest? Want
ghi wel hebt onthouden den yersten regel uut haer boeck 6); te weten, dat
men terstont negeren sal ende lochenen, dat men u oock metter waerheyt opleet, als ghi, vuyl trauwant, hier hooren sult. Minos, leest den brieff van advertentie 7), die my gesonden heeft myn broeder Juppiter.
Minos leest nu de brief, die, in geestige bewoordingen gesteld, Pluto
vermaant goed op te passen, want Juppiter zal hem onder de aarde met
zijn bliksem niet kunnen bijstaan. Calvijn krijgt hierop een neus "als een
spiesse" en kan geen stom woord meer uitbrengen. Minos raadt aan,
hen een solemnele eed te laten zweren, dat ze zich voortaan rustig zullen
houden.
Proserpina.
Dat waer goeden raet, lief Minos, hielen sy haer woort. Maer wy crygen
daghelycx tijdinge uuten rijcke van Belgio 8), hoe dat die Calvinisten geen eeden
en houden, ende segghen opentelyck, dat sy se niet houwen en dorven, die
sy den Papisten off van haeren geloove niet synde, sweren, soo dat claerlyck
blyckt uut het breken der Pacificatie van Gent, des Ewelycxs Edict, Unien ende
andere verbonden, solemnelyck besworen, soo by die van Amsterdam, Haerlem, Antwerpen, Utrecht, Gent, Brug ende meer steden ghebleken is; waervan wy genoch geassuereert ende versekert syn, dat sy haer woort noch haeren
eedt niet en houden.
1) Schoon.
2) Tekst: Geneecht.
3) Gortig.
4) Melaatsheid.
5) Te laste gelegd.
6) Tekst: int haerboeck.
7) Waarschuwing.
8) Nederland.
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Nu, zegt Pluto, dan maar geen eed; laten we dan maar een edict
maken, hen goed bespionneren en eventueel flink straffen. Rhadamantus
leest daarna het Edict tegen de Calvinisten voor: in even rake bewoordingen als het koninklijk schrijven van Juppiter. Maar nu staat er een
nieuwe klager op: Tiresias, de profeet der hel. Het geeft allemaal niets,
zegt hii:
Want met haer en is geen huys te houden. Sy sullen nu in d'ierste soo subject
zyn ende ghelooven wonderlycke schoon; maer, als men meent, datter geen
sorge en is, sullen sy al vorder practiseeren 1), aencomende dan met een Religionsvrede 2), die se met gheblankette redenen soo schoon aengeven 3) sullen,
dat oock de wijse des helsche Conincks raden daermede sullen bedroghen
worden. Want sy en sullen dien niet langer houden dan als sy occasie ende
bequamen tijt sullen gheprepareert hebben, den coninck Pluto met alle syn
machtich hoff ende ondersaten uut te jagen, off ten minsten met briefkens
uut te seynden off met armen uut te leyden 4).
Rhadamantus stelt hem gerust: als er onraad te bespeuren is, zullen
we er Briareus, den Hekatoncheir, op afsturen, die met tien grepen er
duizend de keel kan dichtknijpen, en daarna zullen we de lijken in de
grootste ketel der Furiën laten verkoken. Aan Charon wordt verboden,
deze lui nog langer over te zetten. Hij mag alleen zielen overvaren, die
door Donatus onderzocht zijn op hun geloof. Deze is een gezworen
vijand der Calvinisten en dus behoeft men niet bang te zijn voor heimelijke verstandhouding tussen hen. Bovendien mag Charon, daar alles
duurder wordt door die Geuzen, een hoger veergeld vragen: in plaats
van een Hollandse penning 5) mag hij nu een duit nemen. Minos maakt
er nog op attent, dat men ook via "de kerck van Triphonio" 6) in de hel
kan komen: sommigen onder die Calvinisten kennen Grieks en zouden
zo wel eens passage kunnen nemen over Griekenland, en als dan de wacht
er niet was, en zij verstandhouding hielden met lui hierbinnen ....
Want het is zeker, dat zy met die practycke in den morgenstont veele steden
inghecreghen hebben, als de wacht sorgeloos smorgens off thuys gegaen was
off qualijck beset. Dit souden sy hier connen beter te werck stellen, hadden
sy enich verstant 7) met die droghe Calissen 8) van hier binnen, Menippus,
Diogenes 9), die de hel in soude laten nemen, plonderen, roven ende moorden,
opdat sy vet mochten worden, gelyck wel te vermoyen is. Want ick hebbe onderlanghe Swinglium 10) veele communicatie sien houden met dese twee Cynicis;
oock somwyle met Socrates, die te Athenen om nieuwicheyt der religien, die hy
daer inbrenghen wilde, cicutam 11) moste drincken.
Bovendien gaan de Calvinisten om met Epicurus, en met Hannibal,
den generaal der Carthagers, die driemaal hun eden braken. Vooral
Kunstgrepen bedenken.
Tekst: Religihonsvrede.
Voorstellen (Kil. proponere).
Met de sterke arm. Men denke b.v. aan de Alteratie van Amsterdam (1578).
Kil. penninchsken. Holl.: vier mijten, half duyt.
De orakelgrot van Trophonius bij Lebadea (Boeotië).
Verstandhouding.
8) Kale jakhalzen. vgl. Ned. Wdb. lIl, 2, 3439.
9) Menippus en Diogenes van Smope, beiden cynische wijsgeren.
10) De meest humanistische der Reformatoren.
11) Dolle kervel.
1)
2)
3)
4)
6)
6)
7)
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tijdens kermissen en hoge feesten moet men op zijn qui vive zijn. Minos
heeft nog onlangs gehoord van een Geuzensoldaat, die zich te bersten
gedronken had, dat de Geuzen in de voorleden Kerstnacht van plan
waren, 's-Hertogenbosch in te nemen, terwijl de kerken vol mensen
waren: die zou men allemaal ombrengen, en
wat in huys noch waer gebleven, daer sol men mede gebruyken crychslieden 1) ende besunder Guessen discretie 2), dat is furie. Oock seyde hy daerby,
dat omtrent de vyff ure smorgens eenen cappiteyn, vreesende de handen der
vromer Boschenaren 3), niet met syn volck gereyst synde, ende meynende dat
voorseecker op die tijdt de stadt inghenomen solde wesen, driemael lustelyck
rontsom spronck, segghende de se worden: "Hoe grynsen 4) sy nu vast die Papistighe honden binnen den Bossche" .... Als ick desen Calvinist off Gues voorts
vraechden, wat Tshertogenbossche voor een stede was, soo antwoorde hy my,
dat Bosch een cleyn steytgen (op syn Betekers 5» ende een vuyl nestgen was,
gelegen by een groote machtige vermaerde coopstadt, gheheten Huesdinum 6),
waeruut ick merckte, al hadde hy van Lethe dat water des verghetentheyts
ghedroncken, dat hy noch gunst tot den Calvinisten droech ende en dacht
hier geen goet te doen.
T en slotte worden nog verschillende veiligheidsmaatregelen door de
hellevoogden besproken, maar Tiresias concludeert:
Siet thoe, ende doet wat ghy wilt; Calvinus met den zijnen sullen u int
eynde die helle affnemen ende hauwen tryck alleen voor haer (blz. 88-102).
Een van de twee passages uit het pamflet Vant Swingelsche CaIJf,
door Fredericq in zijn bloemlezing opgenomen, is ook merkwaardig
genoeg. De gewoonte om den Calvinist als Kalf voor te stellen, vinden
we, hetzij in korte aanduidingen, hetzij in meer uitgewerkte vorm, zeker
wel gedurende een eeuw. Troffen we ze reeds aan in Hendrick Pippinck's
voorrede voor de bundel van Anna Bijns, we zullen ze nog zien opduiken
bij Daniel Bellemans. Het is trouwens niet alleen Zuidnederlandse,
maar ook Noordnederlandse usantie 7).
Holland is het land waar de kalvers thuishoren blijkens een Antwerps
Lofdlcht ter eeren van dat edele huys van Oostenryck 8) (gemaakt in 1620
na de slag op de Witte Berg bij Praag):
.... het calf moet zijn verdreven.
Den Coninck van Vranckrijck wil oock die cal ver plaghen.
Den Pool oock van ghelyck helptse wt duyts-lant iaghen.
Wilt dit nu wel bevroen ghy calvers, wilt niet beyden.
Wt alle Landen groen met schande moet ghy scheyden.
En loopen nae Hollant al met een groot ghedruys
En dan met groote schant naer Plutonis duyster huys.
Tot zelfs op spotprenten toe werden de Calvinisten als kalveren
voorgesteld, zoals b.v. op de historieprent, die het Antwerpse pamflet
Tekst: chrislieden.
Gematigdheid.
Tekst: Boschenaten.
Een lelijk gezicht trekken.
Op z'n Betuws.
6) Tekst: Hueldinum.
7) Vgl. de opmerking van Prof. Dr. J. Wille in de Vondelkroniek, 1933, blz. 64 noot.
8) M. Sabbe, Brabant in 't Verweer, blz. 427 e. v.

1)

3)
3)
')
5)
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Treur-feest der Calvinisten (gemaakt na de val van Breda in I625) siert 1):
kalveren met brandende kaarsen in de voorpoten omringen daar de stad
Breda, voorgesteld als een turfschip, met een rouwkleed omhuld.
Is eenmaal zo'n satirieke naam in omloop, dan duurt het in die op
allegorieën verzotte tijd niet lang of men gaat het thema uitwerken.
Tot slot van dit hoofdstuk vol ge hier VladE'rackeD's allegorie.
My heeft dickwils in verwonderinghe ghebrocht die natuer van desen Calff.
Want, yerst, als het jonck is, eest soo vruntelijk - "Pax erat in vultu, dat is
vrede ende vruntelijckheyt was int aensien," seyt die Poëet, ooc van een calff;
maer dat was beter van natueren - 2); soo feestelyck 3), soo blyde, dat alle man,
die den aert niet wel en kenden, sin in dit Calff hadde. Het spronck, het
dansten, het wispelden 4); ja, het cost ook Spaens, het speelden Bese los manus 5),
leckende die vingers van denghenen, diet quamen besien. Het wilden al als
een ander; ten was nyemants verdrot 6).
Oock degene, die liever schapenvlees aten 7) dan calfvlees, ende bescheten
calveren niet veel ghehanteert en hebben 8), en hebben dit Calff niet alleen
gheen onduecht gedaen, maer oock duecht, vrienschap ende behulpelyckheyt,
off by avontueren van alsulcken vrintelijcken Calff noch een goede melckoije
solde hebben mogen comen.
Maer, eylacij, wat eest ghebuert? Doen dit Calff wat auder begost te worden,
dan hevet, buyten meyninge van alle menschen, stierachtich ende varrachtich
geworden, ende alle dage eyschelycker ende vreeschelijker horens gecreghen;
verandert hebbende terstont, doer tdrijven der predicanten metter consistorien,
zijne vrundelycke mijne. Ja, heeft in corten dagen gecregen alsulcken grouwelycke felheyt, dat het omvarre stiet met zijnen uutghewassenen horens den
buystel 9), den melcktob, die boterstand 10), ja, dat meer is, alle die roomteylen; ende heeft, ten lesten, zijn eygen moeder 11) uuten stal gejaecht, in
alsulcken vreeschelijckheyt, dat die ganssche gebuerte met stocken ende staven,
piecken ende knodsen, knoopmessen 12) ende houwelen haer mosten teghen dit
Calff wapenen. Want, waermen dat niet en dede, daer quampt al in angier 13),
gelijck men tot Harlem, tot Maestricht ende veele meer plaetse ghesien heeft.
Ten lesten, daer dit Calff wycken moet, off door de hant Godts, diet dickwils eenen schrick gheeft (want het is horenwoest 14), ende heeft eenen grooten
worm int voerhooft, waerdoor het altoos onrustich is), of met ghewelt, daer
bedrijtet hem soo deerlijck int scheyden, dat het een soo vuylen stanck nalaet,
dat het wonder waer om seggen, ende datter de locht rontsom mede ghevelst 15)
ende gheinfecteert wordt. Den stal van Augia, waerinne drie duysent ossen
menighe jaren ghestaen hadden, sonder dat hy oyt ghemist off ghereynicht was,
en heeft by deese.n stanck niet. (blz. 102-104).
J)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)

Sabbe t. a. p. geeft er de reproductie van, blz. 143.
Interpunctie gewijzigd.
Uitgelaten.
In de betek. "kwispelen" niet bij Kil, wel: wispel-steerten.
"ik kus de handen"; het was zeer beleefd (vgl. Ned. Wdb. Il, I, 1048).
Nederrijnse vorm voor verdriet, vgl. Mnl. Wdb. s. v.
Die goed Rooms (trouwe schapen der kerk) waren.
Zich hebben afgegeven met.
Nu nog in de Brabantse volkstaal: kaasmandje (zie Ned. Wdb. III, I, 669 s. v. bostel).
Nu nog in Zuid-Brabant: boterkarn (zie Ned. Wdb. III, I, 719).
De Roomse kerk.
Dolk, ponjaard.
Gevaar (door Kil. als "vetus" opgegeven).
Hoorndol.
= gevalscht, bedorven.

HOOFDSTUK VI.

CLAUDE DE CLERCK.
Het mag een stoute overgang lijken, zomaar van de literatuur uit de
periode van de Pacificatie van Gent tot de val van Gent, Antwerpen en
Brussel over te stappen naar het werk van een dichter die in 1587 geboren
werd. Toch zal deze sprong begrijpelijk zijn voor wie iets weet van de
staatkundige en culturele historie in de jaren tachtig en negentig der
16e en de eerste decade der I7e eeuw. Rond 1600, zegt Rombauts 1),
waren alle vooraanstaande schrijvers in het Zuiden overleden. "Bij den
ingang van het Bestand was er bijgevolg geen enkele dichtersfiguur van
beteekenis meer, welke de Nederlandsche letteren in het Zuiden luister
bijzette." Ook Geyl2) heeft een dergelijke stilstand opgemerkt: "In
Vlaanderen en Brabant lag in de jaren tachtig eerst door de oorlog, toen
door de verovering en uitwijking, alle cultuurleven tegen de grond geslagen." Toen nu de Roomse kerk er eenmaal door het zwaard van
Parma gezegevierd had, was er voor de Roomse bekeerders en andere
werkers wel iets anders te doen dan pennevruchten, laat staan literair
werk, te leveren. Het is hoogst merkwaardig, zich deze cultuurpauze
in het leven van enkele geestelijke werkers te zien aftekenen. Daar had
men allereerst den Benedictijn Cornelius Columbanus Vrancx. In 1572
had hij te Gent twee werkjes gepubliceerd: Den Troost der zielen in 't
Vaghevier flatere drukken 1577, 1651 en 1664) en Den Troost der Siecken
(herdrukken 1577 en 1677) 3). Dan horen wij zijn stem nog weerklinken
in een paar liederen, opgenomen in de bundel Politieke Balladen (± 1580).
Een lange tijd merken we nu niets meer van hem, maar in 1598 begint
hij ineens - hij is inmiddels omstreeks zeventig jaar geworden - een
twintigtal werkjes binnen dertien jaar tijds, bijna alle in de landstaal, te
lanceren: weliswaar later 4) compromitterend voor het Katholicisme,
maar toen blijkbaar, bij een minder critisch geslacht, toch gewild.
1) E. Rombauts, Hoever staan we met de kennis onzer Zuidnederlandsche Zeventiendeeuwsche letterkundige geschiedenis? in Tsch. v. T. en Lett. jrg. XXI (1933), blz. 5-35.
2) Gesch. van de Ned. Stam, dl. I (1930), blz. 715.
3) De hier volgende opgaven zijn ontleend aan Paquot, Mémoires, dl. I, blz. 544-545.
4) Blommaert, t. a. p., blz. 186, zegt: "Zyne luimige zinspelingen en groteske vergelykingen op de roerendste geheimen des godsdienstes, zouden heden niet meer gelezen worden." En bij de titel Een gheestelick Paesch-Ey, dwelck is het hooghweerdich
Sacrament des Aultaers (Gent 1599) merkt Paquot op: "La langue Françoise ne souffriroit point la bassesse de ce titre." Weinig heeft de goede pater kunnen bevroeden dat
zijn Troost der Sielen met zijn schone legenden van Pierken Santvyle van CasseI, Sint
Patricius' vagevuur, de geest van Groningen e. a. nog eens als wapen tegen het Katholicisme zou worden gebruikt. Een Noordnederlander n.l. heeft dit boek gebruikt om de
Roomse kerk in een drietal werkjes belachelijk voor te stellen. Allereerst in Geuse-Kost;
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Tegen 1600 zien we nog twee andere, beter geharnaste strijders
opkomen: de Jezuïeten Johannes David en Franciscus Costerus. Het
eerste anti-ketterse geschrift, mogelijk zelfs de eerste publicatie, van
Joh. David, Kettersche Spinnecoppe dateert uit 15961), toen de man 51 jaar
oud was; het oudste Nederlandse werkje van den "ketterhamer" Costerus,
Bewijs der Ouder Catholicker Leeringhe - hij had toen reeds een aantal
werken in het Latijn geschreven - stamt uit het jaar 1595 2), toen de
auteur 63 jaar was. In de eerste jaren der 17e eeuw laten zij dan een
ware hagel van geschriften op de ketters neerkletteren. J. David en Jan
Coens schreven resp. in 1600 en 1598 hun weerleggingen op Marnix'
Biencorf, terwijl dat twintig jaar vroeger reeds door den Amsterdammer
Donckanus gedaan was. Alles bewijzen van de nu onder Aartshertog
Albertus met kracht inzettende Contra-Reformatie. Al deze polemiserende theologen voeren ons langzamerhand naar de tweede top - de eerste
was ± 1580 - van persiflerende bestrijding der Calvinisten in de literatuur, die is waar te nemen omstreeks 1620, en waarvan Richard Verste gen
de grote man is. Voor we dezen aartspolemist gaan behandelen, even nog
iets over een meer locale grootheid, die in dezelfde tijd leefde en werkte.
Claude de Clerck (1587-1645), bierkruier en befaamd rederijker te
Ieperen 3), van wien een verzameling meest nooit gedrukte gedichten
door C. P. Serrure zijn uitgegeven voor de Maetschappij der Vlaemsche
Bibliophilen (3e Serie no. 13, 1869), had het vooral op de psalmen begrepen. Bepaald "beschaafde taal", zoals Te Winkel hem toeschrijft 4),
bezigt hij niet tegen "Calvynus snoo ghebroedt". "Ziet ghy niet," zegt
hij tot het "Satans aes" van Holland, Zeeland en Friesland in een gedicht
ter ere van de inneming van Breda door Spinola:
Ziet ghy niet dat Satans listen
onder al u 5) borghers twisten,
ziet ghy niet dat ketterie,
ziet ghy niet dat valsche leeryngh,
sterck weêrhoudend' u bekeeryngh,
is der zielen tierannie?
opgedist in Paapse Schotelen; handelende van de souvereine Oppermagt en Heerschappye
der Roomsche Pausen, aangetoond uit hare eigen Schryvers, A 0 I725, waarin een der uitvoerig geciteerde werken het bovengenoemde van Vrancx is. Vervolgens in Nieuwe-Kost,
of Verandering van Spys; in een seer oude Tyd, in de Vlaamsche Taaie beschreeven, en Naagelaaten onder den Naam van den Troost der Sielen in 't Vagevuur, door den Heer Columbanus Vrancx, Leiden, I727. De verhaaltjes over geestverschijningen e. d., overgezet in
modern Nederlands en met annotaties verrijkt. acht de schrijver, blijkens zijn Voorrede,
zo dwaas, "dat den Leeser op sommige Passagien Hartig zal moeten Lachen." Tenslotte in Vervolg op de Nieuwe-Kost, enz., Leyden, I728, waarin hij meedeelt, dat NieuweKost zo grif verkocht was, dat er nog maar enkele exx. van over waren. "De Geusen ....
agten hun nogmaal gelukkig, van uit die dikke en donkere Duisternis overgebragt te
weesen in het klaarschynend Ligt van 't Heilig Evangeliurn."

1) Bibliographie van zijn werken door F. A. Snellaert in Biogr. Nat., Brux. 1872,
dL IV, 721-732.
2) Bibliographie van zijn werken o. a. in J. G. Frederiks-F. J. van der Branden,
Biogr. Woordenboek der N. en Z. Ned. Lett., 2e dr., blz. 173-1743) Over hem zie men: Lambin in Belg. Museum, jrg. 111 (1839), blz. 156-173.
4) Ontwikk., dl. IV, blz. 33.
5) Tekst: in.
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Hoordt ghy niet uw op-gheblasen
boose predekanten rasen
anders niet dan schimp en smaet
op Godts kercke, die zy derven,
doende menich mensche sterven,
dat hy in 't verdommen gaet? 1)
Gehoond als 't Guesen ghejanck werden de psalmen in een aldus betitelde samenspraak, waarin de Hollanders zich beklagen over de verovering van Schenkenschans door de Spanjaarden (1635) 2). Nadat ze de
omvang van dit inderdaad zware verlies breed hebben uitgemeten, zegt
er een, Kees genaamd:
Laet ons gaen salmen zynghen:
Van uter diepten, Heer, van al dat droevigh queelt;
- terwijlen 't Paepsche volck Laudamus synght en speelt dat tot den hemel toe ons stemmen lude galmen,
waarop Egbert toestemt:
Ja Kees, dat is goên raedt, te zynghen droeve salmen,
om roepen ons gheluck met d' ooghen al betraent;
nu weder van den Heer door salme-sangh vermaent (blz. 215).
Even later "kommen al droevig synghende" Egbert, Kees en de vissersvrouw Langhe Lyse op. De Parodie op Psalm 130 die ze dan zingen,
bevat verschillende caricaturiserende trekjes:
Uuter diepten, 0 Heere,
van den Hollandtschen druck,
roepen wy, haest u zeere,
keert weder ons gheluck.
Heer, wilt ons stem verhooren
eer wy verdwynen gans,
wy hebben, Heer, verloren,
den stercken Schyncken-schans 3).
En wilt doch niet vergeten
ons broeders van dit landt,
die dryncken en die eten
al wat komt van uw handt.
Wilt d' orlogh van ons drijven
jaegt de Papauwen uut,
o Heer, eer dat wy blijven
heel Spaeinjen tot een buut.
Wij zijn de gon', die lesen
den Bijbel en u Woordt;
wilt ons ghenadigh wesen,
geeft troost en ons verhoort.
1) Gedichten van Cl. de Clerck, blz. 81-82. Door Lambin ten onrechte toegepast
op de Herdopers.
2) Volgens Lambin voor de Kamer De Koornbloem, waarvan De Clerck facteur was,
vertoond. Prins Frederik Hendrik en twee leden der Staten treden er o. a. als personen
in op. Over de inneming van de Schenkenschans door de Spanjaarden werd veel ophef
in het Zuiden gemaakt, vgl. M. Sabbe, Brabant in 't verweer, blz. 305-323. Over het
Laudamus-zingen z. aid., blz. 307.
3) De Ie, 3e en se regel van dit couplet zijn bijna gelijk aan de berijming van Petrus
Dathenus: Wt de diepten. 0 Heere .... Roep ick tot u gaer seere .... Heer, wilt mijn
stem verhooren (Leiden, 1599).
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Ziet, Heer, hoe dat wy zuchten,
met tranen op de wangh,
doet de Krawaten 1) vluchten,
de broeders zijn zo bang.
Wie zal uw Zalmen zynghen,
Heer, laet gy ons vergaen?
Wie zal de Schrift voortbrynghen
en Bijbel om verstaen,
Heer laet ghy ons verjaghen
door dezen overlast?
Beschermt toch t' allen daghen
het volck Capitel vast 2) (blz. 220).
Misschien vraagt iemand zich bij het lezen van deze parodie wel af, hoe
men in 1635 te Ieperen nog zoveel wist van Calvinistisch psalmgezang.
Een merkwaardig Lied van denzelfden Claude de Clerck onthult
ons het feit dat er ook toen nog geheime predikaties werden gehouden:
Ghy die t' Yper zijt ghezeten
met den snoffel 3) in den nues,
rieckers 4), met der herten gues,
gaet en wilt oock niet vergeten
van te synghen 't zalm-ghemeeuw 5).
of Dathenes kalver-schreeuw:
Erghens in uw trevel-nesten 6),
daer men van den Bijbel spreeckt,
en wel op zijn geussche preeckt;
of wel achter d' oude vesten,
daer ghy vry zijt onghezien,
niet van God, maer van de lien.
Synght daer Zalmen al te gare,
met een spijttigh droef ghedacht
gues, om dat men met u lacht;
songhen wy in 't openbare
(daer wel op magh zijn ghelet)
't uwe werd in 't voskens zet 7) (blz. 224).
Hiermee wordt wel een treffend staaltje gegeven van het feit, dat
Blommaert 8) geconstateerd heeft: nadat Parma Zuid-Nederland bedwongen had, bleef de geest der hervorming nog in ontelbare huisgezinnen des lands voortleven. Tot op het einde der I7e eeuw was het
bestuur werkzaam, deze uit te roeien; niet meer door brandstapels, maar
door onderwijs, preken en geschriften. Uit andere bronnen weten we
1) Kroaten. Over de overlast van die Kroatische huursoldaten, zie Sabbe t. a. p.,
blz. 310, 313 e. v.
2) Bijbelvast. De interpunctie van dit couplet, zoals die is te vinden bij Serrure, is
hier gewijzigd.
3) Vgl. Kil. snof - singultus, gesnotter.
4) Stinkers?
5) = gemiauw, Ndl. Wdb.
6) Volgens De Bo, West- Vlaamsch Idioticon, vermoedelijk: "schuilhoek waar men naar
toe sluipt gelijk de wilde dieren naar hun leger, een sluiphol."
7) Het zet: het achterste. De vos en zijn lichaamsdelen worden vaak symbolisch gebruikt voor list, valsheid, gemeniteit; dus: het uwe geschiedde in 't geniep.
8) t. a. p., blz. 257.
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dat de diocees van Ieperen zijn speciale moeilijkheden opleverde, door de
nabijheid van Frankrijk n.l. 1). Wel constateerde de pauselijke nuntius
Bentivoglio in 1609, dat er maar weinig protestanten in die diocees waren,
maar we weten niet altijd of de bronnen, waaruit zo'n nuntius putte,
wel betrouwbaar waren 2). In 1627 klaagde de promotor iustitiae (het
Openbaar Ministerie) van het bisdom Ieperen er nog over dat de ketterij
voortwoekerde langs de kust en in de kuststeden. Overdreven misschien,
maar een kern van waarheid moet daarin geschuild hebben 3).
Naast zijn ridiculisering van het Calvinistisch psalmgezang, heeft
de Clerck mogelijk ook een bijdrage geleverd tot de zo geliefde kalverallegorie. In 1619 dichtte hij een Nieu Liet van 't KaIJ, dat kàn worden
opgevat als een satire op de Dordtse Synode, waar ze Calvijn "eten",
maar ook een humoristische beschrijving van een armelui's bruiloft zou
kunnen zijn. De inhoud is als volgt: in de Ieperse contreien zag de dichter
onlangs een kalf lopen; tegen de prijs van 3l pond werd het aangekocht
voor een bruiloftsmaal. Het werd terstond geslacht en de slager kreeg
de huid voor zijn moeite. Daarna werd het kalf "heel lanck en smal"
gebraden en - wat het vreemde van het geval was - de bruiloftsgasten konden niets anders te eten krijgen dan kalfsvlees met brood.
Eerst werden de klauwtjes(!) opgediend, daarna de pens.
Huspot 4) naer den heesch
en 't ghebraen, met eenen,
was al van het vleesch
van 't kalf met vier beenen.
De schenkels van het jonge Kalf waren heerlijk!
't Hoofdt was onghecloofdt,
- zijn 't niet vremde wercken?
voortghebrocht als 't hoofdt
van een schoon wilt vereken,
met een appel rondt
van araingen 5) schoone
stonter fray ten toone
in kalfs muul of mondt.
Zo spijzigde het "al de bende". Ten slotte bleef er nog wat over ook,
een goed vierdepart, dat voor 8 stuivers, "korte meer noch mite" 6),
verkocht werd. Als de lezer zich nu nog eens vermaken wil, moet hij dit
kalf maar weer laten blaten:
Oorlof, man en wijf,
ick moet u dit heeten:
doet om tijdts verdrijf
dit kalf somtijdts bleeten;
als ghy zijt verheucht,
singhet telcken keere,
niemant tot oneere,
maer om maken vreucht (blz. 11-13).
1) A. Pasture, La Restauration Religieuse, blz. XIV.
2) Pasture t. a. p., blz. 108. vgl. blz. 104.
3) Pirenne, Histoire de Belgique, dl. IV (1927). blz. 342.
4) Hutspot: Kil. caro iussulenta, iurulenta. carnes e iure.
5) Oranje(!)
6) Korte: Kil. twee mijten, Fland.; mite = mijt.

HOOFDSTUK VII.

RICHARD VERSTEGEN.
§

I.

Inleiding. Zijn levenswerk.

Moeilijk konden de Engelse Jezuïeten van het einde der 17e eeuw meer
blijk geven van hun geschiktheid om het Calvinisme te bestrijden dan
toen ze aan hun landgenoot Richard Verstegen toestemming verleenden,
verboden ketterse boeken te lezen. Een dergelijke toelating werd n.l.
op 3 I Januari 1590 door den Jezuïetenpater Henry Walpole, die te Brussel
tijdelijk de belangen van de Engelse emigranten behartigde, gevraagd
aan den Jezuïet Creswell, rector van het Engelse college te Rome:
,,1 pray you, do for him. I cannot tell to what secular man of our nation
it may more to Gods honour be imparted."
Op I I October 1590 herhaalde hij het verzoek: ,,1 doubt nOD it would
be to gods glory." En Verstegen kreeg de toelating 1). Op 30 April 1593
verzekert hij immers, niet zonder een zweem van arrogantie: als ik niet
zo gekweld werd door geldzorgen, "me thincks I could oute of sundry
our late english hereticall books .... drawe forth very espetiall matter
to move any indifferent protestant to become doubtfull of the trut he in
either the puritaine or protestant religion." Die gelegenheid, om de
Calvinisten met wapens uit hun eigen tuighuis te bestrijden, zou niet
op zich laten wachten. Alleen, door onvoorziene omstandigheden zouden
niet de Engelse Calvinisten het voornaamste doelwit worden voor deze
lekenaanval, maar de Hollandse. Vandaar dat Verstegen een plaats
opeist in dit werk; een ruime plaats tevens, want deze polemist kwam beter
toegerust ten strijde dan de meeste andere leken.
Sedert enkele jaren beschikken we in het doorwrochte werk van
Dr. Edward Rombauts Richard Verstegen, een polemist der ContraReformatie (Brussel, 1933), aan wien we ook bovenstaande gegevens
ontleenden (blz. 66-67,71), over een uitnemende biografie van dezen
schrijver. Alles wat vroeger door Engelsen of Nederlanders over hem
gepubliceerd is, is in Rombauts' boek verwerkt of, zo nodig, herzien
en uitgebreid met veel materiaal, aan eigen nasporing te danken. Voordien
had men, inzonderheid in Noord-Nederland, slechts vage noties over
dezen auteur. Het is voor een goed begrip van Ve.rstegen's satirisch
werk nodig, hier in kort bestek zijn levensloop, en zijn werkzaamheid,
1) Een aardig voorbeeld van een dergelijke vergunning, slechts voor drie jaar en
onder tal van waarborgen, eveneens "ad Dei gloriam et animarum profectum" verleend;
vindt men volledig afgedrukt in Flor. Remond's Opgang, Voortgang en Nedergang der
Ketteryen, Antw. ze dr. 1690, dl. I, blz. 226-227.
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voor hij compareert in de Nederlandse letterkunde, te beschrijven. Ik
steun hierbij op het feitenmateriaal dat Rombauts biedt: in de interpretatie daarvan wijk ik soms van hem af.
Richard Verstegen werd geboren omstreeks 1550 in Londen. Veel is
er te doen geweest over zijn adellijke afkomst. Zijn vrienden noemden
hem wel "vir nobilis". Zelf schijnt hij in een onbekend gebleven pamflet
zijn adeldom verdedigd te hebben 1). Later wordt hij blijkbaar voorzichtiger en spreekt hij over zijn voorgeslacht als zijnde een oude en eerbiedwaardige, niet een adellijke familie. In zijn archaeologisch hoofdwerk,
A Restitutian of Decayed Intelligence (Antwerp, 1605), lezen we n.l. het
volgende: "For albeit my grandfather Theodore Rowland Verstegan
was borne in the duchie of Geldres (and there descended of an ancient
and woorshipful familie) whence by reason of the warres and losse of
his freindes hee (being a yong man) came into England about the end
of the raign of king Henry the seventh, and there maried, and soone aft er
dyed; leaving my father at his death but nyne monethes old, which
gave cause of making his fortune meaner then els it might have bin."
(Citaat uit het ex. in de Amst. Univ. Bibl.). Even voorzichtig drukt
hij zich achter in hetzelfde boek uit, wanneer hij onder de afbeelding
van een paar wapenschilden 2) schrijft: Insignia vetustae (ik cursiveer)
familiae Versteganorum, ex Geldria, olim Sicambria oriundae. Met
zovele andere 3) adellijke aanspraken mogen we ook deze wel naar het
rijk der legenden verwijzen.
Verstegen is dus gesproten uit een aanzienlij ke Gelderse (oorspronkelijk Rijnlandse) familie. Zijn grootvader verliet tegen 1509 zijn land:
dus in de tijd dat hertog Karel van Egmond grote successen behaalde
in zijn strijd tegen de Bourgondiërs (1508: Inneming van het kasteel
Poederoyen en Vrede van Kamerijk 4». Mogelijk is hij een aanhanger
geweest van de Bourgondische partij en moest hij, toen die de nederlaag
leed, vluchten. Zou grootvader Verstegen dezelfde onnationale politieke
theorieën en pro-Habsburgse sympathieën gekoesterd hebben als,
mutatis mutandis, zijn kleinzoon 5) ?
1) Een anti-pamflet van Anthony Copley trekt n.l. zijn mededelingen in twijfel:
"Art thou not ashamed.... to vaunt thy gentrie in the end and blazon thy coatearmour?" (Rombauts, 1.. a. p. 324).
2) De beschrijving die Rombauts (blz. 23) geeft van het wapenschildje in de rechterbovenhoek van de bladzijde, dat dan zou moeten overeenstemmen met dat van de familie
Verstegen te Arnhem (Zie Rietstap, Armorial général, Il, 994 en Planches VI) klopt
niet met het schildje zoals het te vinden is in het Amst. ex.: ik bespeur niets van vier
takken gekruist in sautoir, een tak in paalvorm en een gouden vrucht op de top.
3) Over het voeren van famiLiewapens, vgl. Dr. O. Dambre, De dichter Justus de
Harduijn, Gand-Paris-'s-Gravenhage, r9:;:6, blz. 48-50. De regering trachtte die
jacht op adellijke titels tegen te gaan: "Une ordonnance de r6r7 défend d'usurper des
titres et des armoiries," zegt Pirenne, Histoire de Belgique, dl. IV, r927, blz. 442, noot.
4) Vgl. Blok, Gesch. van het Ned. Volk, I, blz. 500.
6) Eén van V.' s politieke grondstellingen is n.l.: het is verkieselijker te leven onder
een groten en machtigen vreemden monarch dan onder een onbeduidenden inlandsen
vorst. Daarom koos hij voor Philips' dochter Isabella in de Engelse troonopvolgingsstrijd
na de dood van Maria Stuart (vgl. Rombauts, t. a. p., blz. ror-r02) en zag hij voor
Nederland alleen heil in het behoren tot de machtige Spaanse monarchie (Rombauts'
t. a. p., 28r, 29r).
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Zijn vader was kuiper "at S. Katherine in London" 1). In 1565 werd
Richard als student te Oxford ingeschreven onder de naam Richard
Rowlands, "servant to Mr. Barnard": blijkbaar was hij onbemiddeld.
Hij studeerde Engelse Geschiedenis, Angelsaksisch en Gotisch. Als
overtuigd Rooms-Katholiek moest hij, zonder examen te mogen doen,
de universiteit verlaten. In 1576 vertaalt hij een soort reisgids uit het
Duits, in 1577 vinden we hem twee dagen "ffor religion" inde gevangenis.
Omstreeks 1580, een jaar van zeer scherpe decreten tegen de Roomsgezinden, moest hij "cum uxore" uitwijken. "One Verstigan, who broke
out of England, being apprehended" noemt een tijdgenoot hem; Hij
vestigt zich in Parijs, waar hij met een anderen Engelsman in 1583 gevat
wordt op last van den Engelsen gezant bij een overval op een drukkerij,
waar Verstegen een pamflet liet drukken tegen de Katholiekenvervolging
van Elizabeth. De gezant wil deze "vainglorious persons", deze "fasteux"
streng laten straffen. De koning, de koningin-moeder en de pauselijke
nuntius komen er aan te pas. Einde Januari 1584 wordt hij op vrije voeten
gesteld, en, voordat er gevolg kan worden gegeven aan een tweede
arrestatiebevel, ontsnapt hij door tussenkomst van den nuntius. In Rome
gearriveerd, klopt hij om steun aan bij den kardinaal-staatssecretaris,
maar treedt daar blijkbaar nogal brutaal op. Op geïrriteerde toon schrijft
deze n.l. aan den nuntius: "Venne qua il Verstegen Inglese stampatore
ec. .... et subito è entrato apretender provisione, et trattenimento
co me se S. B.ne fosse tenuta di nutrir tutti li Inglese che stanno fuori
d'Inghilterra 2)." In het voorbijgaan merken we op dat blijkens dit
schrijven zijn voornaamste werkzaamheid te Parijs dus blijkbaar' die
van drukker was geweest.
Het pamflet waarvan de uitgave te Parijs verijdeld was, verscheen
nu in 1584 te Rome onder de titel: Descriptiones quaedam illius inhumanae
et multiplicis persecutionis quam in Anglia propter fidem sustinent Catholici
Christiani. Het bevat vijf gravures, afbeeldend de vervolging der Engelse
Katholieken met uitleg en Latijnse verzen. Reeds hier klinkt het thema
van dit ganse leven luid uit in een hoogdravende oproep tot alle Roomse
en Lutherse (sic!) volkeren tegen het Calvinistische gevaar:

o populi quieunque Europae regna tenetis,
Hispani, Germani, Itali, Gallique, Polonique,
Et Suevi et Dani, vestris latissime 3) ab oris
Hane Calvinismi sceleratam avertite pestem 4).
Dergelijke (of dezelfde?) prenten als Verstegen zijn lezers bood,
lieten de Guises als propagandamiddel tegen Hendrik van Navarre, in
het godsdienstige immers een geestverwant van Elizabeth, openlijk
te Parijs tentoonstellen, om de bevolking een afkeer in te boezemen tegen
het vervolgzieke Protestantisme. In 1585 werden gelijksoortige taferelen
op een groot schilderij te Parijs geëxposeerd.
1) Vgl. Copley in zijn pamflet tegen Verstegen (Rombauts. t. a. p., blz. 322). Ik zie
geen reden om deze positieve mededeling in twijfel te trekken. Politieke emigranten
gaat het meestal niet naar den vIeze. Zelf deelt hij in blijkbaar euphemistische termen
mee dat "his fortune" was "meaner then els it might have bin". (Zie boven, blz. 156).
2) Voor deze e. a. citaten zie Rombauts t. a. p.; o. a. blz. 46. noot 3.
3) Tekst: lagissime.
0) Rombauts t. a. p, blz. 48.
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Over de jaren 1585 en 1586 weet Verstegen's biograaf niets mede te
delen 1). Was hij toen nog te Rome of reeds in Antwerpen? Slechts één
levensteken hebben we van hem uit die tijd: twee interessante gravures,
getekend R. V. 1585, onder de opschriften: Typus Ecclesiae Catholicae
et signa quibus ea cognoscitur, en Typus Hereticae Synagogae et eius proprietates 2). Elk bestaat uit vijf voorstellingen. Centrum van de eerste is de
Roomse kerk, uitgebeeld als een schone vrouw in een vorstelijke zetel,
met de sleutels van St. Pieter en een boek in de handen, dragend de tiara
en bestraald door de H. Geest; in het midden van de andere zien we de
Ketterij, een vrouw met wild hoofdhaar, naakt bovenlijf, verslenste
borsten, in de ene hand een momaanzicht, in de andere vlammen vuurs,
zittend voor een spelonk. De vier bij voorstellingen van de eerste beelden
de "kenmerken" der Kerk uit: haar antiquitas (de H. Communie, eerbiedig door knielende vromen ontvangen), haar successio (een rij
bisschoppen), haar universalitas (een predikdienst in de kerk met een
schare aandachtige toehoorders), haar concordia (een kerkvergadering).
Daartegenover staan de "eigenschappen" der ketterij: haar novitas (een
jolig Avondmaal, genoten door werelds geklede lieden), haar intrusio
(wolven die een kudde schapen overvallen binnen de ommuring der kerk),
haar particularitas (een eenzame uil in een boomtronk met op de achtergrond een schuurkerkje) en haar discordia (een bijeenkomst waar dominees schermen met bijbels en zwaarden).
't Is 1587, voor we weer iets van hem horen. In dat jaar werd Maria
Stuart terechtgesteld, en dit was voor den hartstochtelijken emigrant
een gerede aanleiding om een dergelijk, maar veel uitvoeriger, werk in
het licht te geven: het beruchte Theatrum Crudelitatum Haereticorum
nostri temporis, te Antwerpen, waar hij toen reeds gevestigd was 3).
In zijn voorrede tot de Roomse vorsten en volkeren blijkt de bedoeling
van den auteur: ee.n geïllustreerd R. K. martelaarsboek te geven om de
snoodheid van Calvijn en Beza, Hendrik VIII en Elizabeth, de Hugenoten
en Oranje, voor immer te brandmerken. Alle lasterpraatjes gelooft hij:
"Et maintenant qu'il faut qu'elle (n.l. de kerk) soit reformee par ceux
qui êtans rempliz d'une infinité d'oultrages et sales pechez, 1'0nt iniquement quitté et delaissê (comme Calvin et Bese, hommes abondants en
iniquitez et vices abominables, lesquelles ont faict imprimer au doz
de l'un par feu la fleur de lis, et à la vie de l'autre la note d'infamie 4»
pour faire une tant triste division soubs Ie nom de pieté et reformation 5)."
1) Rombauts t. a. p., blz. 47, 53.
2) De prenten zijn gereproduceerd in Propyläen-Weltgeschichte door W. Goetz, dl. V,
blz. Z7Z-Z73 en vermeld door J. B. Knipping, De Iconographie der C. R., dl. n, blz. 156.
3) Eerste druk 1587; ze dr. 1588; 3e dr. 159Z; ed. emendatior 1604; eerste (letterlijke) Franse vertaling (door Nederlandse kooplui), 1587; ze dr. 1607; 3e dr. 1884; tweede
(vrije) Franse vertaling (door een Frans koopman), 1588. Mèt Ch. Ruelens, Un publiciste catholique du XVle siècle, Revue Cathol., 4e Série, In,. 1584, blz. 484 blijf ik
geloven in een Franse uitg. van 1587. Het ex. in de Amst. Univ. Bibl. vermeldt op de
titelpagina: AAnvers Ches Adrien Hubert 1587.
4) Deze laster gaat terug op de smaadschriften van den gewezen Calvinist Hierosme
Hermes Bolsec, waarop wij nog meermalen als bron voor de Roomse polemiek zullen
stuiten: Histoire de la Vie, moeurs, actes, doctrine, et mort de Jean Calvin (ik gebruikte
de Parijse editie van 158z) en Histoire de la Vie, Moeurs, Doctrine et Deportements de Theodore de Beze (id. de Parijse editie van 158z).
li) Ik citeer de letterlijke Franse vertaling.
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Van den Geuzenleider Oranje heet het: "homme crue! et de coeur
double, qui à l'imitation de la vipere, à recompensé Ie benefice par
cruauté. 11 a soubs umbre de liberté, ou plutost servitude pleine de
fraude et tromperie, introduit au pays les François et apres les Anglois,
pour tout renverser et gaster." Hebben de Protestanten ook geen martelaars? Duizendmaal neen! Hij hoopt dat de ketters zich bekeren op de
aanblik van de door hen bedreven wreedheden: "ne nous representans
plus leurs martyrs, qui ne furent iamais condamnez pour la religion,
mais pour cause d'impieté; non pour innocence, mais pour crime; non
pour saine doctrine, mais pour erreur; non par constance, mais par
obstinacité; et ce par les loix anciennement ordonnees par les Empereurs.
C' est une sentence vulgaire, que la peine ne fait pas Ie martyre, mais la
cause 1). Or ne peut il advenir à I'Eglise chose plus dolente et contre
son gré, que quand toutes autres medecines étant reiettees par les hereticques, eUe est forcee par effusion de sang remedier aux pestes pernicieuses et dommageables à I'Eglise Chrétienne 2)."
De Lutherse en Anabaptistische richting is in zijn ogen maar kinderspel
vergeleken bij de Calvinistische. Door de actie van Calvijn trilt de wereld
op haar grondvesten! " Entre toutes lesqueUes la plus hideuse et detestable
secte de Calvin a precipité une infinité des ames des Chrétiens aux
enfers, et million des corps crueUement occis, et a introduit la perturbation
de plusieurs Royaumes de la Chrétienté, et machiné quasi l' entiere
ruine de cest univers."
Om dat te bewijzen volgen vier series gravures, volgens de kenners
gemaakt door Joan Wiericx 3), met wrede, vaak obscene, martelscènes.
De eerste serie, bestaande uit vier gravures, beeldt af de wreedheden der
Schismatieken onder Hendrik VIII. De tweede reeks (twaalf gravures)
geeft weer de door de Hugenoten in Frankrijk bedreven gruwelen. De
volgende serie schetst de barbaarsheden en de wandaden van de Calvinistische Geuzen onder leiding van Oranje: in hoofdzaak zijn dit de
sadistische gruweldaden die bedreven werden door de woeste soldateska
van Lumey 4) en Sonoy in de eerste opstandsjaren. Plaat I betreft de
Gorcumse martelaren (I572), 11 de martelaren van Roermond (I572) 5),
") Vgl. het door Fruin, Verspr. Geschr., lI, blz. 315 aangehaalde pamflet (Nat. Bibl.
2313): "noch pyne noch doot en maeckt den waren martelaer niet, maer d' oorsaecke,
waerom hy zulcks lijdt, d. i. het ware geloove."
2) Tegenwoordig nemen de Roomsen soms een iets ruimer standpunt in. PauweIs
in de Kath. EncycI., dl. XVII (1937) vermeldt s. v. Martelaars ook Protestantse Martelaarsboeken, en definieert: "In meest strikten zin beteekent het: iemand die vrijwillig
het verliezen van zijn leven verkiest boven het verloochenen van de godsdienstige waarheid." Een interessante discussie over dit onderwerp werd gevoerd door Fr. Doodkorte
(Ons Eigen Blad, IS Juli 1940) en J. E. Kok (Calvin. WeekbI., 6 Sept. 1940). De eerste
zegt kort en bondig: Wie voor een dwaling sterft is geen martelaar, al zou hij volgens
zijn geweten voor een godsdienstige waarheid sterven. Geen enkele ketter, die de Leer
der Kerk geheel of gedeeltelijk verwerpt, al was hij te goeder trouw, mag als martelaar
worden beschouwd. J. E. Kok merkte terecht op, dat hierdoor het Roomse kerkinstituut
vereenzelvigd wordt met de Waarheid Gods. Norm moet zijn, of iemand getuige is en
sterft voor Jezus: in die zin kan er bij ons ook sprake zijn van Roomse martelaren.
3) Zie b.v. A. J. J. Delen, Histoire de la gravure dans les Anciens Pays-Bas, Paris, 1934,
dl. lI, Ie stuk, blz. 155; Rombauts t. a. p., blz. 57.
4) Lumey en zijn medeplichtigen zijn overigens geen ware Protestanten geweest,
vgl. Fruin, Verspr. Geschr. lI, 321-322.
5) Slac:htoffers van Oranje's huurtroepen waarover hij weinig gezag had.
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III geestelijken uit Oudenaaerden 1) e. a. plaatsen in Vlaanderen, IV
Cornelius Musius van Delft, een der martelaren van Alkmaar en twee
priesters uit Gouda (1572-'73), V de slachtoffers van Sonoy's Bloedraad
in Noord-Holland (1575) 2) benevens een paar Roomse vrouwen uit
Haarlem (1573). - De vierde serie bevat acht gravures over de martelaars
onder de regering van Elizabeth met als slot de terechtstelling van Maria
Stuart.
Beoordelaars als Ruelens en Rombauts erkennen de eenzijdigheid en
de onjuiste vorm van Verstegen's pamflet. Toch prijst Ruelens het als
"un sanglant manifeste lancé contre les Réformateurs, un miroir terrible
ou l' on fait voir aux peuples les maux que l'hérésie traîne à sa suite 3)."
Lees in de laatste zin in plaats van het woord "ketterij": elke toenmalige
oorlog, en de opmerking is juist. Ook - zegt hij - mogen we niet de
maatstaf van onze tijd aanleggen: gematigdheid kon toen misschien
uitgelegd worden als "pusillanimité" en het werkje getuigt in elk geval
van moed 4). Rombauts spreekt ook in vergoelijkende en verzachtende
termen: "Alhoewel Verstegen zelf zijn afkeer voor de hervormden en
zijn sympathieën voor de Ligue en hare aanvoerders niet verduikt . ...
is hij toch veel bezadigder in zijn bewoordingen en heeft zijn oordeel een
grootere objectieve waarde" (dan dat van den Fransen koopman die de
tweede Franse vertaling bezorgde) 5). De apologie die in deze beschouwingen ligt opgesloten is niet te aanvaarden. Ten volle beamen we
wat Fruin zegt: "Wij betreuren en eeren de weinige katholieke martelaars
niet minder dan de talrijke slachtoffers der inquisitie" 6), maar dat neemt
niet weg dat de tendentieuze en immorele inkleding het werkje stempelen
tot navrante gruwelliteratuur. Zoals we gezien hebben sluit het zich aan
bij de typisch barokke martelaars scènes, zoals Verstegen die tijdens zijn
verblijf te Rome op de gruwelijke fresco's van Pomarancio in het Engelse
Jezuïetencollege te aanschouwen had gekregen 7). Groot was de indruk die
het sensationele boekje gemaakt heeft. Het grote aantal drukken getuigt
er van. In een Ned. pamflet uit het jaar 1589 (Cat. Muller- Tieie, 353),
dat de oorzaken bespreekt waarom een Engelse expeditie Spaanse schepen
genomen had in de mond van de Taag (30 Juni 1589) vinden we nog de
weergalm van het beruchte boekje. We lezen er: de Jezuïeten en hun
trawanten willen beweren dat de ter dood gebrachte hoogverraders waren
martelaars om het geloof: "daertoe sy niet alleen uutgheven beruchtige
boecxkens, maer oock schilderijen, die vertoonende zijn ick en weet niet
hoedanighe vreemde monstren te kennen gevende eenighe barbarische
wreedtheydt aenghedaen, als sy hunselven valschelick versieren ende
roepen, den voorsz. Jesuiten ende seminairen, dat is die schuldighe van
1) Vgl. voor de wandaden van 's Prinsen troepen te Oudenaarden: Bor, Ned. OOTloghen, 1621, boek VI, 292b: ± 15 geestelijken werden er in de rivier verdronken (1572).
Hoe zo iets den Prins tegen de borst stuitte, blijkt uit zijn in 1572 te Roermond uitgegeven plakkaat tegen dergelijke ongeregeldheden, Bor, t. a. p., VI, 290b.
2) Evenwel niet als Roomsgezinden, maar als Spaansgezinden zo onmenselijk mishandeld, vgl. Fruin t. a. p., 319.
3) t. a. p., 482.
4)
5)
6)
7)

t. a. p., 484.

De cursiveringen zijn van mij.
t. a. p., Il, 86.

Zie boven de inleiding, blz. 37.
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crijm van lese-majesteyt 1)." Verschillende Roomse historiographen uit
die dagen hebben er bovendien uit geput 2).
In 1588 kreeg Verstegen door bemiddeling van Parma een Spaans
pensioen van dertig kronen per maand, dat echter lang niet altijd op tijd
werd uitbetaald. In 1590 wordt hij vermeld als Antwerps agent van den
Engelsen kardinaal Allen; hij was toen tussenpersoon voor de geheime
briefwisseling tussen de Roomsen in Engeland en de Engelse emigranten.
Vooral voor de jaren 1592 tot 1595 zijn we bijzonder goed over hem
ingelicht. Hoe hoog Verstegen in de gunst stond blijkt wel uit het feit
dat hij een tijdlang, toen de schatkist weer was uitgeput, op bevel van
Philips 11 persoonlijk zijn steungeld kreeg uitgekeerd uit de geheime
legerfondsen. Geen wonder trouwens: feitelijk was hij de leider van de
Spaanse spionnagedienst in Engeland. Hij ontving, copieerde of resumeerde de brieven en de rapporten van de missionarissen in Engeland,
zorgde voor hun veilige overtocht, verschafte hun valse paspoorten.
In 1592 schreef hij een heftig anoniem pamflet tegen den Engelsen
staatsman Burghley, wat zoveel opspraak verwekte, dat niemand minder
dan Francis Bacon een uitgebreid verweerschrift opstelde en uitgaf.
Ook mengt hij zich in die jaren als politiek agitator in de Engelse erfopvolgingsstrijd. Er was n.l. onder de Roomsen een "Schotse" partij
die Jacobus VI van Schotland na Elizabeth's dood op de troon wilde zien,
en een "Spaanse" partij voor welke Isabella de uitverkoren vorstin was.
Hij verdedigt de denkbeelden van de laatstgenoemde groep in een geruchtmakend geschrift: A Conference about the next succession to the Crowne
of England (1594), uitgegeven onder het pseudoniem R. Doleman.
Verstegen was niet de enige auteur: hij maakte slechts het ontwerp. De
schrijvers werden al spoedig door de Schotsgezinde ballingen ontmaskerd,
die er zo verontwaardigd over waren dat ze de Engelse regering van dit
"intolerable piece of Jesuitical intrigue and Spanich statecraft" in kennis
stelden. Zij wilden slechts den wettigen erfgenaam als troonopvolger
erkennen, ook al was hij Protestant, Verstegen c.s. redeneerden in de
geest der monarchomachen: het volk, het gemenebest mag om bepaalde
redenen (b.v. "religion") een vorst als onbekwaam tot de regering
beschouwen 3).
Een felle strijd brak nu uit tussen de Spaansgezinde partij der
"Jezuïeten" en de Schotsgezinde der "edelen". Verstegen verdedigde
zelfs zo vurig de Jezuïeten in een ons onbekend, waarschijnlijk niet
gedrukt, pamflet dat hij door de tegenpartij voor het gerecht gedaagd
') Dr. Paul Fredericq, Het Neder/. Proza in de Zestiendeeuwsche Pamfletten, Brussel,
1907, blz. 289.
2) B. A. Vermaseren, De Katholieke Nederlandsche Geschiedschrij,'ing, Maastricht,
194I, blz. 68, I97, 276 en 280 noemt vier schrijvers die het Theatrum als bron gebruikten,
n.l. Ab Isselt, L. Beyerlinck, J. de la Fosse en een anonymus.
3) Mooie bladzijden over de Monarchomachen schreef Raoul Morçay in J. Calvet's
Hist. de la Litt. Française, La Renaissance, 1I, p. 46-51. De opkomst van de idee der
volkssouvereiniteit mag men niet zonder meer aan de Reformatie zelf toeschrijven: ze
berust veel meer op antieke schrijvers dan op het gezag van Luther en Calvijn. "C' est
sans doute parce que ce principe de rébellion n' était pas strictement lié à la théologie
protestante, que des catholiques n'hésitèrent pas à s'en emparer." Deze democratische
ideeën waren gemeengoed van een fractie van beide partijen: in 1647 en I655 gingen
twee Puriteinen op hun beurt weer uit de Roomse Conference van 1594 putten, vgl.
Rombauts t. a. p., blz. 108.
II
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werd. Het proces werd echter stopgezet. In 1602 schreef hij nogmaals
een ons onbekend geschrift, waarin hij zo heftig te keer ging tegen een
wereldlijken priester dat een zekere Anthony Copley hem in een pamflet,
getiteld Another Letter of Mr. A. C. to his Disjesuited Kinseman (1602)
beschuldigde van "Percussio Cleri in the highest degree" 1). Hoe durft
iemand, zo roept hij uit, zo'n salvo van invectieven af te schieten op een
gezalfde des Heren! "Oh infinite corruption in holy Church when such
spirits are suffered, nay nurtured therein; when a religious Societie,
and that of Jesus can beget such brats": koningen vermoorden ze, priesters smaden ze 2).
Is deze felle veroordeling van drijverijen, waarop hij blijkbaar niet
geantwoord heeft, het einde geweest van zijn politieke agitatie? De twisten
en complotten onder de emigranten duurden voort, maar zijn naam wordt
er niet meer in genoemd. De Spaanse spionnage dienst was intussen
bij gebrek aan geld te gronde gegaan. Nog tot 1601 schijnt hij zijn rol
als bemiddelingsagent gespeeld te hebben: in datzelfde jaar horen we
echter ook al van een ander die deze functie uitoefent.
Onderwijl was hij ook begonnen, stichtelijke werkjes uit te geven,
o. a. in 1599 The Primer or Office of The Blessed Virgin Marie in Latin
and English, en in 1601 Odes in imitation of the Seaven Penitential Psalmes,
with sundry other Poems and ditties tending to devotion and pietie. Zelfs
hierin kon hij Calvijn niet met rust laten. In een "Complaint of Church
Controversy" lezen we:
Must now an upstart Martin or a John
In question call the firme fidelitie,
Of her whose pallas on a rock of stone,
Presents the picture of her chastitie?
Who was of heav'n, and earth long heiled in grace,
Ere ought was heard of this new-risen race 3).
In diezelfde jaren had hij zijn archaeologische studie weer opgevat.
Als resultaat daarvan verscheen in 1605 te Antwerpen: A Restitution
of Decayed Intelligence: in antiquities, Concerning the most noble and
renowned English nation. By the studie and travaile of R. V. Van dit zijn
wetenschappelijk hoofdwerk verschenen van 1605 tot 1673 zes drukken:
ongeveer 50 jaar lang was het 't voornaamste werk op het gebied van de
Engelse oudheidkunde.
Later gaf hij nog een archaeologisch werkje uit: Nederlantsche Antiquiteyten, T' Hantwerpen, I6I3 4), doch dit is slechts een uittreksel uit het
Engelse standaardwerk met enige bijvoegingen betreffende Nederland,
1) Deze zienswijze is niet juist. Moreel moge Verstegen's smaadschrift tegen een
gewijd priester afkeurenswaardig zijn, percussio clericorum is het niet. Het privilegium
canonis stelt alleen het plegen van lichamelijke percussio, handtastelijkheden, strafbaar.
Vgl. Encyclopédie Catholique s. v. Immunité.
2) Rombauts t. a. p., blz. 322-326.
3) Vgl. G. Kalff in Verslag van een Onderzoek in Engelsche bibliotheken in het jaar
I9IO, 's-Gravenhage, 19II, § XVIII.
4) Vier drukken, de laatste in 1662; in de 18e eeuw verschenen nog verschillende
drukken, omgewerkt door J. v. Royen onder de titel Antiquitates Belgicae. De se druk
hiervan verscheen in 1733 te Amsterdam. (Veilingscatalogus Van Stockum, 's-Gravenhage, Oct. 1938); dit ter aanvulling van Rombauts' opgave, t. a. p., blz. 178.
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o. a. de bekering van een deel der Nederlanden door Willebrord. In
het zesde hoofdstuk betoogt hij ondermeer dat het geloof, dat hier 900
jaar geleden door Willebrord geplant is, geen reformatie nodig heeft.
Het Protestantse Holland wordt in dit wetenschappelijke werkje als volgt
getypeerd: "Hier sietmen dagelijckx de schaepen teghens de schaepherders met schriftueren stryden, de vrouwen teghens haere mans met
schriftuere kyven, den knecht tegens synen meester met schrifture
argueren, ende de reysende liedens te waegen oft te water malcanderen
met schriftuere altemets om de ooren slaen" (blz. 101).
Met dit werkje zijn we reeds terecht gekomen in Verstegen's Nederlandse periode. In Oct. 1610 was de toen ongeveer zestigjarige hertrouwd
met een Antwerpse dame, Catharina de Sauchy 1). Na dit huwelijk gaat hij
zich blijkbaar geheel inleven in de Nederlandse volksgemeenschap. Hij
moet wel over een bijzondere vitaliteit beschikt hebben; anders is het niet
te verklaren dat hij omtrent zijn zestigste levensjaar nog een nieuw leven
begon en sedertdien tot aan zijn negentigste jaar tenminste zeventien
Nederlandse geschriften kon publiceren 2): een feit zó frappant dat vroegere Engelse biografen het bestaan van twee Verste gen' s aannamen, een
Engelsen en een Nederlandsen 3). Het merendeel van deze werkjes bevat
anti-Calvinistische satire en wordt in de volgende paragrafen besproken.
Twee er van evenwel dragen een historisch en politiek karakter en dienen
derhalve in deze oriënterende inleiding afzonderlijk vermeld te worden.
Allereerst De Spiegel der Nederlandsche Elenden, getoont Door een Liefhebber der Waerheyt ende der Nederlanden welvaert, Tot Mechelen, By
Hendrick Iaye, I62I. Dit werkje is een beknopte Geschiedenis van het
tijdvak 1559 tot 1621, bekeken door een Zuidnederlandse Spaansgekleurde
bril. Voor een uitvoerig résumé van de inhoud kan men terecht in het
werk van Rombauts 4). Enkele details evenwel mogen in verband met het
onderwerp dat ons bezighoudt, terloops vermeld worden.
Zijn hele geschiedbeschouwing is ten sterkste beïnvloed door zijn
godsdienstige opvattingen. "Hij laat geen gelegenheid voorbijgaan om
aan z'n dubbelen afkeer op godsdienstig en politiek gebied tegenover de
gereformeerde heerschende klasse uiting te geven. In dejonge en krachtige
Hollandsche republiek ziet hij den ouden vijand, het Calvinisme, dat
hij immer op zijn weg heeft aangetroffen en dat hij niet nalaten zal te
bestrijden, zoolang zijn krachten hem niet ontzinken" (Rombauts, blz.
282). Dat blijkt reeds terstond uit de geo- en sociographische beschrijving
van Holland, waarmee het boekje opent.
Dit land, oorspronkelijk zee, is niet door God bestemd voor menselijke
bewoning. 't Weinigje grond dat er in dat vlakke land nog is, moeten de
Hollanders verbranden wegens gebrek aan hout en kolen. Gras is er de
enige rijkdom, getuige boter en kaas. Er zijn zeven ketterse religiën.
Bijna elke schoenlapper is daar een "Duytschen Doctor in der Godtheyt."
Zonder de naam van inquisitie te gebruiken, stellen zij een inquisitie in
1)
van
blz.
2)
3)
4)

Vermoedelijk was ze nog vrij jong. Zij hertrouwde n.l. onmiddellijk na de dood
Verstegen in 1640 met een minderjarigen Iersen edelman. Vgl. Rombauts, t. a. p.,
196.

Het laatste was een posthume uitgave.
Zie b.v. Dictionary of National Biography, XLIX, s. v. Rowlands.
Overzicht van de inhoud, t. a. p. 263-274; beschouwingen er over, t. a. p. 275-284.

16 4
het werk om twee religies te verdrukken, te weten de oudste (de Roomse)
en de nieuwste (de Arminiaanse). Enz.
Na in hoofdstuk U-IV de politieke verhouding van Holland, Engeland
en Frankrijk te hebben onderzocht, betoogt hij in het se hoofdstuk, dat
er geen reden is voor Engeland om de Hollanders te steunen. Er is immers
maar weinig overeenstemming tussen de religies van die beide landen.
De Gomaristen komen wel met de Engelse kerk overeen in zake het
leerstuk der praedestinatie, maar er is 1°. verschil in kerkregering (zij
erkennen geen koning als hoofd der kerk en willen niet van bisschoppen
weten), 2°. verschil in ritus. Het rituele onderscheid is tweeërlei. Ten
eerste willen de Gomaristen het H. Avondmaal niet knielend ontvangen.
"Ick gheloove sy souden hen daer toe thoonen met knien alsoo styf
als de knien van Oliphanten, liever dan sy die souden booghen om het
Nachtmael knielende te ontfanghen." Deze broeders zouden liever hun
leven lang zonder nachtmalen zijn dan dat ze éénmaal knielden voor een
nachtmaalstafelI). - Ten tweede: bij de H. Doop maken ze niet het
teken des kruises, want dat houden zij voor "het merck vande beest,
meynende den Paus. Maer door soo te spreken, mach de werelt bemercken
wat sy voor beesten syn" (blz. 92).
Het is dan ook onbegrijpelijk dat het op de Synode van Dordt niet
gekraakt heeft. "Tis om te lachen hoe die Rabbinen die wt Enghelandt
quaemen om met de Calviniste Gomaristen te sitten in de Synode van
Dort over de Arminianen die sot soo heel stillekens inde mouwe costen
houwen, sonder eenige mentie van eenige different en tusschen hun beyde
te maecken" (blz. 94).
Wel zijn er in Engeland een zeker soort van "ghereformeerde
quanten", die men Puriteinen noemt, en die ongeveer met de Gomaristen
overeenstemmen. Net zulk goed: "Van hunne arguatien, disputatien,
crackeelen, kyvagien ende schandaleuse pasquillen d' een teghen d' ander,
daer van is ghenoech te vinden in de winckels van de Boeckvercoopers
te Londen" (blz. 97). Ze erkennen z.g. de autoriteit des konings in kerkelijke zaken, maar dat doen ze slechts om huns levens wil. Veel liever
zouden ze Jacobus I kwijt zijn, den Paltsgraaf als koning huldigen en dan
genieten van "eene consistorie regieringh vanden eersamen Kerckenraet,
daer de grootste bottericken soo veel in spreecken moghen als de verstandichste mannen" (blz. 101). Meteen goed voor verscheidene Nassause
familieleden van den Paltsgraaf: die zouden dan een goede positie in
Engeland kunnen verkrijgen, b.v. door het confisqueren van kerkelijke
goederen 2)!
In het 7e oflaatste hoofdstuk bespreekt hij o. a. de pretentie der Hollanders dat ze een Gereformeerde religie hebben. Uitvoeriger weidt hij daarover
uit in het tweede historische werkje dat we nu nader zullen beschouwen.
De volledige titel van dit geschriftje luidt: Oorloge Ghevochten met die
wapenen van die waerheydt, en van die Reden, in twee bataillien. Teghen
Twee valsche pretentien van de rebellighe Hollanders. Te weten: I. Dat
1) Inderdaad zagen de Calvinisten in die ceremonie een superstitieuze verering van
het brood, vgl. Prof. Dr. A. A. v. Schelven, De Nederduitsche Vluchtelingen kerken der
XVle eeuw, 's-Gravenhage, 1908, blz. 219-220.
2) Een reeks insinuaties omtrent de geloofsovertuiging van Willem van Oranje geeft
hij ten beste in het 6e hoofdstuk, evenals in het Ie hoofdstuk van de Oorloge van 1628.
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sy zijn getrouwe Patriotten, oft liefhebbers van hun Vader-landt. 2. Ende
dat sy hebben een ghereformeerde Religie, uitgegeven te Antwerpen, 1628 1 ).
Het eerste gedeelte is een oolitiek tractaat, vooral gericht tegen Willem
van Oranje, in wien de geuzen als in een afgod geloven, en die in waarheid
is geweest de oorzaak van al de ellende die over Nederland gekomen is.
Waarom sloot de Prins zich eigenlijk bij de Calvinisten aan? Uit politieke
overwegingen natuurlijk. De Calvinisten "hem toonden te wesen van een
andere oproerighe furie dan de Lutherianen, daer hy hem soo wel mede
niet en bevondt, door dien dat sy liever een ghelas wijns in die handt
hadden dan een bloot gheweyr; ende hy bevondt dat die Doopers liever
sochten heymelijck ende stillekens te schuylen, dan hen bloot ende in
't openbaer te gheven, met die wapenen inde hant" (blz. 22).
Het is in dit tractaatje dat hij "als in passant oft als tot wat recreatie
vanden leser, vanden lustighen lof-sanck" spreekt "welcken eenen
woorden-dienaer 2) van hem ghedicht heeft, ter wijlen hy noch leefde, ende
die broeders met alsoo groote devotie noch singen in hun herberghen,
als sy eenige van hun Datheensche dichtekens (die sy de Psalmen Davids
noemen) in hun kercken doen." Met hautaine minachting spreekt
Verstegen, met zich zelf ingenomen als beoefenaar van nieuwmodische
poëzie, over "desen tammen dichter (die niet en weet wat scherpsinnighe
concepten 3) te segghen zijn)" (blz. 16 4)).
De Tweede Battaillie, een gewoon theologisch tractaatje overigens, is
daarom zo belangrijk, omdat het met veel ophef het program van de
Contra-Reformatie onthult. Hij wil n.l. inzonderheid de Calvinisten of
Geuzen te lijf gaan "om dat de Calvinisten willen soo veel snaps 5) hebben,
en soo veel den meester maken, als oft sy meer respect meriteerden dan
die andere .... , tot meerder confusie dan van de geusche hartneckicheydt,
ende op hope dat eenighe van de ghene, die door hunne valsche Leeraers
verleydt zijn, sou den daer door moghen tot den rechten wech der waerheyt geinstrueert worden" (blz. 61).
Gelukkig echter, is er al een kentering ingetreden. "Sy meynen dat het
hen-lieden ghenoech is, dat sy een deel arme Idioten konnen paeyen
met protestatie te maken van 6) het predicken van Godts woordt, daer
sy by een van Godts woorden hanghen wel hondert van hun eyghen
woorden, ende latent al voor Godts woordt door-Ioopen: maer Godt
zy gheloeft, dat de werelt soo wijs gheworden is, dat men dese Calvinische
quac-salvers nu beter na die vingeren siet, dan men hier voormaels pleegh
te doen 7), doen die nieuws-giericheydt ende die liberteyt het onachtsaem
ghepuffel 8) hen dede met menichte na-Ioopen" (blz. 95).
1) Pamflet Knuttel no. 3806a. Ook hiervan gaf Rombauts een uitvoerig verslag,
t. a. p. 284-29I.
2) Predikant, dienaar des Woords.

3) Over de betekenis van deze term later.
4) Vgl. hierover mijn art. De Dichter van het Wilhelmus in de Nieuwe Taalgids, jrg.
XXXIII (1939), blz. 241-250. Het feit, dat iemand als Verstegen, zo goed ingelicht
over de aangelegenheden zijner tegenstanders, het vaderschap van het Wilhelmus aan
een dominee toekent, blijft een waardevol gegeven.
5) Praats.
6) Nadrukkelijk op te komen voor.
7) Ik cursiveer.
8) Gespuis.
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Hij meent, de opgang van het Calvinisme psychologisch te kunnen
verklaren uit de zucht nieuwerwets te willen wezen. Hij vindt echter
(wel wat voorbarig!) het Calvinisme maar een ephemere verschijning:
overal keren de mensen al weer tot het oude geloof terug. De Gereformeerde predikanten "en waren in voorgaende tijden in rerurn naturae (sic!)
niet, ma er nu eerst omtrent onsen tijdt uyt-ghekipt 1) door de hitte van
de sonde der werelt, om de werelt quellagie aen te doen. Nochtans Godt
sy gheloeft, al en hebben sy maer eenen korten tijt in het wesen gheweest,
sy beghinnen alreedts over al seer uyt request te wasschen 2). Men moet
weten dat altoos als daer eenighe nieuwicheydt op-kompt, die eenighen
schijn heeft om iet te willen wesen, veel lichtsinnighe ende onberaden
menschen daer na loopen, maer als de nieuwigheydt beghint wat over
te gaen, ende dat menschen van meerder consideratie 3) die te deghe
insien, soo wordt het subtijl bedroch datter onder schuylende is, altoos ontdeckt. Hier door is 't ghekomen dat veel persoonen, zoo wel van groote qualiteit als anders, soo in Vranckryck, Enghelandt, Duytslandt, ende andere
plaetsen, deze Kalfsteerterije gheabandonneert hebben" (blz. 102-103).
Hoe zelfbewust is Verstegen als strijder van de Contra-Reformatie,
hoe zeker is hij van de overwinning, met hoeveel vertoon wijst hij op
de buitenlandse successen! Wij mogen hem gerust beschouwen als den
meest karakteristieken vertegenwoordiger van het lekenapostolaat ten
tijde van de Contra-Reformatie in de Nederlanden.
Ondertussen was het dezen roerigen propagandist in deze jaren wel
naar den vIeze gegaan. In 1629 blijkt hij met zijn vrouw eigenaar te
wezen van drie huizen op de Meir, dus in het toenmaals meest aristocratische deel van de stad 4). Een Engels pamflet van 1630 gaf hem dan ook
na dat hij die rijkdom aan zijn tweede vrouw te danken had. Op 26
Februari 1640 maakt hij zijn testament: daarin wordt zijn vrouw verklaard tot universeel erfgenaam. Nog in datzelfde jaar overleed hij, ongeveer 90 jaar oud.
Een veelbewogen leven, typisch voor een veelbewogen tijd, had hij
achter de rug. Zelfs na de diepgaande onderzoekingen van Rombauts
blijft er veel raadselachtigs in deze persoonlijkheid. Rijkbegaafd was hij
zeker, maar op geen enkel gebied heeft hij zich onvergankelijke verdienste
verworven. In allerlei rollen zien we hem optreden: als archaeoloog,
politiek agitator, leider van een spionnagedienst, dichter, pamflettist,
graveur, schilder, goudsmid 5) en drukker 6). Hij is van alle markten thuis.
1) Uitgebroed.
2) Anglicisme: to grow out of request, uit de mode raken.
3) Met dieper inzicht.
4) Vgl. voor zijn laatste levensjaren Rombauts t. a. p., hoofdstuk XV.
5) Vgl. het pamflet van Anthony Copley (Rombauts, t. a. p., Bijlage lIl): "Wretched
goldsmith that thou art, never hereafter grave thou any holy figure, having bene herein
so highly unholy. Wretchëd Paintel', never paint thou but Owles and Asses." "Fie on
the wretched Catholicke, wretched gentleman, wretched Englishman, wretched Painter,
wretched Coopers sonne, and all for being so Jesuiticall" (blz. 325). "Receive in steed
of the coate thou boastest of, this other fromme, more fitly (I wisse) agreeing to thy
bellowes and painting stuff" (blz. 326). Dit getuigenis, hoewel komend van een vijand,
is niet waardeloos. Uitdrukkelijk verzekert Copley: "The fellow 1 have knowne a long
time (blz. 323).
6) Dat hij het drukkersvak verstond, staat voor mij vast. De vraag of hij een clandestiene drukkerij in Antwerpen heeft gehad wil ik daarbij laten rusten. Maar de kardinaal-
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Artistieke aanleg heeft hij zéker gehad. Ook als literator was hij uiterst
veelzij dig; allerlei soorten literair werk geeft hij uit: epigrammen, epitaphiën, karakterschetsen, gefingeerde courante nouvellen, piëtistische
verzen, oden, sententiën, spreekwoordenstudies, dialogen enz. Het feit
dat hij zo bij voorkeur den Calvinist uitbeeldt, typeert, boetseert, karakteriseert, meen ik in verband te mogen brengen met zijn beeldend vermogen
op ander gebied ("to paint" en "to grave any holy figure"),
Zijn literair werk is verstandelijk van aard. Vlijmscherpe satire ligt
hem het best. Rombauts wijst m. i. terecht op zijn "Engelsche, humoristische geaardheid" (blz. 293), al zou ik niet van "gulle gemoedelijkheid"
in Verstegen's humor willen spreken. 't Is met die humor meer zo als
Maurits Sabbe zegt (naar aanleiding van Verstegen's Exercitien van verstandt): "Soms weet hij een geestige "pointe" te vinden, die ons de lectuur van al dat schelden en schimpen zonder veel elegantie niet al te zeer
doet betreuren 1)." Die hardheid en bitterheid in zijn toon is niet goed te
praten door het geleden onrecht en de doorgestane misère: duizenden
werden in die roerige tijden van huis en hof verdreven en namen getroost het juk der ballinschap op zich.
We respecteren 's mans beginselvastheid, maar de toon van zijn
polemieken en satiren is in de regel bijtend-scherp, te fanatiek, en zijn
niets ontziend geschrijf doet den tegenstander, en dan inzonderheid
den Calvinist, geen recht wedervaren.

§

2.

De Characteren.

Met zijn Characteren aft scherpsinnighe Beschrijvinge vande Praprieteyten
aft eygendammen van verscheyden persaanen (1619) bekleedt Verstegen een
niet onaanzienlijke plaats in de reeks der karakterbeschrijvers die geopend
is door Theophrastus met zijn 'WhXOL XlXpIXXT1]pEÇ (± 319 v. Chr.).
Dat Verstegen dezen klassieken grondlegger van het genre rechtstreeks
heeft nagevolgd en diens werk in een Vlaams kleed heeft gestoken,
zoals H. Serrnon meende 2), is niet juist; en dat hij in de algemene letterkunde met Theophrastus en La Bruyère in dit soort werk alleen zou
staan, is geheel bezijden de waarheid. Engeland b.v. telt in de eerste helft
der 17e eeuw een groot aantal karakterbeschrijvers, zoals Hall, Overbury,
Earle, Breton e. a. 3). Van Verstegen als geboren Engelsman mocht men
verwachten dat hij in dit genre door die auteurs beïnvloed werd. Die
verwachting wordt zekerheid wanneer men een onderzoek instelt naar
staatssecretaris van den Paus noemt hem "lnglese stampatare ec." (blz. 46). Walpole
schrijft: Mr. Verstegan .... might do much good by putting things to print and divers
other good offices" (blz. 67). En dezelfde schrijver vroeg later nog eens: "if he might
have .... the priviledge of printing the primer in latin and in English for some yeares"
(blz. 68). Het drukkersvak was toen in hoge ere. Ook Dathenus heeft zich als balling
in Londen "mitter Typographie geneert", vgl. Dr. Th. Ruys Jr., "P. Dathenus", diss.
V. u., 1919, blz. 12.

1) M. Sabbe, Brabant In 't Verweer, Antwerpen, 1933, blz. 158.
2) H. Serrnon, Richardus Versteganus, Vers!. en Med. der Kon. V!. Ac., Gent 1893,
blz. 282.
3) Vgl. de collectie Character Writings of the Seventeenth Centuni van H. Morley,
London, 189!.
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een eventueel Engels voorbeeld 1). Immers, toen onze auteur in 1619
zijn Characteren uitgaf, was in Engeland reeds de tiende druk verschenen
van de befaamde Characters. or witty descriptions of the properties of
sundry persons (men vergelijke de titels) van Sir Thomas Overbury
(Ie druk 1614) 2). Hun faam hebben ze ten dele te danken aan het tragische levenseinde van hun auteur, een edelman die in de Tower vergiftigd
werd, omdat hij zich verzette tegen het huwelijk van een gunsteling des
konings (1613).
De overeenkomst tussen Overbury en Verstegen is in velerlei opzicht
treffend. Allereerst in karakter- en geestverwantschap: wordt Overbury
ons beschreven als "intriguing, braggart and insolent" (Saintsbury,
Short History), van Verste gen moet zelfs de Catholic Encyclopedia 3)
getuigen: "exile and other hardships embittered his pen." Maar ook in
anti-Puriteinse, of zo ge wilt anti-Calvinistische, gezindheid gaven ze
elkaar niets toe, al was de Anglikaanse edelman dan ook sterk gekant
tegen de Jezuïeten en Verstegen een hunner agenten. De verwantschap
openbaart zich echter ook in uiterlijke dingen: in stilistisch opzicht is
Verstegen volstrekt een nabootser van Overbury, ja, hoe nauw hij zich
wel bij zijn voorbeeld aansluit, blijkt uit het feit dat hij - bewust of
onbewust - hele zinsneden van Overbury met huid en haar overneemt.
Als stilist is Overbury wel een van de markantste vertegenwoordigers
van de gemaniereerde, euphuïstische stijl. Hij heeft daarvan de spitsvondige antithesen, stoute hyperbolen, gezochte vergelijkingen en
puntige zegswijze. Juist de karakterbeschrijving in Theophrastus' zin,
als herhaalde variatie op één thema, leent zich bijzonder voor een gekunstelde stijl. En om haar inhoud en om haar euphuïstische vorm kan de
volgende definitie van Overbury, van wat een karakter is, dat duidelijk
maken: "it is a picture (reall or personall) quaintly drawne, in various
colours, all of them heightned by one shadowing. It is a quicke and soft
touch of many strings, all shutting up in one musicall close: it is wits
descant on any plaine song." Hoewel Verstegen's stijl minder welverzorgd
is, bezitten zijn karakters datzelfde pikante en puntige. Toch maakt
zijn werk een door en door Nederlandse indruk en is het geheel gebaseerd
op Nederlandse toestanden.
Veel meer dan Sir Thomas geeft hij godsdienstige karakters. Ook van
het godsdienstige karakter is Theophrastus de vader: een van zijn bekendste en meest verdienstelijke karakters is immers dat van de ,le:~0"~81X~!lov~1X (de bigotterie, zoals Prof. Dr. W. E. J. Kuiper het vertaalt 4)).
Bij Overbury vinden we in dat speciale genre o. a. a Puritan, a Hypocrite,
a Precisian, a Jesuit, a Button-maker of Amsterdam. Bij Verstegen zijn
het er, zoals gezegd, meer. Reeds in de eerste uitgave van 1619 die nog
1) Het boek van Rombauts en het artikel van Leonard Willems, Richard Verstegen's
Scherpzinnige Characteren (1619). Een bronnenstudie, Vers!. en Med. Kon. V!. Ac. 1929,
blz. 637-652 kwam mij pas onder de ogen toen deze paragraaf reeds voltooid was. Mijn
beschouwingen vullen de hunne aan. Alleen enkele opmerkingen betreffende het karakter
van den gepraedestineerden dief werden toegevoegd aan het reeds door mij geschrevene.
2) The Miscellaneous Works in prose and verse of Sir Thomas Overbury, ed. Rimbault,
London, 1856.
3) Deel XV, s. v. Verstegan, blz. 377.
4) 0e:oepp. XlXpIXX'l'., Amst. 1936.
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maar 72 karakters bevatte, waren er ± 12 van zuiver religieuze aard.
Het hele werkje trouwens ademt een echt anti-Protestantse, bepaaldelijk
anti-Calvinistische geest. Bij verschillende typeringen wordt het Calvinisme er als het ware met de haren bij gesleept. Zo heet het van het
Heywijf1) (no. 34): "Haere Religie treckt seer op de Gommaristerij om
dat sy de menschen segghen can waer toe dat sy gheboren sijn." DeJood
(no. 49) bemint de Geuzen het meest omdat zij de meeste kerken geschonden en de meeste kruisen afgebroken hebben. Het werk van den
Munter oft geltmaecker (no. 61) "heeft oock seer groote cracht teghen
valsche opinien, want den sotsten Purityn en soude niet dorven sustineeren dat Beelden en Af-goden alleveleens waeren als hij dat aenschouden."
De Piel (no. 97) beroemt zich er op dat hij van Gereformeerde familie
is: "dat nochtans comt alleenlijck door des naems wil, om dat fiel in
Nederlandts soo veel te segghen is als Geus in Francois."
We gaan nu over tot een uitvoeriger bespreking van de Calvinistische
typen in de strikte zin des woords. Daarvoor raadplegen we de tweede,
volledige druk: Scherp-sinnighe Characteren oft subtijle beschrijvinghe van
de proprieteyten oft eyghendommen 2) van verscheyden persoonen. In desen
tweeden druck veel vermeerdert, Door den Autheur R. V., t' Hantwerpen,
By Guilliam Lesteens, I622. Elk karakter bestaat uit een à twee bladzijden
proza, gevolgd door een conclusie in een zesregelig versje.
De rij der godsdienstige karaktertypen wordt geopend door den Ketter
in 't generael (no. 38). Deze speelt den baas over de H. Schrift en legt
die uit, alsof hem daartoe de autoriteit expresselijk in de H. Schrift was
gegeven. Hoe vaak zijn opinie ook verandert, zij accordeert altijd met Gods
Woord, omdat hij de inwendige verlichting van de H. Geest heeft.
Bovendien verwerpt hij nog gehele boeken van de Bijbel. Hij weet
"dat als hij maer aenden Bijbel can gheraeken, dat hij van d'een text
op d'ander can springhen, ghelijck een eeckhoorenken van den eenen
boom op den anderen int bossche." Deze eerste typering is door zijn
te grote algemeenheid nog vrij tam. De ketter solt met de Bijbel, hij moet
schrift zien: zonder handschrift zou hij Christus, wanneer Hij wederkwam
op aarde, niet eens geloven.
Volgend geval is de Beldt-stormer oft Kerck-schender (no. 39). Daarmee
zijn we al op specifiek-Calvinistisch terrein, want "hy is altoos den
eersten acteur in de geusche reformatie." Vol bijtende spot is 'de volgende
caricatuur: "Geen dingen en spijt des en cloecken kerle meer, dan dat hy
geen leer lanck ghenoech en can vinden om inden hemel te gheraecken,
niet om dat hij daer soeckt te blijven, want het gheselschap dat daer is
en dient hem niet, maer om dat hy verstaen heeft, dat daer eenen gouden
Autaer is, met goude candela eren daer op, ende datter oock gouden
wierooc-vaeten zijn, welcke dienende maer als tot Roomsche Afgoderije
en superstitie, behoorden (zoo hem dunckt) van daer ghenomen te worden,
ende datmen in plaetse vanden gouden Autaer, een houten tafel 3 )
zoude stellen, ende daer neffens een preeckstoel, waer op eenen treffelijcken Geus-gereformeerden Predicant mocht ons Lieve Heer te kennen
1) Zigeunerin, vgl. Kil. heyd-lieden.
2) Eigenschappen.
3) Avondmaalstafel.
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gheven, hoe de Broeders vande Geus-ghereformeerde Kercken in susdanighe Papisten gheschandalizeert zijn."
Karakter 40 handelt over een uytgheloopen Monick. Deze komt natuurlijk
terecht bij de Calvinisten "om op 't leste in den Hemel te gheraecken,
daer den calfsteert de c1inCk is." Bij deze ene woordspeling blijft het
niet. Hij is blij, gevlucht te zijn uit Babel, "maer hy meynt van 't geluyt
van de bel die hem plach snachts op te wecken om in de Metten te comen."
Volgens zijn ordonnantie moet hij een vrouw nemen en hij krijgt dan
ook ergens "een Bibel-sloorken by de c1adden."
Van den Martinist oft Lutheraen (no. 41) heet het: "hy haet de Herdoop ers, om dat sy zijne eerste controleurders waeren, ende de Calvinisten om datse waren zijnen tweeden kancker."
Na den Weder-dooper (bedoeld worden de Doopsgezinden) (no. 42)
komen we tot den oprechten Calvinist (no. 43). Deze karakterbeschrijving
begint al dadelijk met een stokpaardje van Verstegen. "Hy en can",
zegt hij, "van gheene doorluchtighe afcomste wesen, want hy seyt selver
dat hy ghesproten is uyt onsichtbaere donckerheyt." Dezelfde "aardigheid" vinden we in no. 55 (Van een en Wtstrijcker) 1): deze zou wel graag
invisibel wezen, maar "de geus en die nu segghen datse eertijts onsichtbaer in de werelt zijn gheweest" willen die kunst niet kwijt wezen. In zijn Ned. Antiquiteyten (blz. 83) vraagt hij zich af of soms onzichtbare
predikanten ons land in de tijd van Willebrord hadden kunnen bekeren.
En elders (Ned. Antiq. blz. 102): de H. Schrift kent geen kerk "die veel
honderden van iaren onsichtbaer in eenen hoec heeft gesteken" ; eigenlijk
moesten de ketters "brieven van octroy van onsen lieven Heer" bezitten,
om te bewijzen dat ze zich zelf zo lang niet behoefden te laten zien. Al deze geestigheid (die weook in vele van zijn andere werken vinden)
berust op een verkeerde opvatting van de Calvinistische leer der "onzichtbare" kerk, d. i. de kerk als het lichaam van Christus, de gemeenschap
van alle uitverkorenen van alle eeuwen, in tegenstelling met de "zichtbare"
kerk, d. i. de kerk als instituut en als organisme, waarin niet allen uitverkorenen zijn en waarin dus ook de hypocrieten schuilen. De onzichtbare
kerk, zo leert Calvijn 2), is alleen openbaar voor de ogen Gods; zij bevat
al de heiligen die op aarde wonen en die reeds gestorven zijn; van het
begin van de wereld af is er nimmer in het bestaan van deze kerk één
onderbreking geweest. Ook onder de heerschappij van het Pausdom toen er geen ware, zichtbare kerk was - bezat Christus die leden die
tezamen de onzichtbare kerk vormen. - De telkens weer terugkerende
"aardigheid" van Verstegen schuilt nu hierin dat hij de onzichtbare kerk
opvat als onzichtbare Geuzenkerk, Calvinistenkerk.
Daar waar de Calvinist de mystieke, geestelijke unie met Christus'
heilig lichaam ervaart, n.l. bij het H. Avondmaal, daar ziet Verstegen
in hem slechts een volslagen rationalist. Christus heeft wel gezegd bij het
Laatste Avondmaal: dit is mijn lichaam, maar volgens hem gelooft de
Calvinist dat niet "om dat hy hem niet en heeft gheseyt, hoe dat hy
dat cost te weghe brenghen."
Door zijn praedestinatie is hij "zoo seker van zijn plaetse inden hemel
1) Een bedrieger.
2) Calvijns Institutie, Boek IV, Hfdst. I, § I-9, inzonderheid § 7.
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dat hy met onse Lieve Vrouwe (die daer alreets een plaetse heeft) zyn
plaetse niet en soude willen wisselen, ten waer dat zy hem wat wilde
toe gheven. 1).
Hij heeft zichzelf de naam Gereformeerde toegedacht, maar niemand
wil hem zo noemen: Luthersen en Herdopers "dencken alle beyde
datmen Lumphals behoorden eer keyser te maeeken dan hem te nemen
voor eenen reformeerder." Waarom heeft hij dan toch de stoutmoedigheid gehad, zich die naam aan te matigen? Omdat hij de wetenschap had,
"buscruyt onder zijn reformatie te mengelen en zijn woort Gods uyt
te donderen tegen de mueren van steden, die hem niet toe en hoorden."
"Een reformeerder van ghereformeertheyt" is type no. 44: de Arminiaen. Diens sterkste tegenstanders zijn de duivel en de Gomarist: de duivel
krijgt van hem alleen die zielen, die de hel verdiend hebben: de Gomarist
is tegen hem, omdat die gepraedestineerd is om hem te plagen, en geen
vrije wil heeft om hem met vrede te laten.
Na den Libertijn (no. 45) in het zonnetje te hebben gezet, laat hij
den Hollantschen Sect-looper (no. 46) volgen: een ex-katholiek, die eerst
Bijbelwijs is gemaakt bij de Luthersen, dan bij de "goede gheusen"
met hun "moye Godts woordt", en tenslotte terechtkomt bij de Dopersen,
waar hij van de ene secte naar de andere overloopt, vijftienmaal gedoopt
en evenveel maal gebannen wordt, tot hij komt bij hen "die alle afvalselen
op raepten, te weten, den dreek-waeghen 2), die oock niet sonder Bijbels
en sitten, en roepen met den mont vol schriftuer, Comt tot ons al die
belast ende beladen zijt."
De meest plastische uitbeelding van den Calvinist in deze beeldengalerij vormt no. 47: de Hollantsche Bijbelsuster oft Schr~ftuervrouwe.
Zij is even knap in het uitleggen als in het lezen van de H. Schrift.
Zij loopt altijd met haar Bijbel onder de arm; in de kerk te komen zonder
Bijbel zou haar sacrilegie toeschijnen. "Haeren Bijbel comt haer ooek
daer wel te pas om te proeven oft den gheest vanden Predicant van Godt
is, om dat by alsoo verre dat sy bevont dat hy misten het recht ghetal
van een capitel oft verse te noemen, sy mocht hem kennen voor eenen
valschen Leeraer."
Als zij een man geweest was, zou zij gepraedestineerd zijn geweest
om predikant te wezen, maar nu zij een vrouw is, bevindt zij dat zij
gepraedestineerd is om een predikant te trouwen. Maar niets heeft
groter kracht tegen de praedestinatie dan de liefde, want daardoor had
zij bij kans als man genomen een schoenlapper; en dan had ze hem tot
voldoening van de praedestinatie moeten onderrichten, opdat hij geschikt
werd voor het predikambt; maar gelukkig, die moeite werd haar gespaard,
want zij trouwde een predikant, "die sy nochtans niet genomen en hadde,
hadde hyse niet geweten met schriftuer te vrijen, ende zijne minne brieven
uyt d'Epistelen Pauli te trecken."
Zij en haar man leven nu in heilige onvrede over de uitlegging van
Gods Woord, "waer door dat hy diekmaels een sermoon t'huys moet
hooren, als andere zijn sermoon in de kerek hebben ghehoort."
1) Vgl. Overbury over The Precisian: "he is so sure of his salvation that hee will not
change places in heaven with the Virgin Mary, without boote", t. a.. p., blz. 103.
2) De rekkelijke Waterlanders (Vgl. Ned. Wdb., I1I, 2, 3283).
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Hoewel zij helaas in de kerk niet spreken mag, kan zij daar "Dathenus
dichten" zingen. " Infin, haere cloeckheydt is ghesproten uyt haere
boeckheydt", en "uyt Abacuc in 't vijfste" 1) weet ze haar man te be-.
wijzen dat de mannen door de vrouwen behoren onderricht te worden.
Aanschouwelijk is ook het beeld dat ons wordt opgehangen van
eenen Weerdt van Amsterdam (no. 56): "Hy leest altoos t'ghebedt, alsmen
aen de taefel gheseten is, met sijnen hoet heel dicht voor zijn ooghen,
het welck soo eenighe meynen, is, om te kennen te gheven, dat hy weet
door sijn predestinatie totter salicheydt den wech te vinden naer den
Hemel blindelingh 2): maer dit niet teghenstaende de principaelste
oorsaeck is, de vreese die hy heeft dat alle de schotelen met spijse daer
hy zijn ooghen op soude moghen slaen, ter wijlen dat hy las, souden
terstondts veranderen in Afgoden." Het eindigt: "gheen dinghen en
misprijst hy meer als cleyn 3) bier, ende de Spaensche inquisitie 4)."
Het laatste Calvinistenkarakter uit dit boekje is de ghep'fedestineerde
Dief (no. 95), die veel gelukkiger is dan andere dieven omdat hij zeker
is van zijn zaligheid. Door de praedestinatie is hij een exceptie geworden
op de algemene regel, waarbij stelen nu eenmaal verboden is. Als hij
gearresteerd is, is zijn consciëntie er het meest ongerust over dat de
Gereformeerden hem niet uit Gods Woord zullen kunnen aantonen dat
hij gehangen moet worden. Eigenlijk is hij een halve martelaar omdat hij
sterven moet uit kracht van menselijke inzettingen die niet met Gods
Woord overeenkomen. "Had hy stemme inde consistorie soo wel als op de
leer, hy soude teghens de broeders protesteren, dat hunne ghereformeertheyt cim dit punts wil niet gheheel volmaeckt en is." Toch is de beul zijn
beste vriend, want door het toehalen van het koord, brengt hij hem sneller
dan anders het geval geweest zou zijn, naar zijn gepraedestineerde hemel.
Deze terechtstelling zal wel bedoeld zijn als een waardige finale voor
Verstegen's niet altijd van geest ontblote revue der Calvinistentypen 5).
1) Hoofdstuk dat niet voorkomt ln de Bijbel. De naam van Habakuk wordt ook spottend
gebruikt door Joh. Stalpart van der Wielen in de titel van zijn dialoog Roomsche Reijs
t'zamenspraeks-gewijs tusschen Pieter de Reijser ende Abacuck fijnen Broeder. "Waarom
de kalvinist Abacuck heet laat zich slechts gissen," zegt Dr. P. Polman O.F.M. in Stalpart en zijn "Roomsche Reijs", Tilburg, 1938, blz. 33, en vermeldt dan nog andere OudTestamentische spotnamen ~voor predikanten): Josias en Ezechiël. Dit is niets anders
dan bespotting van het uitgesproken Oud-Testamentisch karakter van het Calvinisme,
zoals dat zo treffend beschreven is door H. Schöffler in zijn Abendland und Altes Testament, Untersuchung zur Kulturmorphologie Europas, insbesondere Englands, BochumLangendreer, 1937.
Hebreeuws klinkende namen als Josias, Ezechiël en Habakuk moeten aan mensen die
gewend waren aan namen uit de Roomse heiligenkalender, vreemd in de oren geklonken
hebben, zegt hij (blz. 47). "Wo immer Calvinisten auf Erden hingekommen sind, vernehmen wir Klänge des Alten Testaments" (blz. 25).
De naam Habakuk schijnt trouwens te allen tijde op de lachspieren gewerkt te hebben:
in een Engelse satire van 1768, waarin een Quaker genoemd wordt Melchisedech Broadbrim, heet een eveneens gehekelde Jood: Habakkuk; vgl. Dr. H. R. S. v. d. Veen, Jewish
Characters in Eighteenth Century English Fiction and Drama, Gron. 1935, blz. ISO e. v.
2) Overbury in A Button-maker of Amsterdam: "he winkes when he prayes, and thinkes
he knowes the way so now to heaven that hee can find it blindfold" (t. a. p., blz. 126).
3) Licht.
4) Overbury in A Drunken Dutchman resident in England: "to conclude, the only
two plagues he trembles at, is small beer and the Spanish Inquisition", (t. a. p., blz. 124)
5) Rombauts maakt ten onrechte geen onderscheid tussen Gereformeerden (Calvinisten, Geuzen) en andere Protestanten (blz 256).
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Mogen we Rombauts geloven, dan is dit laatste karakter "het beste voorbeeld van geestige satire tegen het leerstuk der praedestinatie" : "zijn
meesterstukje van fijne ironie en zacht-belachelijkmakende satire heeft
hij geleverd in het karakter van eenen ghepredestineerden dieP)." De
schrijver houde het mij ten goede: de titel, reeds niet origineel (ontleend
aan een pamflet van Slatius 2)), is bovendien onjuist. "De gepredestineerde
dief" zou moeten betekenen: dief, die krachtens voorbeschikking, stelen
moet. Maar zelfs, als men het woord "gepredestineerd" laat slaan op de
staat van den dief in het hiernamaals, blijft het onduidelijk, want er is
tweeërlei praedestinatie: verkiezing en verwerping. Bedoeld wordt door
Verstegen: een door God uitverkoren dief. Met deze interpretatie wordt
echter het hele "karakter" zuiver fictief en onwezenlijk, en vinden we
er niets in van "nauwkeurige en fijne opmerking en diepe beschouwing",
waarvan dit boekje volgens Rombauts de vrucht zou zijn; het staat
immers met dieven zó als het Avondmaalsformulier het zegt: dat ze
"geen deel in het Rijk van Christus hebben". Als staal van caricaturale
kunst aanvaard ik b.v. de Hollandse Bijbelzuster, omdat zij, om met de
klassieke, dramatische kunstleer te spreken, een zekere mate van "waarschijnlijkheid" bezit; zo'n uitverkoren dief die tot zijn dood toe onbekeerlijk blijft, is, zelfs als caricatuur, "onwaarschijnlijk", en uit een oogpunt van karakterbeschrijving mislukt.
Wij zouden hiermee de bespreking van de Characteren kunnen
beëindigen, als het werkje in later tijd geheel in vergetelheid was geraakt.
Maar gelijk het in origine terugwijst naar Engelse Puriteinencaricatuur,
zo voert het ons bij de beschouwing van de invloed die het heeft uitgeoefend, naar achttiende-eeuwse fijnenbespotting. In 1705 toch verscheen
er een derde druk van onder de titel: Aardige Characteren, ofte Geestige
Uytbeeldinghe van Hondert verscheide Persoonen, Voor deese in Brabant
geschreeven Door R. V. In dezen derden Druk 't kromme Brabants door
iemant wat verschaaft, en de Vaarsjes op ieder Character, (als te veel
stootende) geheel uitgelaten, en weder andere, zoo veel lyden kan, in der
zelver plaats gemaakt. Door D. Schelte. T'Amsterdam, By Hendrik Schelte,
Boekverkooper, I705.
In een voorwoord verklaart Dirk Schelte 3) dat een ongenoemde, na
de spelling van het origineel wat gewijzigd te hebben, bij hem gekomen
was, om hem te vragen of hij er nu nieuwe versjes bij wilde maken.
Schelte had bezwaar gemaakt "wegens de bezondere voorwerpen die
my (als van een Roomsgezinde geschreven) daar wat strydig tegens myn
geloofs gewoone taal gehandelt zyn." Tenslotte had hij toegegeven mits
hij "des Autheurs spreeuwende 4) steeken (dien aengaende)" niet behoefde
op te volgen.
De bezwaren van Schelte kan men zich indenken als men weet dat
hij lidmaat was van de Gereformeerde Kerk, ja zelfs het ouderlingschap
in de Amstelkerk te Amsterdam bekleed heeft 5), en zich in zijn puntdichten (Dubbelzinnige en Oneygentlyke Spreekwyzen) ontpopt als een fel
t. a. p., blz. 216 en 256-258.
Slatius' pamflet Den gepredestineerden Dief is van 1619.
3) Juwelier te Amsterdam, in 1705 overleden (Frederiks-v. d. Branden, Biogr. Wdb.).
4) Spottende.
5) Vgl. De Rym-werken van Dirk Schel te, Amsterdam, 1714, 4°, 1048 blz.; blz. 391.
1)

2)
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antipapist 1). Voor het proza neemt hij dan ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich. Wij vragen ons af of niet op zijn instigatie de
uiterst grove en profane passage in deze 3e druk gecoupeerd is, waar
Verstegen de familierelatie tussen een fielt en een Calvinist wil aantonen
in zijn karakterschets van den Fiel (no. 97): "Om te meer apparencie
van alsulcken maeghschap te thoonen, soo singht hy altemets als hy
erghens in een mottighe 2) herbergh droncken is, het Geusche Psalmdicht:

o

Heere hoe synder soo menichfout,
Mijn vijanden fel ende stout,
Staen teghens my, etc.

Dit mach hy wel singhen want hy is altoos midden onder sijn vyanden
als hem sijn luysen stoutelijck in sijn vlees bijten."
Anderzijds moest Schelte toch ook verwantschap voelen met Verstegen.
Die godsdienstige caricatuur trok hem zeker wel aan, want ook hij hekelt
gaarne alle richtingen die de zijne niet zijn. Blijkbaar heeft hij met
animo aan de opdracht voldaan, maar daarbij heel handig het accent
van de satire verlegd, n.l. van de "Calvinisten" tot wier kerk hij zelf
behoorde, naar de fijnen van allerlei schakering, die hij als vrome
huichelaars haatte. Als men weet dat hij zeer intiem was met Ds. Balthazar
Bekker, zal men dat enigszins kunnen begrijpen. Spot hij niet ergens met
"Kerke-zusjes van 't fijn soort, met Bourgonje musjes," die in het kerkruim op verhuurde stoelen gaan zitten, omdat die immers zijn voor de
eige-naars 3) ?
Het is hier tevens de plaats om te spreken van Verstegen' s zesregelige
versjes. Tot nog toe hebben wij ze buiten beschouwing gelaten: ze zijn
vrij tam en voegen aan het scherpe beeld dat in het proza geboetseerd was,
feitelijk niets toe. Schelte's versjes zijn interessanter, omdat ze geheel
anders georiënteerd zijn 4).
Direct al bij het versje op den Ketter omzeilt hij alle Roomse klippen
door het in de vraagvorm te kleden: is iemand die de Geuzenbijbel
aanvaardt, kerkgezag en mirakels verwerpt "by 't Tyber-volk geen Ketter,
en geen sot?"
Het uit het klooster weglopen der monniken wordt vergoelijkt:
d'Uitwiller schijnt alleen zijn lastig juk te haten,
Dog is hem ligter last door klaarder ligt beduit,
So bant hem 't Klooster ook met regt voor eewig uit.
De huichelende "fijne" treedt voor het eerst op in het versje op den
Wederdoper, zonder dat daarvan iets in het origineel te vinden is: daar
is een Doperse leraar een botte idioot, een blinde leidsman van blinden.
1) t. a. p., blz. 844 en elders; in een grafschrift op Vondel vraagt hij zich af: "Is hy
geweest zo groot een Christen, als Poëet?"
2) Vuil.
3) t. a. p., blz. 887, vgl. ook 899, 933.
4) Ter aanvulling van Rombauts' boek, blz. 194, zij hier nog meegedeeld dat Dirk
Schelte ook tien versjes uitgaf in zijn Rym-werken die bewerkt zijn naar Verstegen's
"Recreative Beschrijvinghe van de Proprieteyten .... van Ambachtslieden" en wel naar de
2e druk (1642) waarin de oorspronkelijke versjes van Verstegen reeds vervangen waren
door die van Jacques Clouwens.
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Bij Schelte :
Vroeg noemt me'r Christenen, dog werden laat ge-eykt,
't Gewaat schijnt neederig, dog 't zyn doorsopte kruimpjes,
De flikker glants van 't geld door fijne sakjes keykt,
Fijn, daarom ligt gescheurt, dog nemen 't vry wat ruimpjes,
Verstrikkig meer met tong als openbaar geweld,
Sy zyn wel graag beschermt, maar zelfs nooit te veld.
Van eigen geloofsgenoten, de Calvinisten, zegt hij niets kwaads:
Wil hy op Hooft der Kerk, nog Kerk-ciraden roemen,
Soa laat ik 't Hooft deer) Kerk hem voor een Ketter doemen,
om onmiddellijk Verstegen bij te vallen als het tegen de Bijbelzuster
gaat. Verstegen' s versje luidt als volgt:
Mach een vrouw inde geusche Kercken singhen,
Waerom en sal sy daer niet moghen spreken?
Mach zy daer spreken, wie sal haer bedwinghen
Van stoel te blijven, om daer niet te preken?
Want hebbende Godts waart en oock veel woorden,
Hoe mochtmen segghen, sulckx dan niet en hoorden?
Schelte' s satire is scherper. Zag Verstegen alleen de overmatige IjVer
van het zusje, Schelte misprijst tevens haar eigenwaan.
Dit Bybel-Sustertje, schijnt, heeft de Schrift door kropen;
Soa 't loutre liefde was tot Gods-dienst, 'k roemden 't hoog.
Door waen-wijs o(n)verstand, waer in Sy schynt versopen
Soa is een wijsman dwaas, een dwaas, wijs in haar oog.
En meent, geen ken als Sy, zoo net na reden spreken,
Dies spijt haar geen ding meer, als dat Sy niet mag preken.
Nog groter verschil in beoordeling valt op bij de behandeling van

den Hypocriet (no. 48), een figuur dien ik tot nog toe kon laten rusten,
doordat Verstegen hem geheel onpartijdig, zonder enige hatelijkheid,
getekend heeft: hij beklaagt hem omdat hij zichzelf zoveel moeite berokkent door het voortdurend huichelen. Bij Schelte is het de fijne 1):
Siet deze Fijnert 2) eens, dog voor onkund' ge oogen:
Hy sugt, en steent, dog nooit of imant isser by.
Syn hand moet op zijn borst, zijn hooft als riet gebogen.
Sta van my (denkt hy), want 'k ben heiliger als gy.
Verniste Schijn-deugt, die een Mensch in slaap wil wiegen,
Gy sult' er veel, u Self, maar nooit u God bedriegen!
Ook de achttiende-eeuwse tolerantie komt bij Schelte reeds om een
hoekje gluren, zonder dat het origineel daar ook maar iets van heeft.
Bij het karakter van den Brandstichter (no. 96) dicht hij:
Die brand sticht, 't zy in Staat, in Stad, in Huis, of Kerken,
Zyn Duivels amptenaars: en als hun Heer gehaat.
1) Onder fijnen zijn extreem-godsdienstige lieden van allerlei gezindten te verstaan:
toenmaals allereerst Doopsgezinden (men denke aan de fijnencaricatuur in Asselijn's
Jan Klaaz); allengs verstond men er meer de nauwgezette Calvinisten onder. Vgl. ook
J. Hartog, De Spectatoriale Geschriften, blz. 226 e. v.
2) In deze betek. niet in het Ned. Wdb.
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Tot zover Schelte. Doch we kunnen de lijn van deze godsdienstige
caricatuur nog verder vervolgen. Begonnen bij den anti-Puritein Overbury, voortgezet door den Calvinistenbestrijder Verstegen en den fijnenhater Schelte, eindigt ze bij den rationalist Bernardus Mourik, boekverkoper te Amsterdam, die in 1735 een 4e druk uitgaf van Verstegen's
Characteren. De tekst van Verstegen-Schelte is van spelfouten gezuiverd
en wat beschaafd, maar tevens vindt men er voorin een klinkdicht met
aansporing om het boekje te kopen: "hier leert men zuivre deugt, en
zynen plicht beminnen," en een gedicht, getiteld Een Wonder Zevental,
waarin van Erasmus, Hobbes, Brown, Descartes, Bekker, Spinoza en
Leenhof wordt gezegd:
"Dees' zeven wonderen, zo groot oit d'aarde gaf,
Rukt ieder op zich zelf vooroordeel 't masker af."
Hier beluisteren we nog slechts de verwaten toon van een I8e-eeuwer
en is van de oorspronkelijke bedoeling van het werkje weinig meer
overgebleven.

§ 3. Epigrammen en Epitaphiën.
Als tweede belangrijke bijdrage van Verstegen tot de Contrareformatorische letterkunde in de Zuidelijke Nederlanden dienen wij nu te bespreken zijn epigrammen, de enige soort poëzie die hij op grote schaal
beoefend heeft: zijn andere poëzie, hetzij de reeds genoemde Engelse,
hetzij de nog te bespreken Nederlandse, valt wat de omvang betreft
daarbij geheel in het niet. We vinden ze verzameld in drie bundeltjes.
In 1617 verschenen Tot Mechelen, Bij Hendrick Jaey de Neder-duytsche
Epigrammen Op verscheyden saecken, soo wel om te stichten, als den geest
te vermaecken. Blijkbaar vielen deze bij de liefhebbers in goede aarde,
want enkele jaren later werd een gelijksoortige collectie uitgegeven onder
de titel: N ederduytsche Epigrammen ende Epitaphien Van verscheyden
persoonen en differente saecken, Soo wel om te stichten, als den geest te
vermaecken Van nieuws ghecomponeert Door R. V. Noyt te voren in druck
wtgegaen. Tot Brussel, By Ian van Meerbeeck, in de Putterye. In S. Anna.
Anno I624. Toen deze beide bundeltjes uitverkocht waren en men om
nieuwe epigrammen van zijn hand bleef vragen, meende de dichter
aan die roepstem gevolg te moeten geven en maakte hij een derde verzameling voor de druk gereed. De verschijning er van heeft hij niet meer
beleefd, hoewel de opdracht van het boekje gedateerd is: "Uyt Antwerpen
in de maent van Meert, Anno I64I. Den seer dienst-willighen Dienaer
van V. E. Richard Verstegen" . De titel luidt: Exercitien van Verstandt
In varieteyt van scherpsinnighe Epigrammen ende Epitaphien Eenighe
tenderende tot stichtinghe, ende eenighe tot recreatie vande goedt-willighe
Lesers. Ghecomponeerdt door R. V. t' Antwerpen, By Godtgaf Verhuist,
inde Cammerstraet inden witten Hasewint. I64I.
Alle middelen die Verstegen ten dienste stonden heeft deze vurige
polemist gebruikt om de gehate Calvinisten te bestrijden. Ze aan te
vallen met stekelige epigrammen, dat was nieuw. Niet in de laatste
plaats hebben zijn tijdgenoten hem geëerd om de toepassing van deze
nieuwe strijdwijze. Zo zijn vriend, de bekende humanist Erycius Puteanus
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(Eerrijk de Putte), die hem in een drempeldicht voor de eerste bundel
noemt een "Mars Phoebusque novus, sed incruentus et fortis, sapiens
et eruditus". In hooggestemde bewoordingen prijst hij hem:
Sic Deae 1) galeam, et Deae 2) sarissam
Sicamber 3) quatiens, pio furore
Fudit carmina: fudit hos acutos
Et falsos Epigrammatum libellos :
Falsos, sed liquidoque Belgicoque
Succo, rore, mari, lepore Acutos.
Puteanus is blijkbaar een van de velen geweest die hem hebben aangespoord op de ingeslagen weg voort te gaan: "Effunde Epigrammaturn
libellos, funde Carmina, proeliare vers u" . Laat hij met deze "nova arma"
maar voortgaan te bestoken de "horridamque saecli barbariem, impiosque
mores". Nieuw moge echter het epigram als strij dwapen tegen de
Hervormden geweest zijn, het genre zelf, het satirische puntdicht, was
dat allerminst. Het was al lang in de mode, en van meer dan één voorganger kan Verstegen de kunst hebben afgekeken 4). Eigen wegen gaat
hij niet: hij sluit zich aan bij de algemene regels die voor dit genre
bestonden en die teruggaan op de practijk van den als model beschouwden
Romeinsen epigrammatist Martialis. Deze toch is meer dan iemand anders
het grote voorbeeld: "der einzige Klassiker des Epigramms nicht nur
in der römischen, sondern in der Weltliteratur geworden 5)." Groot was
zijn invloed op de epigrammendichters der Italiaanse Renaissance.
Twee soorten werden door de Italiaanse Neo-Latijnse dichters vooral
beoefend: het epigraphische en het satirische genre 6). Het epigraphische
epigram, het epigram in de oorspronkelijke en engere zin, opschrift
op kunstwerken en graven, bewees goede diensten voor de mateloze
mensverheerlijking die het tijdperk der Renaissance kenmerkt; het
satirische daarentegen leende zich door zijn geconcentreerde en gemakkelijk te reproduceren vorm uitstekend voor het bespotten en vernietigen
van gevreesde tegenstanders. Het eerste, al of niet op monumenten
ingegrift, was gecondenseerde roem, het tweede, gaande van mond tot
mond, was gecondenseerde hoon 7).
Ook buiten Italië maakte het Latijnse epigram opgang: de Nederlander
Erasmus, de Fransman Du Bellay en de Engelse bisschop Owen beoefenden het genre. Een groot aantal drukken van Martialis (de eerste
in 1470) vonden aftrek. Zo verscheen er in 1559 en 1566 te Amsterdam
sc. Bellonae (blijkens het voorafgaande).
sc. Minervae (blijkens het voorafgaande).
i. e. Versteganus.
Het is mij niet gelukt, één bepaald voorbeeld voor Verstegen's epigrammen te
vinden. Rombauts bespeurde een zekere affiniteit met Engelse epigrammendichters als
Samuel Rowlands en John Weever. Navolging is echter niet te bewijzen (Rombauts
t. a. p., blz. 226-228).
5) Teuffel-Kroll, Geschichte der römischen Literatur, Leipzig-Berlin, 6. Aufl., Dl. 11.
§ 322.
6) Een indeling in soorten is bezwaarlijk te geven. Een derde enigszins af te bakenen
soort is het elegische epigram; men denke aan CatulIus' beroemde grafschrift op Lesbia's
mus en sommige epigrammen van Martialis als o. a. 1, 88.
') Vgl. J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien, Leipzig, 18. Aufl., 1928,
blz. 244-248.
1)
2)
3)
4)

12

INLEIDING
een uitgave door den Hoornsen medicus Hadrianus Junius, in I602 te
Frankfort een van Janus Gruterus 1), in I6I8-I6I9 te Leiden door
Petrus Scriverius 2).
Een hele reeks schrijvers beoefenden het epigram in de landstalen:
o. a. Marot en Du Bellay in het Frans, Turberville en Samuel Rowlands
in het Engels, Logau in het Duits. Bij ons volgde Roemer Visscher hem
zo gelukkig na, dat Van der Does hem een "tweeden Martiael" noemde 3).
Een aantal epigrammen van Martialis werd onder de naam Grillen
vertaald of nagevolgd door den Zeeuw Simon van Beaumont 4).
Verstegen nu tracht, zij het van verre, de klassieke regels te volgen.
Het meest typerende kenmerk van het satirische epigram is de "pointe",
zonder welke het laf en zouteloos is. Voortreffelijk zijn de pointes van
Martialis gekarakteriseerd door H. J. 1zaac: "Avec quel amour il la
prépare, l' aiguise et la cisèle! Le lecteur y est insensiblement conduit
sans Ie savoir, même quand Ie poète a 1'air de s'amuser en route; et
soudain elle s'échappe de la gaine du vers, preste et lumineuse, comme
1'éclair sort du nuage qu'il illumine tout entier 5)." Welk een verschil
met Verstegen! Wel bezit zijn epigram soms een zekere puntigheid,
maar in welk een vloed van woorden verdrinkt vaak zijn luim. Slechts
zelden is de laatste regel werkelijk "de punt" van het gedicht.
De taal van zijn epigrammen is vaak grof, dubbelzinnig, scatologisch;
telkens loopt er iets van St. Anna onder. Maar dat behoorde toen tot
de kenmerken van het genre 6). Thalia was niet alleen de muze van de
comedie, maar ook van het epigram 7): de overeenkomst zit vooral in
het soort taal dat in beide gebruikt werd. Voor dartele taal vraagt
Martialis dan ook geen excuus: "lascivam verborum veritatem, id est
epigrammaton linguam" decreteert hij (Epistola vóór Lib. I), maar
hij zegt er bij: "lasciva est nostra pagina, vita proba (I, 4, 8).
Het aantal epigrammen dat één boek van Martialis bevat, bedraagt
in doorsnee honderd 8). Verstegen fixeert dit getal op precies honderd:
in zijn eerste twee bundels geeft hij twee maal honderd epigrammen en
twee maal honderd epitaphiën. Dat de derde slechts 75 epigrammen en
36 epitaphiën bevat, zal wel zijn oorzaak vinden in het feit, dat hij er
niet meer had liggen, toen hij ging bundelen, en hij te oud was om er
nog meer te produceren.
Verstegen wijdt hele reeksen epigrammen aan één onderwerp, b.v.
de gepretendeerde onzichtbaarheid der Calvinisten, hetgeen v,aak
1) Een fel anti-hervormd epigram van hem, getekend I. G., bevindt zich als motto
op blz. 19 van Verstegen's Theatre de Cruautez des Hereticques de nostre temps.
2) Vgl. hiervoor H. J. Izaac, Martial. Epigrammes. Paris. 1930. dl. I. blz. XXXIIIXXXVII.
3) Te Winkel. Ontwikkelingsgang. lIl. ro7. Een anderen "tweeden Martiaal" zag men
in den Dordtsen dichter Cornelis van Overstege (vgl. H. Smilde. Jacob Cats in Dordrecht,
Gron. 1938. blz. 117).
4) Uitgegeven in de Zeeusche Nachtegael. 1623.
5) t. a. p.. blz. XXVI.
6) In de 18e eeuw vervalt dit kenmerk. De uitdrukking mocht toen nog wel "gemeenzaam, triviaal en plat" wezen. maar niet meer "ontuchtig. onhebbelijk en morsig" (P. G.
Witsen Geysbeek. Verhandeling over het Puntdicht. te Amsteldam. I8ro. blz. 60).
7) Vgl. Martialis. VIII. 73. 3: "si dare vis nostrae vires animosque Thaliae".
8) Hij beschouwt dit als normaal aantal blijkbaar. vgl. I. lI8: "Cui legisse satis non
est epigrammata centum. nil iHi satis est, Caediciane. mali."
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ongelofelijk taai is en volstrekt zinloos. Ook Martialis had soms op één
thema verschillende achtereenvolgende epigrammen gemaakt, maar bij
hem had het zin: zijn gedichtjes werden vaak publiekelijk voorgelezen:
"ses auditeurs ne voyaient peut-être là qu' une agréable ingéniosité et
une heureuse fertilité d' invention dans Ie détail de l' expres sion 1)."
De lengte van Martialis' epigrammen is ongelijk, maar ze moeten niet
met lang nat overgoten worden, zoals een onbekende Latijnse dichter
reeds voorgeschreven had:
Omne epigramma sit instar apis: sit aculeus illi;
Sint sua mella; sit et corporis exigui 2).
Verstegen neemt een vaste lengte aan voor zijn epigrammen, maar
in zijn epitaphiën is hij vrijer. Elk epigram heeft 10, meestal 10 à 1Ilettergrepige regels (met het rijmschema ababcdcdee).
Overeenkomst tussen Martialis en Verstegen is er in de houding
tegenover doden en levenden. De rijken der aarde moeten gevleid worden.
Zo komen er in het begin van het tweede bundeltje niet minder dan
IS lofdichten voor op de Commiezen en Griffiers van de Koninklijke
Domeinen en Financiën: één voor hen allen tegelij k en telkens één
voor elk van die heren in het bijzonder. Maar nooit tast hij - dan
in zeer bedekte termen - nog in leven zijnde machthebbers aan, ja zelfs
geen mindere goden. De voorzichtige Martialis was al zijn navolgers
ook hierin voorgegaan:
"Hunc servare modum nostri novere libelli:
Parcere personis, discere de vitiis" (X, 33).
Hij schertst "salva infirmarum quoque personarum reverentia"
(Epistola, Lib. I). Daarentegen nam hij geen scrupules in acht tegenover
belangrijke historische personen die reeds· overleden waren: Nero,
Antonius enz. Evenzo striemt Verstegen overleden Protestantse vorsten,
staatslieden en kerkleraars. Om de gebreken van zijn tijd te hekelen
grijpt hij naar hetzelfde hulpmiddel als Martialis : fictieve namen. Zo
ontmoeten we in zijn werk de Calvinisten Wouter van Wijck, lan Calf,
Tanneken, Hans Gosens, Cluts, Cornelis de Kemel, den sectariër
Swermerius. Soms volstaat hij ter aanduiding met enige initialen.
Als laatste punt van overeenstemming noem ik dat beiden een loopje
nemen met de lezers die hen met ergernis zullen lezen. Zo kittelt
Martialis herhaaldelijk al te preutse mensen: "Si quis tarnen tam ambitiose
tristis est ut apud ilIum in nulla pagina latine loqui fas sit, potest epistola
vel potius titulo contentus esse" (Epistola, Lib. I). Hij geniet bij voorbaat
van de uitwerking van zijn gedichten:
Ecce rubet quidam, pallet, stupet, oscitat, odit.
Hoc volo: nunc nobis carmina nostra placent (VI, 60).
Hetzelfde plezier-bij-voorbaat vinden we mutatis mutandis herhaaldelijk bij Verstegen, b.v. in de voorrede van de eerste en tweede bundel:
"Onse geusche ghereformeerde vrienden sullen moghelijck door eenige
1) H. J. lzaac, t. a. p., blz. VI, noot.
2) Aangehaald in The Encycl. Brit., Ilth ed., Dl. IX, s. v. Epigram.
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van dese Epigrammen tot gramschap verweet worden segghende dat men
hun daer mede is beschimpende, maer hier in zijn sy verabuseert, want
ick soeckse maer te vermaecken ende ghenuechte aen te doen, ende omdat
sy souden moghen segghen dat sy sulcx niet en ghelooven om dat het
nerghens gheschreven staet 1), daerom staet het nu hier gheschreven dat
het soo is 2)." En in het laatste epigram van de derde bundel (blz. 44):
Aengaende de gramschap van de Geusen tegen dese Epigrammen.

De Geusen sullen moghelijck hun vergrammen,
Om datse hier en daer sijn ghetouceert,
In eenighe van dese Epigrammen
Daer sy civil genoegh sijn ghetracteert,
Want de intentie anders niet en is,
Dan hun te stichten en te recreeren,
Geen spijtige woorden sijn daer in gewis,
Om hun expres tot gramschap te moveren.
lck wensch het wel magh sijn van hun genomen
Tot hunlie deught, wel magh het hun bekomen.
Zo werd dus het klassieke epigram gesteld in dienst van de ContraReformatie, en Puteanus had wel gelijk toen hij sprak van nova arma.
Nog in een ander opzicht wilde Verstegen dat deze wapenen nieuw waren.
Kalff 3) wees er reeds terloops op dat hij in dit genre de uit de Italiaanse
literatuurgeschiedenis bekende "concetti arguti" 4) tracht na te volgen.
Wij moeten Verstegen dus in verband brengen met het internationale
verschijnsel van het Marinisme, het euphuïsme, het Gongorisme, het
"culteranismo", het "conceptismo" of hoe men dit streven naar een
vernuftige, gezochte en gewrongen uitdrukkingswijze ook moge noemen.
Verstegen noemt deze "concetti arguti": "scherpsinnighe concepten".
Reeds in zijn Voorwoord Tot den Leser zegt hij: mocht een ander epitaphiën maken "die noch meer verscheyden ende van meer acuyt oft
scherpsinnighe concepten zijn", ik zal hem niet benijden, maar prijzen
en zoeken te imiteren. Vooral in de tweede bundel komt hij geregeld op
die concepten terug (0. a. in de opdrachtverzen 2 en 6). De inleidende
epigrammen (r-7) zijn daardoor niet van belang ontbloot voor de litetaire theorie van die dagen, want in Verstegen hebben we te doen met een
1) n.l. in de Bijbel.
2) Geciteerd naar de tweede bundpl.
3) Kalff, Gesch. der Ned. Lett., V, blz. 379. Kalff kende, toen hij dat schreef, alleen
de tweede bundel, die hij ten onrechte voor een herdruk aanzag.
4) Pallavicino stelt in zijn Trattato dello stile (r662), aangehaald in Tommasèo, Dizionario, Il, 492, sub 9, aan het concetto als eis dat het door zijn nieuwheid de geest verrast en wordt samengevat in een kort gezegde. De Romeinen noemden het sententiën,
wij, zegt hij, concetti. - Concetti arguti zijn: geestige invallen, spitsvondige idees. Verstegen's tijdgmoot Marino had als leus:
È del poeta il fin la meraviglia,
Chi non sa far stupir vada alla striglia
(verdient geroskamd te worden). Evenals na hem Verstegen wil hij "épater Ie bourgeois"
door veelzijdigheid van genres. Ook hij was met zijn sonnetten tegen Luther, Calvijn
en Erasmus, een kampioen der Contra-Reformatie (Vgl. G. Kalff, Westeuropeesche Letterkunde, dl. Il, Gron. r924, blz. 20r-205.
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geprononceerd voorstander van intellectualistische poëzie naar de vorm,
van moralistische naar het doel. In epigram no. 2 (Wat de Poesie is)
definieert hij als volgt:
Door dese const van maetelijck accoorden 1)
Men stellen can concepten van de zin,
Onder een lieflijck harmonie van woorden,
Daer wijsheyt dickmaels leet verborghen in,
Alsmen subtijlheyt 2) bruycken can te wijlen,
Schoon deughdens lof, en vuyl andeuchts misprijsen.
Dat het bij hem vooral gaat om de vernuftige gedachte en niet om de
mooie vorm (die hij door zijn zeer gering dichterlijk vermogen ook
onmogelijk zou kunnen geven) blijkt ten overvloede uit epigram no. 6:
Aenden verstandighen Leser.

Leser, ick toon u hier mijn Epigrammen,
Om dat ghy die kont lesen en verstaen.
Lesen alleen dat connen alle tammen
Die na de meyningh niet en connen raen,
Maer u die wel concepten kont in-sien,
En wat verborghen in de zin mach wesen,
lck met eerbieding extimeer· en dien,
Om t' wel verstaen veel meer dan om t' wel lesen,
Want ick den leser aldermeest bemin,
Die minst de woorden acht, en meest de zin.
Het zal den lezer uit het vervolg duidelijk worden dat Verstegen zich
hier wel heel wat kan verbeelden, maar dat hij er allerbedroefdst weinig
van terecht brengt. Wie scherpsinnighe concepten wil lezen, leze Huygens.
Verste gen' s conceptisme is slechts een bleke schim van het internationale
verschijnsel. Het enige aanwijsbare verband tussen Verstegen en het
euphuïsme, afgezien van de theorie, is het verstandelijke van zijn poëzie,
en dat vloeit voor wat hem betreft voort uit een verstandelijke aanleg.
Deze aanleg èn zijn polemische bedrijvigheid moesten hem wel drijven
tot de meest intellectualistische en polemische vorm van poëzie: het
satirische epigram. Was hij nu een groot dichter geweest, dan had hij
een onzer voornaamste euphuïsten kunnen worden. Nu echter moeten
we de wil maar voor de daad nemen.
Het euphuïsme moet wel gezien worden als een typisch verschijnsel
van de Barok. Dr. J. Brouwer 3) zegt b.v.: "Dit "cultismo" en "conceptismo" is een wezenlijke trek van de Barok: uiting van onbeheerschte
zucht om zich van de groote massa te onderscheiden; van invidualisme
en ostentatie, de overlading door zwierige geste en krullen; behoefte
aan symboliek." Die zucht om op te vallen is bij Verste gen zeker aanwezig,
al laat de verwezenlijking van deze begeerte vaak veel te wensen over.
Effectbejag, pralerigheid, overdrijving is in zijn satiren op te merken:
op de meest cynische wijze vermeit hij zich in het bedenken van laag1) Rythmische welluidende taal.
2) Scherpzinnigheid.
3) In Dr. G. J. Geers, De Renaissance in Spanje, Zutphen, I932; hoofdstuk VI over
Litteratuur, blz. I83.
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hartigheid bij de Calvinisten. Er is hier een duidelijke overspanning van
critiek en satire aanwezig, die verwant is aan het imponerende theatrale
vertoon van het herboren Katholicisme en zijn kunstuitingen.
Hoofddoel van Verstegen's epigrammenbundels is de bestrijding van
Calvinisten of Geuzen. De rest, gewone anecdoten en kwinkslagen, is
maar bijzaak. Ageert hij meestal bepaaldelijk tegen de Calvinisten,
soms heeft hij het ook gemunt op "sectariërs" in het algemeen. Het was
toen juist de tijd van de strijd tussen Remonstranten en Contra-Remonstranten. Van deze nieuwe scheuring onder de Gereformeerden werd door
de Roomse geloofspropaganda handig gebruik gemaakt om een bijzondere
nadruk te geven aan de bewering, dat de hervorming eigenlijk een repeterende breuk was, waartegen de eenheid (althans: uitwendige eenheid)
van de Roomse kerk glansrijk afstak. Het wijzen op het sectarisme had
dus actuele betekenis. Tellen we deze anti-sectarische epigrammen bij
de zuiver anti-Calvinistische op, dan krijgen we op een totaal van ruim
500 epigrammen en epitaphiën een aantal van ± 100 (30 + 30 + 40)
anti-Hervormde epigrammen en ± 18 dito epitaphiën. Precieze getallen
zijn niet te geven daar sommige van Verstegen's gedichtjes meer historisch dan polemisch, meer anti-Hollands dan anti-Hervormd zijn. Zo
zijn er een aantal grafschriften op rebellenleiders als Oranje, Lumey,
en Oldenbarneveldt, waarin soms echter weer zijdelings de praedestinatieleer gehekeld wordt.
De voornaamste onderwerpen, in het eerste deeltje behandeld, zijn:
de geuzenpredikant, het bijbelzusje, de "sectaris", de praedestinatie,
de bijbelvastheid der Geuzen. Verder wat losse anecdoten ten koste
van de Calvinisten. Over de naam "Gereformeerd" en over de voormalige onzichtbaarheid der Geuzen, die later zo'n hobby van hem zouden
worden, vinden we hier maar twee onbeduidende epigrammen (no. 64
en 73).
Van de anecdotische epigrammen met gevarieerd onderwerp noem
ik er enkele:
No. 60. De Lierse kerktoren was door de bliksem getroffen. Volgens
sommigen was dit het werk van den Duivel, "maar", zei een Geus,
"met onze kerken doet de Duivel dat niet." "Geen wonder," zei een ander,
"sinds wanneer steekt iemand zijn eigen huis in brand?"
No. 66. Sint Piet er werd in een glasvenster van een nieuwe Gereformeerde kerk te Amsterdam afgebeeld met een vis in de hand, maar zonder
sleutels 1). Geen wonder, zegt Verstegen, St. Pieter is n.l. geen portier
van de geuzenhemel ; iedereen kan er gemakkelijk binnengaan, want de
deur staat daar op de klink, waaraan de Calfsteert is.
No. 71. De stad Meulem 2) gaf privilege voor twee gereformeerde
religies. Maar dan moeten er ook twee hemelen zijn, ter vermijding van
1) Dit venster bestaat niet meer. De Zuiderkerk te Amsterdam (ingewijd 1611) heeft
IS, door de gilden geschonken, geschilderde kerkglazen gehad. Het hier bedoelde zal
van het Vissersgilde geweest zijn. Na 1658 zijn ze verwijderd, daar ze de kerk te zeer
verdonkerden, vgl. G. D. Bom H. Gz. en J. W. Enschedé, De Zuiderkerk te Amsterdam,
Amsterdam, 19II, blz. 16.
2) Mulheim bij Keulen, in 1613-1614 door uit Keulen verbannen Luthersen en
Calvinisten versterkt en opgebouwd; 3 Sept. 1615 werd de stad op last van de Keulse
magistraat weer afgebroken, vgl. Geuzenliedboek, ed. Dr. E. T. Kuiper, blz. 144-148.
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redetwisten in het hiernamaals. Het is echter de vraag of God gezind
zou wezen deze te bouwen, nu Meulem zelf dat privilege niet meer heeft.
No. 77. Een sectarische Duitse graaf onderhandelde met iemand, die
zijn hofprediker wilde worden. "Maar dat is waar ook," vroeg de graaf,
"welk geloof wilt u eigenlijk leren?" Het antwoord luidde: "Der Herns
ghelove, als my der Her sal segghen wat het is."
Epitaphie no. I6:
Epitaphie van een die spaede bekeerde.

Hier leet begraven Wouter van Wijck,
Hy leefden Geus, maer hy sturf Catholijck,
Wt vreese dat hy had, van den Hemel te derven,
Deur Geus te leven, sonder Paeps te sterven.
Explicatie: De oorsaeck van dese vree se was deurdien, dat hem
sijne conscientie nu ten lesten aensprac, ende betoonden, dat al is
het nae de wellust des vleeschs, beter geus te leven dan Catholijck,
nochtans ist beter Catholijck te sterven dan geus, ten waer dat onsen
lieven Heer soude believen eenen nieuwen Hemel expresselijck te gaen
bouwen voor de Geusen.
Cynisch is epigram no. 65, dat ik eveneens in zijn geheel opneem:
Raet om traeghe werck, met meerder spoet te vol-eynden.

Also tot Amsterdam een geusche Kerck,
Was lang begost eer datment cost voleynden 1),
Een geus beclaghende dit traghe werck,
Gheantwoort werdt, daer was wel raet te vinden;
Gheeft het, seyd desen, aen de Catholijcken,
Die sullent wel sonder treyneren maken.
Neen, seyd de Geus, ten soud' ons niet ghelycken,
Dat sy het ghebruycten tot papiste saecken.
Mijn meyning, seyd' den anderen, te verstaen "is,
Ghy cunt het hun afnemen alst ghedaen "is.
Van de speciale thema's noem ik allereerst dat van den geuzenpredikant. Hoewel er in Nederland al ettelijke universiteiten waren,
waaraan jongelui tot dienaar des Woords werden opgeleid, bleef de nog
uit de tijd van Anna Bijns stammende voorstelling opgeld doen, dat de
predikanten onwetende handwerkslieden en verlopen monniken waren.
In no. I2 horen we van een geloofsdispuut tussen een predikant en
een ex-klerenlapper, waarin de laatste overwon. Die lapper kon beter
predikant en de predikant lapper worden, zei iemand die er bij was. Neen,
zei een ander, 't was beter als 't beiden lappers waren.
In no. I3 wordt Ian Calf, om in de behoeften van zijn groot gezin te
voorzien, in plaats van soldaat predikant, hoewel hij meer verstand had
van melk en koeien dan van preken. "Men mach voorts weten, dat het
een Calf oock toestaet om te bleten."
Cluts de schoenlapper (in no. I4) wilde predikant worden, maar kon
helaas niet lezen. Daarom trouwde hij een vrouw die het wel kon.
1) V. bedoelt de Zuiderkerk. De eerste steen werd gelegd in I603; bij gebrek aan
geldmiddelen moest de bouw vier jaar worden gestaakt. De kerk werd ingewijd in I 6 Ir.
De stichting van deze eerste Protestantse kerk was een hele gebeurtenis. Vgl. H. Brugmans, Gesch. v. Amsterdam, I930, dl. lIl, blz. 94.
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Deze las hem nu de uitlegging van de bijbelteksten voor, en hij gaf
die op zijn beurt door aan de gemeente.
Persoonlijk, maar in bedekte termen, is het epigram no. 15, dat een
hekeling bevat op Ds. Hendrik Boxhorn of Bocherinc, gewezen pastoor
te Thienen en oud-inquisiteur, die eerst Luthers predikant te Woerden
en later o. a. Gereformeerd predikant te Breda was. Hij was gehuwd
met Sibylla Stijns of Stijls 1).
De Pelgrimagie van Philosibilla.
Philosibilla had sijn rock ghedraghen
Een poosken tijts met Godt en oock met eeren,
Maer op het leste creech daer in mishaghen,
En ginek de binnensyde buyten keeren,
Doen liep hy deur de wellust te bewanderen,
En wist niet wel, in d' eerste waer te blyven.
Maer ginck zijnen wech int gaende oock verandren 2),
Om plaets te soecken waer hy mocht beclyven,
En soo den Brede wech hem oock best past,
Hy daer den Calfsteert greep, en hiel hem vast.
Een van de beste staaltjes in dit genre is no. 9:
Van eenen Bedelaer ende eenen Geuschen Predicant.
Een schamel mensche, in Hollandt soo hy reysden,
Quam eenen woordendiener int ghemoet,
En van hem yet te cryghen, soo hy peysden,
Hy badt hem om een aelmoes, met ootmoet.
De woorden-knecht, uytstreckende sijn hant,
Als hem af-ketsende, Godt help u, seyde.
lck sien wel, seyde doen den armen quant,
De goede wercken hier en doen niet mede,
Godt seghen my van dit verkeert ghespuys,
Die soo hun seghen gheven sonder eruys.
Dat Verstegen ook naar gepaste grafschriften voor Geuzenpredikanten
heeft gezocht, ligt voor de hand.
Hier heeft de doot in d' eerde gheplant,
Het corpus van eenen Predicant,
begint 't Epitaphie van D. J. P. 3) (no. 35).
Vier secten heeft hij bij zijn leven aangehangen; slechts de dood belette
hem zich tot nog meerdere te begeven:
Hem soud' den rou ooek wel believen,
Cost hem maer iemant slechts gherieven,
Van swarte Salamanders vellen,
Om niet te branden inder Hellen.
1) Vgl. over hem Prof. Pont in N. Ned. Biogr. Wdb., dl. II en M. Sabbe in Brabant
in 't Verweer, blz. 144, 147 en 156. Verstegen maakt dit echtpaar later nog eens tot mikpunt van zijn spot in zijn pamfletje Clachten van eenighe Dienaeren des woorts (voor zijn
auteurschap vgl. Rombauts t. a. p., blz. 309), nadat Sibil tijdens Spinola's beleg van
Breda (1625) de bevolking had aangespoord, een beeld van Maria te vernielen.
2) Op zijn herhaalde verandering van godsdienst wijst ook het pamflet, aangehaald
.
bij Sabbe, blz. 147.
3) Is dit mogelijk D(s) I(ohannes) P(aludanus), die in Nov. 1613 als Geref. pred.
te Prinsenland kwam? Vgl. J. Reitsma-S. D. v. d. Veen, Acta der Provo en Partie.
Synoden, dl. III, blz. 466.
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no. 36: Epitaphie van een hugenootsche Predicant, met
Voor syne siel laet niemant lesen 1),
Want hy daerom soud' toornich wesen,
Maer bidt voor dit seer heylich vat,
Niet meer dan voor een doode kat.

In dezelfde sfeer ligt 't Epitaphie van een uytgelopen Monick (no. 45):
Hier leyt loannes, te voren Broer lan 2),
Als hy noch droech syn gheschoren cruyn,
Maer hy wert ghereformeert in een ander man,
Alleen met het hanghen den cap op den tuyn,
Hy troude Catharina, te voren suster Lynken,
Hy leefden als een vercken, en hy sturf ghelyck een swynken.
Het epigram no. 62, dat ons in de verte herinnert aan de De Genestet's
theologische romance Machteld en Leonard 3), brengt ons op het chapiter
"Bijbelzuster" , d. i. de caricatuur van de vrome, goed in de Bijbel
onderlegde Calviniste:
D' oorsaeck van het omstooten van een goede houwelijek.
Heylken heeft onlancx moghen hielcken
Met een soo treffelycke predicant,
Maer deur een stock dat quam int wielcken
Hy nochtans niet en raeckten aen haer cant.
En 't was maer om een questie datse creghen
Van eenen text uyt den Apocalips,
Daer haer opinie viel den sijnen teghen,
En daer deur quam de liefde in d' eclips,
Maer doen sy sach, dat hy haer wilde begeven,
Sy wenschten, dien text waer noyt gheschreven.

No. I9 (Van twee Goddelijcke geus ghereformeerde susters) over "twee
puritaensche quesels onghehout" die beiden "groot gingen", is te grof
om weer te geven.
Luchtiger is no. I I: Van een text-vast Hol/antsch groen-wijf, die ook
elders bij Verste gen voorkomt als" Textvast Tanneken Groenwijf van
Amsterdam" 4).
Een Hollantsch groen-wijf daer sy groen vercocht,
En ghenen tijt wilde verloren laten,
Haer Bijbel in haer groen-corf mede brocht,
Om daer in te studeren op der straten,
En oock als slechte liekens by haer waren,
Sy mocht uyt Abacoeck en de Propheten,
De heele oprechte uytlegginghe verclaren,
Dat sy door 's ghests ingheven quam te weten.
Spieghelt u andere vrouwen, laet u spinnen
En tracht om oock te zijn Apostel-innen.
1) Bidden.
2) Wsch. Ds. Joh. Lemnius, van Prinsenland (classis Breda), die hij als "wtgheloopen
Monick" met zijn "bijzit" ook in een zijner pamfletten hekelt. Vgl. over hem Sabbe,
Brab. in 't Verweer, blz. 156. Hij stond te Prinsenland sedert Dec. 1616.
3) Complete gedichten, Amsterdam, 8e druk, blz. 282.
4) Clachten van eenighe Dienaeren des woorts, 1626.
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Een pendant voor de Bijbelzus is de Bijbelbroer. Plat-komische
typeringen daarvan vinden we in no. 18 en 20. Allereerst 18: Hoe twee
malcanderen de schriftuere met vuysten leerden verstaen. Een geus sloeg
een Franciscaan op zijn wang. Volgens Gods Woord zou deze hem nu
ook zijn andere wang moeten toekeren. De monnik gaf hem echter twee
klappen terug, terwijl hij hem toevoegde: met welke maat gij meet, zal
u gemeten worden.
En 20: Hoe eenen geus ghereformeerde sijn huysvrouwe met goede woorden
onderwesen heeft. Een geus die een kijfachtige huisvrouw had, kreeg de
goede raad, haar met goede woorden van haar gebreken af te helpen.
Toen zij nu eens weer keef, sloeg hij haar dapper met zijn Bijbel "op
den cop".
Als volgend thema noemen we het sectarisme. Zullen de Calvinisten
nog eens accorderen? vraagt de dichter in no. 86. Ze hebben toch Gods
Woord om alle twisten te stillen? Ja, zei een ander, dat is het juist. Ze
gebruiken het allen om hun verschillende opvattingen te dekken.
Soo machmen dan, seyd' Coenraet, daer naer haecken,
Alsmen can van t' gheweer de plaeste.r maecken.
Zoals er vroeger een confusie van Babel was, zo
Batavia door de vele geloven (no. ra):
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er nu een van

Die int ghetal de talen boven gaen,
En in de leeghste landen hun vertoonen,
Om des te naerder by de Hel te woonen 1).
Iemand die voor zaken in Holland reisde, werd daar aangezocht om
gereformeerd te worden (no. 45: Rechte antwoorde, op crommen raet).
"Ik wacht eerst," zei hij, "tot de zaak door jullie beklonken is; anders
mocht ik misschien het verkeerde geloven 2)." Men ziet dat het genre
treinreizigersmoppen ook al bestond voor de stoomtreinen reden.
De Luthersen - een paar epigrammen (no. 54 en 55) richten zich
tegen Luther - behoeven zich niet te beklagen over de Calvinisten. In
no. 57 (Troost tot de Lutherschen, aengaende t' leedt dat hun aenghedaen
is van de Calvinisten) lezen we:
Lutherus leer nu out is hondert jaren,
Daer hy sijn hope aenhechte als een ancker,
Dat nochtans is soo heel wel niet ghevaren,
Deur het in-eeten van Calvinus kancker.
Maer Martinisten, wilt u noch verblyden,
De Calvinisten die u dit aendeden,
Worden nu selver deur hun heftich stryden,
Gegeten van den kancker der onvreden,
En eer dat hondert jaren syn versleten,
Soo meughen sy malcanderen heel op-eten.
1) Hier heeft men nu een voorbeeld van een geslaagd concetto: antithese re van de
Confusiën van Babel en Batavia d. i. in taal en in geloof; 2e van het dicht bij de hemel
of bij de hel willen wonen. De combinatie van "de laagste landen" en "dicht bij de hel"
is inderdaad een verrassende vondst.
2) Enigszins andere lezing in Exercitien, blz. 24.
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no. 61:

Van een uytvercoren cleyn hoopken.
Hans Gosens, met zijn huysvrou ende knecht,
Waren soo cloeck en text-vast in het woort,
Dat sy bevonden gheen religie recht
Gereformeert, alsoo het wel behoort.
Dese dry persoonen in den Heer vergeert,
Hebben, alsoo de gheest hun inspireerden,
Een cleyn religiken gheordonneert,
Dat sy wel houden voor het meest van weerden,
En moghen daerom wel op Godt betrouwen,
Om een cleyn Hemelken daer toe te bouwen.
Actueler waren natuurlijk de epigrammen op de veelgesmade praedestinatieleer. Het volgende epigram (no. 63) herinnert aan Vondel's
Decretum Horribile, en is, hoewel het niet met Vondel's hekeldicht in
felheid van verontwaardiging kan worden vergeleken, toch niet onverdienstelijk. Beide dichters zijn echter even onbillijk als zij de Calvinisten
dingen laten zeggen, die geen hunner leert. "Nademaal wij van den wil
Gods uit Zijn Woord moeten oordelen, hetwelk getuigt dat de kinderen
der gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, in hetwelk zij met hun ouders begrepen zijn, zo moeten de
godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid hunner
kinderen, welke God in hunne kindsheid uit dit leven wegneemt," leert
Art. J, § 17 van de Dordtse Leerregels. (Vgl. ook het Besluit daarvan, waarin
op de valse voorstelling van de tegenstanders gewezen wordt, alsof de
Schriftgelovige zou leren "dat vele onnozele kinderkens der gelovigen
van de borsten der moeders worden afgerukt en tiranniglijk in het helse
vuur geworpen, alzo dat hun noch het bloed van Christus baten kan,
noch de doop, noch het gebed der kerk bij hun doop 1)). Het epigram
no. 63 gaat dan ook uit van een ficti~. Hier volgt het:

Een vrouwen raedt aen eenen Gomarist.
Een Geus-in van de twede reformatie
Met eenen Gomarist had seer groot spel,
Om dat hy seyd, dat deur l' predestinatie
Wel kerste-kinderen voeren in de Hel.
Hoe, seyd de vrou, sal iek dat soo verstaen?
Sal Godt verdoemen in de helsehe pijn,
De gheen die noyt misdaet en heeft ghedaen?
Ten ean met syn reehtveerdieheyt niet zijn,
Maer wilt ghy in des Duyvels voordeel spreken,
Soo wenseht hem al de schelmen die soo preken.
1) Geerten Gossaert wees daar ook op in zijn magistrale Vondelrede; vgl. Het Gedenkboek De Vondelherdenking, Amst. 1938, blz. II7. Voor het waarheidsgehalte van

Vondel's gedicht is het vernietigend, dat Vondel's troostwoorden:
Myn kraernziel, zijt getroost: gy hebt op uwe zy'
Jehova, die uw zaet al meer bemint als gy.
Hy heeft zijn hartebloet voor uwe vrucht vergoten,
En tekentze in den boek der zaelge bondgenoten,
hadden kunnen zijn uitgesproken door een Calvinistisch predikant. Het is niet te berekenen hoeveel kwaad deze suggestieve wanvoorstelling van Vondel gesticht heeft.
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Grof is no. I7: Doperatie vande Predestinatie. Na een hevige twist
tussen een Arminiaan en een Gomarist, die natuurlijk niet door redenering was te beslechten, sloeg de eerste den Gomarist, om hem beter naar
het Woord te doen horen, met de Bijbel om de oren. Toen de ander nu
begon te schreeuwen, riep hij: vergeef 't mij, ik werd door praedestinatie
gedreven.
Toch ziet Verstegen in de praedestinatiestrijd tekenen die wijzen op
een beter inzicht bij sommigen, tekenen die hoopvol stemmen voor
de toekomst:
Hope ende troost van oprechter reformati onder de
gereformeerde (no. 72).

Twee broeders van de geusche Consistorie,
Ginghen malcanderen hun verdriet verclaren,
Dat hunne twisten heel beneemt de glorie
Van hun seer out ghelove, van vijftich jaren,
Waerop antwoorden een, die t' selfde deerde,
T' gereformeertheyt was veel meer ghepresen,
Eer dat Arminius wat contra ri leerden.
Maer weest ghetroost, l' sal noch al beter wesen,
Nu geusen selver uyt leetwesen toghen,
Te hebben vyftich jaren lanck gheloghen 1).
Hij was niet de enige die de heimelijke hoop koesterde dat de Remonstranten nog wel eens teruggewonnen konden worden voor het Roomse
geloof. Niet zonder reden werden de uitgeweken Remonstrantse leiders
enige jaren later zo welwillend te Antwerpen ontvangen 2).
De tweede bundel draagt een enigszins ander karakter dan de eerste.
De meeste epigrammen zijn hier meer anecdotisch van aard. Er wordt
minder geattendeerd op de verdeeldheid onder de Calvinisten onderling
- de Synode van Dordt was immers bij de verschijning van dit boekje
al vijf jaar achter de rug - maar nu is Verstegen weer in ander opzicht
actueel: zijn verzen vertonen nu een uitgesproken anti-Hollands cachet.
Dat behoeft ons niet te verwonderen: het Bestand was drie jaar te voren
geëxpireerd en Spinola had met kracht de oorlog tegen de Hollanders
hervat. Alle leiders der opstandige Hollanders uit vroeger dagen worden
hier dan ook aan de kaak gesteld. Vele overleden historische persoonlijkheden worden gehekeld. Om zijn ongemene felheid tegen dezen in het
bijzonder en tegen de Calvinisten in het algemeen, èn om de reeds
besproken theoretische rechtvaardiging van zijn epigrammen, is deze
tweede bundel als de belangrijkste te beschouwen. Het feit dat niet minder
dan vijftien opdrachtverzen aan deze uitgave voorafgaan, doet vermoeden
dat Verstegen zelf met dit werkje opzien heeft willen baren en zijn
zwaarste poëtische geschut in stelling heeft willen brengen.
') In de laatste drie regels richt de dichter zich tot de drie klagende geuzen om ze
te troosten met de gedachte dat het beter zal gaan, nu er geuzen zijn, die erkennen dat
ze 50 jaar lang gelogen hebben (n.l. de Arminianen).
2) Vgl. M. Sabbe, Brabant in 't Verweer, Antw. I933, hfdst. Ir en "Hugo Grotius
en de Antwerpsche Humanisten" in De Moretussen en hun Kring, Antw. I928.
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Evenals bij de bespreking van de eerste uitgave zullen we deze epigrammen, alleen voorzover ze anti-Calvinistisch zijn, nagaan. Verschillende succesnummers uit de twee jaar vroeger verschenen Characteren
paraderen hier nog eens, zo b.v. de Gereformeerde dief die wordt
opgehangen ondanks zijn protest dat dat niet in de Bijbel staat (epigr. 17,
epit. 4I), zo ook de onzichtbare Geuzenkerk: door wat voor werklui
zal die anders gebouwd zijn, dan door blinde metselaars (epigr. 23)?
Barlaymont gaf aan dit volkje de naam geuzen, d. i. fielen: blijkbaar
als zeer gepast door hen overgenomen (epigr. 24). Ook noemen ze zich
Gereformeerden; anderen willen zich ook zo noemen en bederven het
reformatiespel. Het beste is dat ze nu octrooi gaan vragen, opdat niemand
zo reformere als zij (epigr. 28). De pretenties der Katholieken reiken
verder dan die der Calvinisten: de Geuzen n.l. beweren dat ze broeders
in Christo zijn, de Katholieken zijn door Gods gratie Christus' kinderen.
Maar dan zijn de laatsten er ook beter aan toe, want broeders en zusters
erven niet, als er kinderen zijn en alles naar recht en billijkheid geschiedt
(epigr. 30).
De vaste typen, ons reeds bekend uit de vorige bundel, treden op in
de volgende epigrammen. In no. I4 disputeert een Hollandse Bijbelzuster met een ouderling over de vraag: waarom Adam de "appel"
gegeten had. Hij wist daar geen raad mee; haar mening luidt: omdat het
al lang voor Adam geboren was, geprofeteerd was. In no. I 5 vraagt een
dominee tot driemaal toe heftig van de kansel: waarom at Adam de
appel? Een boer beschouwt de vraag als tot hem gericht en antwoordt:
omdat hij toen geen peren kon krijgen. In no. 16 zijn enige Puriteinse
broeders bij elkaar naar Calvinistische wijze ("op de manier van Calvinist
accoordt"), als er een snaakse vent (een "drol") in hun gezelschap kwam.
Blijkbaar nam men hem dat kwalijk, want een van hen vroeg, wat Saul
onder de profeten deed.
"De Ezels soecken, sey hy, van zijn vaer,
En hier by een hy vintse alle gaer."
Meer politiek getint is no. 25: Van de groote goetheyt van de Geusen,
waarin hij onder hun goede daden o. a. rekent dat zij een verbond hebben
met" Turcksche dieven" en zeerovers. Ook elders (explicatie van epit. I)
spreekt hij van de Calvinistische vrienden van de "Mahometaensche
vijanden van de Christenheyt"; de Duivel, Mohammed, Calvijn en de
Calvinisten werken zo samen in de bestrijding van Philips lI, een geloof
dat blijkbaar berust op hetgeen Strada bericht, dat door den uit Nederland
gevluchten Maraan Miches, later hertog van Naxos, in Nov. 1566 aan
het Calvinistische consistorie hulp zou zijn aangeboden 1).
Theologisch is epigram 3 I. Het gebeurt niet vaak dat Verstegen zo
concreet een Calvinistische opvatting bestrijdt, en daarom citeer ik
geheel 2):
1) Vgl. Ned. Historiebladen, jrg. I, blz. 140, waar wordt medegedeeld dat het nieuws
van Strada bevestigd wordt door het bericht van een Fransen ambassadeur.
2) Hetzelfde onderwerp wordt behandeld in Epigrammen III, blz. 22. Calvijn's opvatting in dezen wordt uitvoerig bestreden door Bolsec in zijn Histoire de la Vie . ...
de Jean Calvin, chap. XXV-XXVI, omdat anderen volgens zijn zeggen daar nog niet
over geschreven hadden. Wsch. is Bolsec ook in dezen Verstegen's bron geweest.
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Oft Calvinus meer gedaen heeft dan Christus selver.

Calvinus heeft tegen t' geloove gheseyt,
Dat Christus noyt ter hellen is gegaen,
Als oft hy by ghebreck van macht oft weet,
En had niet dorven die reyse bestaen.
Nochtans Calvinus is daer hen ghevaeren,
Heeft hy oock meer als Christus dan gedaen?
Neen Calvinisten, maer ick moet verclaeren,
Hoe ghy de meyning hier van meught verstaen,
Christus voer daer, maer hy bleef daer niet in,
Calvinus bleef en daerom dee hy min.
De reden waarom Calvijn niet vasthield aan een letterlijke opvatting
van de woorden der Apostolische Geloofsbelij denis: "nedergedaald ter
helle" is natuurlijk niet die de ironisch-sprekende Verstegen er in regel
3-4 voor opgeeft. Gelijk bekend, verstaat Calvijn onder de nederdaling
ter helle die Godverlatenheid, die helse angst, die Christus aan het kruis
gekend heeft, toen hij uitriep: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij
mij verlaten? 1).
Grove spot met het H. Avondmaal vinden we in epIgram 33:
Van een geusch nacht-mael mirakel.

Een die ter geusche nachtmael is gegaen,
Cryghende aen zijnen neuse den vollen coP,.
Devotie quam hem doen soo dapper aen,
Hy 'n hiel niet af, tot dat hy had het op.
Ghy gheeft schandael, sey doen den predicant.
Ken doe sey dander, want ghy moet verstaen,
Een graet stac in mijn keel, dweers over cant,
En daerom dronk ick stijf, en tis vergaen,
Soo meught ghy selver sien door u gekakel,
Ghy spreect schandael tegen een schoon mirakel.
Zeker, het Geuzenliedboek bevat dergelijke grove spot tegen de
"Paapse Mis", maar men vergete niet dat die verzen in de hitte der geloofsvervolging geschreven werden. Het geloof in de transsubstantiatie besliste
toen over leven en dood. Zonder daarmee die oudste geuzenliederen
goed te praten, moeten we erkennen dat een profanatie van een aan
anderen heilige handeling als het vieren van de gedachtenis van Christus'
Laatste Avondmaal, zoals Verstegen die ten beste geeft, zestig jaar na
het uitbreken der godsdiensttwisten, minder vergoelijking kan vinden.
Anderzijds mogen wij deze profanering toch ook weer niet geheel stellen
op rekening van al te heftige polemische gezindheid. Het komt vaak
genoeg voor dat Protestanten zich bij Roomsen ergeren over een gebrek
aan eerbied voor het heilige. Eigenlijk is de profanering van het geknield
bidden tijdens de Mis, die we vinden in Verstegen's epigram 77 (Van
devote dronckenschap), waar de dronken Stoffel "om zijn devotie niet te
missen" op zijn knieën aan zijn natuurlijke behoefte ging voldoen van nog bedenkelijker allooi 2). Voor een goed begrip van de portée van
1) Vgl. Zondag Ia van Calvijn's tweede Catechismus (1545). Tegenwoordig denkt men
daarnaast aan "de staat des doods waarin Christus als Middelaar tusschen zijn sterven
en opstaan verkeerde" (Dr. C. N. Impeta in Chr. Encycl., dl. 11 s. v. Hellevaart).
2) Dat dronken mensen de mis bijwoonden, kwam trouwens voor in die dagen, vgl.
A. Pasture, La Restauration Religieuse, Louvain, 1925, blz. 355.
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epigram 33 is het laatstgenoemde epigram niet van belang ontbloot:
men kan lieden van het slag als Verstegen ook te serieus nemen.
Vernuftig gevonden is no. 36: Dat Erasmus te Rotterdam' meer voordeel
heeft dan Christus. Waarom, vraagt iemand, dat prachtige koperen standbeeld voor Erasmus op de Brug? Omdat hij in Rotterdam geboren is,
luidt het antwoord. Dan is het wel jammer, zegt de eerste, dat Christus
geen Rotterdammer was.
Ook de predikanten moeten het natuurlijk ontgelden. Als voorbeelden
noem ik no. 37 en45. Het eerste heet: Van Godtswoort met slagen in te planten.
In plaats van op een Zondagmiddag te gaan "kermen" op de kansel, ging
een Woorden dienaar met de boeren "schermen". Zestien j aar preken had
geen uitwerking gehad op "dien botten sect" en daarom trachtte hij nu Gods
Woord met slagen in te planten. - In no. 45 lezen we van twee Duitse
beulen die besloten van beroep te veranderen: de een werd dokter om
de lichamen te kwellen, de ander predikant om de zielen naar de hel te
zenden, door ze Calvinus' woorden te geven in plaats van Gods Woord.
Hoon over de levenswandel der Calvinisten vinden we in no. 39, 40 en
4I. De titel van het eerste is: Tvonnis van een woordendienaer van de goede
conscientie van de Geusen. Een Gereformeerd predikant had te Londen zijn
beurs verloren. Toen iemand hem die weergaf, vroeg hij, van wat voor
religie hij was. Papist, zei deze. Dat dacht ik al, antwoordde de dominee:
Want had een van ons volck dat opghenomen,
Mijn leven waer ick daer noyt aenghecomen.

Een typisch staaltjevan Engelse Puriteinencaricatuur vinden we in no. 40:
Van een verre siende Kaescooper.
Eenen puritaenschen broeder is gegaen
In eenen winckel om een kaes te coopen,
En om te kiesen dat hem aen mocht staen,
Men langde eenige van uut de hoopen,
Maer eer hy wilde proeven van de smaeck,
Hy zijnen hoet af dee om te gaen lesen 1).
De kaesvercooper merckende de saeck,
Docht in hem selven, dit en moet niet wesen.
Gaet door, sey hy, ghy'n sult soo niet geraecken,
Met kaes te proeven u maeltijt te maecken.

Zulk een gedichtje moet wel onder invloed staan van de gelijktijdige
Engelse Puriteinencaricatuur. Gulzigheid en het houden van lange
gebeden zijn daar vaste trekken van den Puritein, evenals heimelijke
hoererij bij de vrouwen, waar het volgende epigram op zinspeelt 2),
1) Bidden.
2) Men vergelijke vooral: A. M. Myers, Representation and Misrepresentation of the
Puritan in Elizabethan Drama, 1931, Philadelphia. Vraatzucht, vrijpostigheid, onzedelijkheid, dronkenschap, ijdelheid, twistzucht, onwetendheid en vooral huichelarij schreef
men hun in het Elizabethaanse tijdvak toe. In het licht van de historie blijft er van deze
hele voorstelling niets over. Alleen een zekere "over-zeal" en intolerantie, vooral tegen
het toneel (en een goed deel van de caricatuur is juist daaraan te wijten) kan men hun
met enige grond aanwrijven. Het is frappant dat bij Shakespeare alle mogelijke soorten
van schurken te vinden zijn, maar niet de fictieve Puriteinse huichelaar! Wie de Engelse
Puriteinen in hun levenswandel wil leren kennen leze het prachtige boek van Levin L.
Schücking, Die Familie im Puritanismus, 1929, Leipzig-Berlin.

INLEIDING
dat handelt over het "groot geloof'," van een Gereformeerde predikantsdochter (no. 41). Een meisje, zwanger bij een broeder, was "op een
schabel 1) in het sermoon 2) gheraeckt".
Haer vaer haer vraegden aft sy liever souw
Noch een kint draghen, dan een Misse gaen hooren.
Och liever tien, sey sy, dan dat ick wouw
Met sulcx schandael t' ghemeynte gaen verstooren.
De vaer uut blyschap doen begonst te grijsen 3),
En seer de grootheyt haers geloofs te prij sen.
Ook de sectariërs verschijnen weer op het toneel. In no. 50 lezen we
"van een nieuwe religie maecker": Swermerius 4) was eerst Katholiek,
toen Hussiet, daarna respectievelijk Lutheraan, Calvinist, en Herdoper,
maar nu denkt hij er over, zelf een nieuw geloof te gaan maken.
Onder de epigrammen zijn tenslotte enkele met historische inslag
(n.l. 44, 98-100). Ik noem alleen no. 44, Van den loon van Godt aen
de vyant van de Papen, dat zich richt tegen "den dullen droes die Bisschop
wort geheet en" , die zich noemt "Godts vrient en vyant van de Papen",
met wien bedoeld wordt de uit de Dertigjarige oorlog bekende legeraanvoerder Christiaan van Brunswijk, wereldlijk administrator van het
bisdom Halberstadt en daarom in de pamfletten altijd genoemd "de
dolle bisschop" 5). Zijn zinspreuk was: Gottes Freundt, der Pfaffen
Feindt." Kort te voren had hij een verpletterende nederlaag geleden
bij Stadtlohn, dicht bij de Nederlandsche grens (6 Aug. 1623), waarna
hij naar Nederland vluchtte:
Soo is zijn loon om dat hy is soo coen,
Van eenen arme min dan hy is geschapen 6),
En in battaillie duysenden te laeten,
En ballinek zijn, en voesterkint van Staeten.
Veel meer historisch georiënteerd zijn de epitaphiën, die de afzonderlijke titel dragen: Nieuwe Gecomponeerde Epitaphien ofte Grafschriften,
op verscheyden persoonen, ende oorsaecken des doots. Waer in getoont wort
Varieteyt van scherpsinnighe concepten, met oock Explicatien van dien.

Vooraf deelt hij mede, dat hij ze zal geven in volgorde van kwaliteit; hij
begint dan ook met Philips IJ. Vooröl in het proza der explicaties is hij
vaak bijtend scherp. Van Willem van Oranje (no. 8) heet het dat naar de
leer van zijn eigen Geuzen z'n plotselinge dood, die hem geen tijd tot
berouw liet, door God gepraedestineerd was, "daermen met meerder
waerheyt sorghen mach, dat het niet ghesproten en is wt predestinacie,
maer gepermitteert om dat het verdient was," en als staaltje hoe men in
Roomse kring oordeelde over godsdienstige tolerantie: "van wat Religie
dat hy was, is onseker, door dien dat hy een protecteur oft beschermer
Strafbankje (Antw. Idiot.).
Godsdienstoefening.
3) Huilen (Antw. Idiot.).
4) Van Swermer: Kil. homo phanaticus et haereticus, vulgo sectarius.
5) Vgl. b.v. de titels van de vele Nieuwe Tijdingen van Abraham Verhoeven aan hem
gewijd (Bibliotheca Belgica, 2e S., T. 24 op het jaar 1623).
6) Dat hij zijn linkerarm verloren heeft is duidelijk zichtbaar op de anonieme spotprent uit het jaar 1625, gereproduceerd door Sabbe in Brabant in 't Verweer, blz. 143.
1)

2")
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was van veel verscheyden Religien." Johan van Oldenbarneveldt (no. 14)
is gestorven "door dien dat materie van Staet te groote corespondentie
heeft gehadt met de predestinatie." Reinier van Groenevelt is "te cort
gesprongen, de lengde van zijn hooft" "niet wetende wat de predestinatie
daer van geordineert hadde noch waer hy dat vernemen mocht" 1).
Ook de reformatoren worden natuurlijk met grafschriften bedacht.
Voor Calvijn dient het volgende (n(). 26):
Hier leet de Rabbin 2) van de Geus gesellen,
Die Luther heeft gesocht te gaen te boven,
Soo in de werelt in romoer te stellen,
Soo in meer quaets te doen, en min gelooven,
Maer wil hier iemant argueren 3),
Soo laet het Lucifer dan iudiceren.
De "explicatie" handelt vooral over de navolgers van dezen "Heresiarche" : die "alderpernitieuste sectarissen", die God zelf lasteren en
beschuldigen van "afghrijselijcke tirannije" 4) en "alliancien maecken
met Turcken ende mahometaenen, om het geheel Christenrijck te
ruijneren en bederven." Typisch voor de half-welwillende houding
tegenover de Remonstranten is het grafschrift op Arminius (no. 32):
Ick was gereformeert gelijc de rest,
Maer door een spleet sach ic noch op het lest,
Niettegenstaende al ons reformatie,
Godts laster schuylen in predestinatie,
Mae(r) had ic door een venster claer gekeken,
Soo had ic mogen sien veel meer gebreecken.
Behalve op Calvinistische leidslieden geeft het boekje ook grafschriften
op Calvinistische typen, .à la De Schoolmeester mutatis mutandis.

36. Epitaphie van een gereformeerde Driakel 5).
Leser hier leet sonder ydel glorie
Een eersaemen broeder van de Consistorie
Die soa het scheen wel halveling door mirakel,
Ghecosen was, te wesen een Driakel.
Een boer uit de omtrek van Rotterdam liep wat mooier in het zwart
dan gewoonlijk. Een van zijn kennissen vroeg hem hoe dat zo kwam.
"Wel," antwoordde hij, "ik ben driakel geworden," daarmee tonend
dat hij nog niet eens zijn eigen ambt (van diaken n.l.) kon noemen.
No. 37 ter hekeling van de "ldiootsche dwasen en dwasinnen" die
Gods Woord willen uitleggen:
1) Van andere mensen die een rol gespeeld hebben in de Ned. Beroerten en wier
grafschriften ik niet bespreek, noem ik: Philips Willem, Anjou, Lumey, Leycester, Menno
Simonsz, Jan v. Leiden, Loy de Schalidecker, David Jorisz, Hendrik Niclaes, Slatius,
Casper van der Heyden.
2) Macchiavelli is voor hem de Rabbijn der Politieken (epit. no. 42).
3) Tegenwerpingen aanvoeren.
4) Toespeling op het Z.g. decreturn horribile.
5) Tegengif tegen slangebeten.
13
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Epitaphie van een Hollantsche Bybel-suster.

Hier text vast Tanneken begraven leet,
Die nimmermeer in boterham en beet,
Maer brocht schriftuer te pas op elck cruyrnken
Want sy den Bybel had op haer duymken.
No. 38 is een grafschrift van een "gepredestineerden dienaer".
Hier leet eenen leeraar van de Reformatie,
Die den Hemel toe quam door predestinatie,
Daer de plaets stont gereet hy soud' comen te erven.
En nochtans was de geck ongewillich te sterven.
En tot slot nog een met de explicatie er bij:
40. Epitaphie van D. C. K. (lees C. D. K.).
Hier leet begraven Cornelis de Kemel
Die de reys genomen heeft nae den Geusen Hemel.
Can hy het niet vinden oft sien om den roock,
De kerc van de Geusen was onsienelijc ooc.

Explicatie. Alsmen de geusen vraecht waer dat sy in soo lange voor
ghaende tyden geweest zijn, soo seggen sy dat sy onsichtbaer waren,
maer wat botte pryen zijn sy oock, want hadden sy die const behouden
s'y hadden daer een moy pennetien moghen winnen aen camer-speelders
en guychelaers.
Vergeleken bij de twee eerste bundeltjes is het derde, dat als posthume
uitgave (1641) het licht zag, een vrij tam werkje, dat alle kenmerken van
een inmiddels bij den dichter opgetreden seniliteit vertoont. De meeste
van deze gedichten zullen gemaakt zijn, toen de dichter een goede
tachtiger was. Veel jonger dan het laatste, tijdens zijn leven uitgegeven
werkje van hem (Medicamenten teghen de Melancholie, 1633) zullen deze
epigrammen immers wel niet zijn. Belangrijk voor de datering van een
deel dezer laatste epigrammen zijn twee gedichtjes, blijkbaar onder de
indruk van het ogenblik geschreven, tegen de verraders van het jaar 1632:
Hendrik van den Bergh en René van Renesse, graaf van Warfusee.
Men vindt ze op bladzijde 34 en 35. Als bewijs citeer ik het eerste. (De
cursiveringen zijn ditmaal van mij):
Van een Nederlantsche grooten Heer die hem grootelijcks te
buyten ghegaen heeft.

Menseyt, als God den Heer een mensche wilt plaghen,
Hy hem beneemt sijn wijs-heyt en verstant,
Exempel hier van nu in onsen daeghen
Ghesien is aen een Heer in Nederlandt,
Welck sijnde in schoon eer en reputatie,
Door misberadentheyt heeft so gemaeckt,
Dat met cleyn eer en weinigh goede gratie
Hy van een Bergh is (in) een dael gheraeckt,
En in respeckt en reputatie daer,
Ghelijck een Almanack van d'ander jaer.
Mogelijk zijn dan de eindeloze, monotone herhalingen van de onzichtbaarheid der Geuzen en van de onjuistheid van de naam Gereformeerd
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uit nog later tijd. Bij het persklaar maken van wat hij nog in portefeuille
had moet de oude man reeds niet goed meer "bij" geweest zijn: zo is
het eerste epigram op blz. 21 bijna woordelijk gelijk aan dat op blz. 13.
Slechts enkele gedichten vallen nog door iets nieuws op. Zo het fiere
derde epigram, waarin hij de bloei van het huidige Antwerpen stelt
tegenover de decadentie onder de geuzerij :
Op den teghenwoordighe staet van de Stadt van Antwerpen 1).

Al ist dat deur rebelligh haet en nijdt,
De Stadts vry Zeevaert is eens-deels vermindert,
Nochtans ten is niet alle profijten quijt,
Maer noch floreert al oft waer onverhindert.
Religie en devotie was niet meerder,
Noyt rechter gafmen recht en onrechts loon,
Noyt gheestelijckheyt was beter noch gheleerder,
Kercken en huysen waeren niet soo schoon,
Consten floreren, geusery leet cranck
Als elders oock, deur geusche twistigh stanck.

Nieuw is een hekeling van de Calvinistische biddagen:
De reden waerom dat Geusen hun Biddaghen ghemeynlijck
houden des woendaeghs.

Omdat Marcurius vol was van bedroch,
De Geusen houden 'swoens-daeghs hun Bid-daghen,
Want sy bedrieghen gebruycken noch 2),
En daer in hebben sy hun meeste behaeghen.
Sy meynen Godt de beste stae 3) dan heeft:
Te hooren hunlie Geusche Psalmen singen,
En dat hy dan goet audiencie gheeft,
En konsenteert in hun kerck-schendigh dinghen.
Hoe lacht de Duyvel dan, hoe is hy bly
Dat Geusen Godt tempteren meer als hy! (blz. 23).

Een kerkrechtelijk slimmigheidje dat meer komisch dan historisch
zal zijn, vinden we op blz. 25:
Van de subtijlheydt van een Enghelsche Calvinisten Pastoor.
Desen hem hebbende alsoo ghedraghen,
Dat hem sijn Prochie wilde wesen quijt,
Seyde dat hy die last waer geerne ontslagen,
Om elders te gaen sier. nae sijn profijt,
Hun biddende dat sy hem souden geven,
Een attestatie van sijn goede manieren,
Die sy oock deden en volkomen schreven.
Om hem te beter alsoo voorts te stieren.
Maer doen hy 't had, sy geen vertrec en sagen,
Hy co st dat toonen wilden zy van hem claghen.
1) Aangehaald door M.
Hij plaatst het gedicht ten
kunnen schrijven. Gezien
2) Plegen nog graag te
3) Gelegenheid.

Sabbe in De Moretussen en hun Kring, Antw. 1928, blz. 121.
onrechte in r641. Volgens hem had hij het evengoed in 1621
de laatste regel is het waarschijnlijk inderdaad uit die tijd.
bedriegen.
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Aan de Engelse Puriteinencaricatuur (men lette op de naam Ananias 1))
herinnert het volgende epigram:
Vande Mirakeleuse gave van Ananias den knopmaker 2)
van Amsterdam.
Ananias van Amsterdam van daen 3),

Al ist dat hy niet letter-wijs en was,
Maer 4) . met knopmaken wist wel om te gaen,
Als iemandt anders en oock wel soo ras.
Maer hy een vrou had seer in 't lesen cloeck
En zy hem voor las al dat hy begheerden,
En soo zy las de texten uyt haer boeck 5),
Hy haer en anderen stracks de meyningh leerden.
Och wat een gave, weerdigh is hy gepresen,
Van uyt te leggen, dat hy niet kost lesen (blz. 27).
Tegen Calvijn persoonlijk richten zich verschillende epigrammen.
Calvijn zal nog moeten bewijzen dat hij "Christus Secretaris" geweest is,
verklaart de dichter (blz. 27). De Geuzen geven vat op zich om afgodisten
genoemd te worden, want ze drinken Calvijns woorden in, alsof ze Gods
woorden zijn (blz. 29). De ketterdood die Servet te Genève moest ondergaan, komt ook ter sprake:
Hoe Calvinus is te Geneva gheblameert geweest deur eenen
van sijn eyghen Religie.
Calvinus dede te Geneva branden
Michiel Servetus, om sijn kettery.
Den Heer Phalees 6) hem seyde, 't was hem schande,

Om dat daer openbaer ghepreckt had hy,
Men niemant om Religie hoort te dooden.
Och seyde Calvinus 'tquam nu wel te pas
Want het voor hem expresselijck was van nooden
Die recht een wolf onder die schapen was.
Noyt, seyde Phalees, heeft men in eenighe landen
Gesien, dat schapen wolven kosten branden (blz. 29).
De meeste van deze epigrammen kunnen we laten rusten. 't Is alles
de oude hekeling van bijbelzusters en predikanten, die we al aantroffen
in de Characteren en de twee eerste collecties Epigrammen. Van de 36
epitaphiën zijn er maar vijf anti-Hervormd: de rest betreft gefingeerde
personen. Hoezeer echter de bestrijding van de Hervorming al zijn
werk beheerst, blijkt wel uit het Tot den Leser vóór deze epitaphiën,
1) Ananias was b.v. een hoofdpersoon in Ben Jonson's anti-Puriteins drama The
Alchemist (1610). Deze Ananias was deacon (voorlezer in de kerk) te Amsterdam. Ananias, de onbekeerde schijnvrome in de eerste christelijke gemeente, zo'n naam was goud
waard!
2) Knopenmaker.
3) Tekst: dien.
4) Slechts.
5) Tekst: boecken.
6) Jacques de Bourgogne, seigneur de Falais, Nederlands edelman, geb. ± 1505.
Aanhanger der Hervorming tot zijn dood toe. Eerst vriend van Calvijn; later kwam er
een breuk tussen hen ter oorzake van het proces tegen Bolsec, die zijn huisarts was. Vgl.
C. A. Rahlenbeck in Biographie Nationale, dl. I, kol. 848-85z; F. L. Rutgers, Calvijns
Invloed, ze dr. 1901, blz. 86.

197

waar hij zegt: deze grafschriften zouden beter op ge zerken van de besproken personen kunnen staan dan de leugens die er door hun aanhangers opgezet zijn: Luther, Menno Simonsz., Calvijn, Gomarus en
Arminius. Bij Luther is het de steeds weer opgewarmde toespeling op
het feit,dat hij, volgens eigen zeggen, een maat zouts met de duivel
gegeten had 1). Bitter scherp is dat op Calvijn:
Hier leet begraven den Noyoenschen Calvijn,
De wereldts infecteerder, met Gheusche fenijn,
Een van de onlancx opgestaen propheten,
Die de werelt wilde segghen wat Christus had vergheten.
Tot slot citeer ik het grafschrift op Francis Gomarus:
Hier mede Leser doetmen u de weet,
Dat Frans Gomarus hier begraven leet,
Predestineert was hy al sonder mis,
Recht tot den hemel daer Calvinus is.
Explicatie: Calvinus mach hem seer wel willecome hebben gheheeten,
om de goede devoiren die hy gedaen heeft om hem aen gheselschap te
helpen.
Hiermee wordt de rij der Calvinistencaricaturen in epigramvorm afgesloten. De Calvinist, of wat Verstegen er voor hield, is wel een heel
dankbaar object voor hem geweest. Het is begrijpelijk dat de gedachte
aan een ander satirist, maar dan van de tegenpartij, bij ons opkomt:
Marnix. Verstegen echter in één adem met Marnix noemen, zoals Rombauts 2) doet, gaat te ver. Rombauts merkt op: "In zijn epigrammen
(levert hij zich) aan geen theoretische beschouwingen meer over, maar
valt de gereformeerden aan op hun eigen terrein, door, op het voorbeeld
van Marnix en de zestiende-eeuwsche geusche pamflettisten, de waarde
van den hervormden godsdienst te meten naar het gedrag der belijders
van de nieuwe leer;" en elders: "Oppervlakkige spot en goedkoopige
geestigheid, zeker, maar gebruikte hij dezelfde strijdwapenen niet als
Marnix?" om daarna via Kalff's Gesch., dl. lIl, een los zinnetje van
Marnix over de mis te citeren 3). Enkele regels verder zegt Kalff echter
1) In de Epigrammen vinden we deze toespeling: I, no. 55; 11 epit. no. 25; 111, blz.
20 en 46. Florimond Remond, Opgang, Voortgang, en Nedergang der Ketteryen, 1690, dl.
I, blz. 57 vertelt het als volgt: "De selfste Luther, in zijn boeck de Missa privata, seydt,
dat de Duyvel en hy, als mede-Discipel, meer als een schepsel zouts t'samen ghegheten
hebben; ghelooft my (seyt hy) dat ick wel, ja seer wel, den Duyvel ken."
2) t. a. p., blz. 252 en 255-256.
3) Zelfs in dit ene zinnetje gaat de vergelijking niet op. Kalff citeert n.l.: daar men
300 jaar lang geen gewag hoort maken van de mis "soomach men de misse ergens in
een Procureurs sack aen een nagel gehangen hebben tegen dat Basilius ontrent 300 Jaren
daer na soude comen." Rombauts stelt deze spot nu op één lijn met Verstegen's "vindingrijke hypothesen over de vroegere onzichtbaarheid van de Geuzen." Uit het verband blijkt
echter dat Marnix heel wat anders bedoelt. Volgens de Roomse kerk hebben Jacobus,
de broeder des Heren, en Basilius tegelijk de Mis ingesteld; daar Basilius echter 300
jaar later leefde dan Jacobus, moest de viering van de Mis wel op de lange baan geschoven
worden; "ghelijck als men de Processen te Mechelen aen een naghel hanght, voor een
hondert oft twee hondert Jz.ren." De mis was dus niet een tijdlang onzichtbaar, maar de
zaak van de mis werd, evenals een eindeloos proces, getrameerd (vgl. Byencorj, 11, § 2).
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terecht, wat de bron is van al Marnix' spot en schimp - en daar treedt
een belangrijk verschil met Verstegen aan de dag - : bij Marnix was
Gods eer in het geding. "Werd Gods eer door de Roomsche kerk beleedigd, dan moest Gods eer door hem verdedigd" (blz. 370). Marnix
spot met de - later door de Roomse kerk zelf ten dele erkende - misbruiken in de oude Kerk, Verstegen spot met Gods Woord. Het maakt
nog wel even verschil of men een ver van het eerste beginsel verbasterde
kerk striemt, of hen die zich gelovig onderwerpen aan het ongerepte
Woord van God, het Woord niet langer overwoekerd door de traditie.
Ook Verstegen' s werk had op een hoog plan kónnen staan, zoals dat
van Anna Bijns: als er n.l. bij al de negatieve schimp een positieve
bezieling bij hem te bespeuren was geweest: een positieve bezieling in
de strijd voor de eer der kerk. Waar is hier de alles verterende liefde voor
het grootse ideaal, die deze poëzie had kunnen doorgloeien, zoals zij
metterdaad doorgloeide het werk van Anna Bijns, en ook dat van Marnix,
in wiens binnenste telkens de stem van den meedogenlozen satiricus
zweeg om aan den gelovige gelegenheid te geven in warme bewoordingen van zijn liefde voor den Heiland en het Evangelie te getuigen!
Verstegen's satire is niets dan koud verstandswerk: lege hoon voor
iets dat hij niet begrijpt, louter afbrekend, liefdeloos. Daarom is ook
het vignetje dat voorin de eerste uitgave der Epigrammen voorkomt,
heel ongelukkig gekozen: een bij, vliegend tussen twee rijen korven,
met het devies: "Mel mihi, tarnen pungo." Het vermogen om te steken is
kennelijk aanwezig, maar veel honing is er door deze bij niet in de korf
onzer literatuur gedragen.
Aan de tijdgenoten is dat blijkbaar niet ontgaan. \Ve bezitten een
alleraardigst staaltje van zeventiende-eeuwse literaire critiek in een
gedichtje van Anna Roemers Visscher dat zij gemaakt heeft op de eerste
bundel!). Van dit gedichtje bestaat een autographon, gericht aan Sr.
Richard Verstegen, dat zich tegenwoordig bevindt in het Brits Museum.
Een enigszins gewijzigd afschrift er van werd later gevonden in het
handschrift van de Nat. Bibl. te 's-Gravenhage, waaruit Fr. Kossmann
alle onbekende gedichten van Anna Roemers heeft uitgegeven 2). Blijkens
de plaats die het in dat hs. inneemt, n.l. tussen een gedicht dat gedateerd
is Pinksteren r6r6 en een dat als datum draagt Pasen r6r7, zal het wel
uit het jaar r617 zijn, dus uit het jaar dat het becritiseerde bundeltje
van Verstegen verscheen. Misschien heeft Verstegen wel een presentexemplaar gezonden aan zijn collega in het epigrammendichten, Roemer
Visscher (wiens Brabbeling drie jaar te voren was verschenen), en heeft
Anna namens haar zeventigjarigen vader hem het half-prijzende, halfafkeurende gedichtje als antwoord toegezonden. Het luidt (in de lezing
bij Unger):
Den cock die. schoon syn const verstaet
Proeft dicwils noch, oft op de maet
Is inde saus, sout, suier en soet,
Dat hy daer spaersaem inne doet.
') Het gedichtje is uitgegeven door J. H. W. Unger in Oud-Holland, 1895, lIl, blz. 124·
') Fr. Kossmann, Gedichten van Anna Roemers Visscher, den Haag, 1925, blz. 23·
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Wt vreese, was daer in te veel
Dan was de saus bedorven heel.
Maer isser in te weynich, hy
Can lichtelyck daer doen wat by.
De vaersen hebben geur en aert
Daer suer en bitter wert gespaert 1).
Maer niet vergeten, wat daer aff
Geeft smaeck, dat anders was te laff.
'k Vertrouwe dat u cloeck verstant
Ons niet wil stoppen in de hant
Dit als een soete leckerny
Maer wel als dranek en Artseny.
Sabbe gaat m. i. te ver als hij dit "een berijmd protest tegen Verstegen's
schampere antireformatieverzen" noemt 2). Ze spreekt - om in de
Renaissancistische beelden, ontleend aan de aesthetiek van de smaak,
te blijven - niet van vergif, maar van een apothekersdrankje ; zij looft
zijn kloek verstand (treffend genoeg I), vindt dat de verzen wel wat gekruid
mogen zijn, maar, daar hier het bittere en zure niet gespaard is, acht ze
het geen zoete lekkernij (toespeling op het: mei mihi ?), en dus geen
aantrekkelijke kunst. Al met al een meesterlijk staaltje van vrouwelijkfijne kritiek, die niet wondt, maar afdoende is. We behoeven er niets
meer aan toe te voegen. Deze saus smaakt te veel naar alsem en azijn
dan dat het de literaire fijnproevers nog kan behagen.

§ 4. Andere contrareformatorische werkjes.
Het zal den lezer opgevallen zijn dat in de tot dusver besproken
werkjes, de Characteren en de Epigrammen, de auteur in theologisch
opzicht weinig vat op zich geeft. Hij verschanst zich a. h. w. in de caricatuur; eventuele bestrijders moesten machteloos staan, daar men bij
dergelij k werk nooit precies weet waar de grens ligt tussen ernst en scherts.
Men zou des te meer ridicuul worden door serieus te nemen wat als
spotternij bedoeld was.
Niet dadelijk heeft Verstegen daar zo de slag van te pakken gekregen.
De eerste maal dat hij tegen de Calvinisten in het krijt trad, is hij door
hen met zijn eigen wapenen uit het zadel gelicht. Dat was in het jaar
161 I, toen hij zich met een soort theologisch manifest tegen hen richtte.
Hoewel het niet onze bedoeling is, allerlei zuiver-theologische vlugschriften hier te bespreken, wil ik voor dit pamflet een uitzondering
maken: allereerst om een volledig beeld van Verstegen' s polemische
bedrijvigheid te krijgen, ten tweede om de mislukkig van zijn eerste
poging aan te tonen, en het verklaarbaar te maken dat hij zich nadien op
andere wegen begeven heeft.
In 16II verscheen dan nae de copye ghedruct T'Antwerpen, by Robert
Bruneau als pamflet in plano: Oorspronck ende Teghenwoordighen Staet
van de Calvinische Secte, alsoo die nu verscheyden is in vier principale deelen.
Het plakkaat is opgedragen aan Mathias Hovius, aartsbisschop van
1) Spaarzaam aangewend.
2) De Moretussen en hun Kring, blz. 58.
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Mechelen en Primaat der Nederlanden. Blijkens de opdracht, ondertekend met R. V., is de bedoeling vooral, de onderlinge verdeeldheid der
Calvinisten aan de kaak te stellen. De opzet was uit propagandistisch
oogpunt geraffineerd genoeg. Bovenaan in het midden prijkt een (slechte)
copie van een portret van Calvijn, in medaillonvorm. In de vier hoeken
rondom het ovaal zien we: a. opgehangen en gespietste monniken,
b. vernieling van een Christusbeeld, c. een ruitergevecht met brandende
kerk op de achtergrond, d. een zeegevecht. Dit alles wordt geflankeerd,
links door een kolom, die behandelt "den Oorspronck der Calvinisterije" ,
rechts een die vertelt "van Ioannes Calvinus ende wie hy gheweest is."
Onder het portret met de beide zijkolommen ziet men vier kolommen
met een bespreking van de vier secten die uit den aartsketter ontsproten
zijn, terwijl daaronder, over de gehele breedte van het blad, een oproep
staat "aen de verleydde volghers der Calvinisterije" om zich maar weer
aan te sluiten bij de Roomse kerk.
Dat dit kunstig opgezette pamflet toch zijn doel voorbijschoot, komt
eenvoudig doordat Verstegen in al te grote ijver slag op slag de waarheid
geweld aandoet: het is een aaneenrijging van hele en halve onwaarheden,
vooral in de eerste en tweede kolom. Hier gaf hij werkelijk vat op zich.
Bewust bedrog, of gebrek aan critisch inzicht? Vermoedelijk het laatste.
In de laatste kolommen wordt meer gesproken over wat er in zijn eigen
tijd omging: daar kon hij zich persoonlijk van op de hoogte stellen.
Maar juist inzake het leven en de leer van Calvijn verlaat hij zich als
zovelen 1) op zijn onbetrouwbare bronnen, en schrijft hij na wat auteurs
van verdacht allooi verdicht hadden.
In de eerste kolom, waarin hij de oorsprong nagaat, zegt hij dan: vóór
1517 was nergens ter wereld de Calvinistische leer te vinden. Luther
scheidde zich af van de kerk uit vleselijke wellust. Karlstadt week van
hem weer af, door de tegenwoordigheid van Christus in het Sacrament te
loochenen. Daarin werd hij gevolgd door Zwingli. "Naer dese soo heeft
Ioannes Calvinus (die seer loos, doortrapt, ende eergierich was) met een
veel meerder, ende bedriegelicker schijnsel dese selve boose leeringhe
met veel leugenen verciert, ghepolijstert, ende voortghestelt; leerende
noch onder andere (den voorgaenden ketteren gemeyn) dat Godt is oorsaecke vande sonde, soo wel als van het goet, dat den mensch geenen vrijen
wille en is hebbende, dat onsen Salichmaecker, oock als Godt, is minder dan den Vader, ende dat hy gheleden heeft de pijnen der helle, dat
alle goede wercken sonden zyn, ende meer dierghelijcke blasphemien."
In de tweede kolom wordt dan gezegd, wie Calvijn was. Hij is geboren
"buyten de Stadt van Noyon in Picardien, alwaer hy gheweest is Canonick,
maer hebbende ghekastijdt geweest om syne boose, leelicke, ende afgrijselicke sonde van Sodomie, ghelijck dat M. Ieronymus Hermes Bolsec,
P. Leonardus Lessius tractatu de Antichristo 2), ende meer andere betuyghen,
1) Vgl. Dr. P. Polman O.F.M. in Stalpart en zijn "Roomsche Reijs", Tilburg, 1938,
blz. 52: "De populaire polemiek was nog te weinig geschoold in historische kritiek, en
ook niet onbevangen genoeg, om als het ging over Kalvijn Bolsec, en over Luther
Cochlaeus te wantrouwen."
2) Dit geschrift was juist in 1611 te Antwerpen verschenen en gericht tegen Jacobus I
van Engeland (De Antichristo et eius praecursoribus disputatio apologetica gemina). De
auteur was de Leuvense Jezuïet Leonard Leys of Lessius, geb. te Brecht, 1554, een
vruchtbaar polemist. Zie Polman t. a..p., blz. 91.
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soo heeft hy hem van daer ghemaeckt"; en toen hij nu gehoord had
dat Luther beroemd was geworden door zijn nieuwe leer, heeft hij
besloten, zich in Genève uit te geven als verkondiger van nieuwe
leringen. "Want ghelijck hy seer hooveerdich, opgheblasen, ende hoochmoedich van herten was, en wilde (hy) geenen discipel van eenigen
anderen meester wesen, maer principalen ende oppersten meester van
syne discipelen."
Deze tweede kolom is geheel ingegeven door Bolsec, den ex-Karmelieter
monnik, die zijn toevlucht gezocht had op het grondgebied van Genève,
maar door Calvijn wegens verwerping der praedestinatie verbannen
werd en later weer in de schoot der Katholieke kerk terugkeerde, en die
dertien jaar na Calvijns dood zijn lasterlijke biografie schreef (1577,
1580, 1582, Duitse vertaling 158r). Vooral "de legende van het Noyonse
stigma" werd "gretig'" door het gros der polemisten "geëxploiteerd" 1).
Men vindt het in Chap. V: ,,ledit Calvin pourveu d'une cu re et d'une
Chappelle, fut surprins ou convaincu du peché de Sodomie, pour lequel
il fut en danger de mort par feu, comment est la commune peine de tel
peché: Mais que I'Evesque de laditte ville par compassion feit moderer
laditte peine en une marque de fleur de lys chaude sur l' espaule, iceluy
Calvin confuz de telle vergongne et vitupere, se deffit de ses deux
benefices és mains du curé de Noyon, duquel ayant receu quelque
somme d'argent s'en alla vers Allemaigne et !talie cherchant son adventure." Ook de herkomst van de karaktertekening van Calvijn is niet ver
te zoeken. In Chap. 11 heet het van Calvijn: "Iean Calvin de Noyon,
homme entre tous autres qui furent onc au monde ambitieux, outrecuydé (verwaand), arrogant, cruel, maling, vindicatif, et sur tout ignorant."
Vervolgen we nu de lectuur van Verstegen's pamflet. De vier richtingen
die hij in het Calvinisme meent te onderscheiden zijn:
re. "De oprechte Calvinisten, van eenighe andere Calvinisten
gheheeten Puritanen." Hiertoe behoren de Hugenoten en verder
de Calvinisten in enige Zwitserse kantons, het Paltsgraafschap
aan de Rijn, Hessen en Holland c. a. Dezen "onderhouden de
ordinantien, ende costuymen van de kercke van Geneven" ,
geleerd en geregeerd door Calvijn en Beza.
2e. "De Calvinische Protestanten", waarmee hij de leden van de
Anglicaanse kerk bedoelt. Dezen beschouwen den vorst als
opperhoofd der kerk en hebben bisschoppen. De geestelijken
dragen speciale kleding; de eredienst verloopt volgens een in een
boek voorgeschreven ritus. Wie het niet met hen eens is, noemen
ze Puriteinen.
3e. "De Calvinische Brownisten", dus de richting der Engelse
Independenten. Typisch is dat juist dit stukje door den Engelsman
Verstegen goed gedocumenteerd is. "Eenighe van die gebannen
zijn, ende hen nu ter tydt houden tot Amsterdam in Hollandt,
hebben gheschreven eene belijdenisse huns gheloofs, ende de
selve ghedediceert aen de Universiteyten van Leyden, S. Andries 2),
Heydelberg, Geneven, etc. De Epistel dedicatorie, aldus ghedateert
1) Bewoordingen van Polman t. a. p., blz. 53.
2) St. Andrews in Schotland.
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wesende, uyt Amsterdam in de Neder-landen, in 't iaer van de leste
patientie der Heyligen. I5981). Hierin staat o. a.: alles wat behoord
heeft tot de Roomse eredienst moet vernietigd worden; alle
geestelijke goederen moeten gesaeculariseerd worden; de Dienaars
des Woords moeten onderhouden worden uit vrijwillig door de
gemeente opgebrachte contributies, en behoren niet belast te
worden met het voltrekken van huwelijken en het leiden van
begrafenissen. Ook niet in dienst der kerk staande gelovigen
mogen prediken. "Eenen Francoys Iohnson, ende eenen Hendrick
Ainsworth, Ministers onder dese ghebannen Brownisten tot
Amsterdam, hebben [in] hunne boecken uyt-ghegeven in 't jaer
onses Heeren 1608 2 ) ende uytdruckelick gheaffirmeert, oft
versekert: Dat de Kercke van Enghelandt eene Antichristelicke
Kercke is, ende dat het niet gheoorloft en is eenighe gheestelicke
ghemeynschap daer mede te hebben."
4e. "De Calvinische Arministen". Na een Gomaristisch citaat over de
praedestinatie volgt een uiteenzetting van Arminius' leer, "ghelijck
het breed er blijcken mach in sijne verclaringhe, ghedruckt int
jaer 1610 binnen Leyden." Gelijk men ziet, maakt Verstegen blijkbaar nog steeds gebruik van de hem verleende toestemming om
ketterse boeken te lezen.
Aan het slot van elk dezer vier kolommen staat dan als een monotoon
referein: dat ze zich allen beschouwen als de ware vertegenwoordigers
van de eerste kerk van Christus.
Tot zover het betoog. De plaatjes en de quasi-objectieve uiteenzettingen
hebben hun vernietigende werking gedaan, meent de auteur klaarblijkelijk. De toepassing kan volgen. Rechtstreeks richt hij zich nu tot
den lezer, die mogelijk verdoold is in de Calvinisterij : "Wilt hier uyt
dan aenmercken, ghy verdoolde, ende verleyde Christenen, de valscheydt,
ende ydelheyt van uwen grooten aenghenomen tijtel van Reformatie
der Religie, ende de selve ghelijcken by de ghene die daer geweest is, ten
tijde der Apostelen, ende eerste kercke Christi." Hij eindigt dan met de
volgende peroratie, een niet onaardig voorbeeld van goede pamfletstijl :
"Wilt hier doch op letten met een onpartiael oordeel, ende en overpeynst
niet alleen oft het moghelick soude wesen, dat ghy-lieden soudt connen
bedroghen zijn: maer oft ghy-lieden oock metterdaedt niet bedroghen
en zijt.
En ver on schul dicht uwe oneenicheden niet; segghende dat het saecken
van cleynen gheschille zijn: want u-lieden seer heftich schrijven den eenen
teghen den anderen, ende u-lieden stranghe vervolghinghe teghen
1) Bedoeld wordt de Confessio Fidei Anglorum Quorundam in Belgia, 1598, in het Latijn
vertaald (met het oog op de verzending naar de Calvinistische universiteiten) naar A
True Confession of the Faith and humble aeknowledgement of the Alegeanee which her Majestie's subjeets, falsely ealled Brownists, do hould, 1596.
2) In dat jaar lieten de beide voorgangers van de Engelse gesepareerde gemeente te
Amsterdam twee werkjes uitgaan tegen de Engelse staatskerk, te weten: Francis Johnson's Certayne Reasons .... proving that it is not lawfull to .... have any Spirituall
eommunion with the present Ministerie of the Chureh of England en Henry Ainsworth's
Counter-poyson: Considerations touching the points in differenee between the godly ministers
of the Chureh of England, and the seduced Brethren of the Seperation, etc. Vgl. Diet. of
Nation. Biogr. vol. XXX, s. v. Francis Johnson en vol. I, s. v. Henry Ainsworth.
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malcanderen, zijn twee openbare ende ghenoechsame ghetuyghen om
het contrarie te doen blijcken.
De saecke dan also zijnde ghelijck het met alle dese redenen blij ct,
soo wilt de waerheyt soecken, (ghelijck ghy-lieden de salicheydt uwer
sielen bemint) daer de waerheydt met de eenicheydt te vinden is."
Dit eerste ons van Verstegen bekende Nederlandse pamflet bleef niet
onopgemerkt. Met zekerheid weten we dat het in het Duits vertaald is,
en in Duitsland een verweerschrift uitlokte, dat op zijn beurt werd
overgezet in het Nederlands. Zo in het oog springend nu waren de
onjuistheden in Verstegen's geschriftje, dat men zich niet ontzag om
eenvoudig het hele tractaat van Verstegen voorin de uitgave te plakken 1).
Iedereen kon dan zien wat voor dwaasheden de papisten omtrent de
Calvinisten rondstrooiden. Tevens was het een goede demonstratie
van het feit dat de Gereformeerden - in tegenstelling met hun bestrijders - gerust mochten lezen wat de tegenpartij te beweren had.
De titel van dit verweerschrift luidt: Wederlegghinghe ende Verantwoordinghe, der valsche1 leughenen vande Leere ende t' Leven M. Ioannis
Calvini. Verciert ende t'Antwerpen wtghegheven met desen tytel I Oorspronck ende teghenwoordighen staet vande Calvinische Secte. Nieuwlicx
wt den Hoochduytschen overgheset. Middelburgh, Voor Adriaen vanden
Vivere, Boeckvercooper wonende aende nieuwe Beurse / I6I4.
Het pamflet telt 47 bladzijden en is van een index voorzien. Hier en
daar vertoont het sporen van ontlening aan Marnix' Byencorf, b.v. in de
passages over de goddeloosheid van Middeleeuwse pausen en monniken.
De voorrede, getiteld Van de leughen-Schilderije der Papisten, teghen
Iohannem Calvinum, ende die oprechte waerachtige leere der gereformeerder
Kercken, druk ik geheel af.
Oft wel 2) de Papisten int Nederlandt voortijts over de Hollanders geclaecht hebben, dat sy met haer plackerijen, afgrijselicke schilderijen ende
verdichte figueren (die sy daghelicx wtgheven) alleen maer claer bedroch aenrechten, om niet alleen Heeren ende Vorsten als oock den gemeenen man te
bedrieghen ende te verleyden sich onderstonden. Nochtans hebben haer de
Papisten tot Antwerpen sich van sukke plackerije selfs niet connen onthouden,
dewijle sy de Effigie ofte d' Afbeeldenis Iohannis Ca/vini (als haeren ergsten
vyandt, ende die het Pausdom den grootsten afbruecke gedaen heeft) met
sommighe byghevoegde figuerkens, om soo wel synen persoon, als syne leere
daer door verhaet te maken, daer beneffens een beschryvinghe vanden oorspronck der Calvenisterije, ende van de vier voornaemste Calvinische secten,
neffens de figuere op een openblat in druck hebben laten wtgaen: Ende het
is hen noch niet ghenoech gheweest, dat sukken frayen stuck tot Antwerpen
by Robbert Bruneau ghedruct was, maer het is oock naermaels in duytslant
vernieut ende het byghevoechde bericht in hoochduyts overgheset, ende inde
Misse tot Francfort in Septemb. I6I3 opentlick moeten vercocht werden.
Sukke schilderye met haren aenhanck, can ick anders niet, als een leughenschilderije noemen. Ten eersten, dewyle het alleen tot versterckinghe der
leughens ende der Papisten valsche leere, ende vercleyninghe der Evangelischer
waerheydt toegherecht, ende vanden auteur tot dien eynde verdicht ende wtghegheven is. Daer naer dewyle in de byghevoechde onderrichtinghe som1) Zo b.v. in de beide exemplaren, aanwezig in de Nat. Bibl. te 's-Gravenhage (Catal.
Knuttel, no. 2I33) en in het ex. aanwezig in de Groningse Univ. Bib!.
2) Hoewel.
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mighe grove ende schandelicke leugens beschreven worden, de welcke hier
naer sullen verhaelt ende grondelick wederleyt werden.
Ende om dit te beter te verstaen willen wy in dit Teghenbericht van dese
vier poincten cortelick handelen. Ten eersten dat het by den Papisten niet
nieus is, met leughenen opde bane te comen, ende die ghetrouwe Leeraers
des Evangelij met alderley grove ende afgrijselicke leugenen ende lasteringhen
valschelick te beschuldighen.
Ten tweeden, welcke de voornaemste leugenen zijn, die sy by de voorghenoemde schilderije gheset, ende door den druck wtghestroyt hebben.
Ten derden hoe het met die vier Calvinische secten, die sy daer aengewesen
ende beschreven hebben, gheleghen sy.
Ten vierden, dat by den Papisten veel meer secten ende veel grooter oneenicheyt, als by den Evangelischen ende gereformeerden sy.
Het is niet wel doenlijk van dit gehele geschrift een overzicht te geven.
Stuk voor stuk gaat de schrijver de onwaarheden na. Een paar opmerkingen er uit moge ik noemen. Zo komt de auteur er tegen op, de gereformeerde leer smadelijk Calvinisterij te noemen. - Als Luther zich
van de kerk had willen afscheiden om vleselijke wellust te plegen, dan
had hij dat veel beter en veiliger onder het pausdom kunnen doen,
gezien de levenswandel van vele monniken en nonnen. - Als Calvijn
eergierig geweest was, had hij beter, in plaats van een leven van lijden
en ellende om het Evangelie tegemoet te gaan, met zijn grote gaven in
Frankrijk kunnen dingen naar een bisdom of een kardinaalshoed. Treurig is het dat Verstegen zich hier beroept op Calvijns doodsvijand,
den apostaat Bolsec. - Het verschil tussen de drie eerstgenoemde
Calvinistische richtingen betreft slechts de uiterlijke ceremoniën en de
kerkregering. En wat de Arminianen betreft, bedenke men dat er altijd,
ook in de eerste Christelijke tijden, "secten ende Rotten inde rechtgeloovige kercke" geweest zijn, maar God zal zijn kerk, ook in de Nederlanden bewaren voor "die valsche Leeraers, ende valsche Broeders, het
sijn Arministen ofte andere". - Ter staving van de bewering dat de
Roomsen zelf hopeloos verdeeld zijn, wijst hij op de vroegere paustwisten,
op de wrijvingen tussen de monniksorden, op richtingen als die der
Thomisten, Scotisten, enz., en staat dan uitvoerig stil bij het verschil
van mening dat zelfs onder de Jezuïeten bestaat, n.l. inzake koningsmoord.
(De schrijver heeft in de verste verte niet kunnen vermoeden hoe de man
die schuilging achter de initialen R. V. zelf in die twisten verwikkeld
is geweest).
Bij dit pamflet bleef 't niet. In het zelfde jaar 1614 verscheen bij een
anderen uitgever, Jan Andriesz te Delft, een nieuwe druk van Beza's
biografie: t' Leven ende Doot van den seer Eerweerdighen M. Jan Calvin.
Om twee redenen liet hij deze opnieuw verschijnen: Ie. omdat de eerste
twee of drie drukken uitverkocht waren; ze. "alsoo ick ghesien hebbe
datter (eylaes) heden ten daghe verscheyden Laster-schriften uytcomen,
daer mede datmen soeckt den vromen ende Godsalighen M. Jan Cal vin
sijn naem ende faem te schandvlecken." Vrijwel zeker heeft hij hier mede
Verstegen's plakkaat op het oog 1). Zo wekt elke actie reactie. 1) Vgl. Pamfietcatal. Knuttel, aantekening bij no. 2131. Een ander lasterschrift dat
Jan Andriesz mogelijk bedoelt is: Posthumum Calvini stigma in tria lilia sive tres libros
dispertitum. A Rhetoribus Collegii Societatis Jesu, Bruxelles, Anno I6II. Nieusgierige coopt
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Na dit eerste Nederlandse werkje in plakkaatvorm verschijnt in 1613
zijn eerste boekje in onze taal: Nederlantsche Antiquiteyten, evenals de
daarop volgende bundel Epigrammen I (1617) hier reeds besproken. Dan
begint hij als Nederlands auteur pas goed productief te worden. Het
eerstvolgende werkje is een nieuwe vondst op het gebied van de ketterbestrijding, n.l. een soort krant met allerlei gefingeerde nieuwtjes. Dit
product van Verstegen's vindingrijke geest heet: De Gazette van NieuweMaren, Van de gheheele wereldt, Ghemenght met oude Waelheden. Hier
by is oock ghevoegt eene wederlegginghe van eenighe onbequame Nederlandtsche spreuck-woorden, Door R. V. T' Hantwerpen, By Hieronymus
Verdussen, I6I8.
Ternauwernood had de gedrukte courant haar intrede in de wereldgeschiedenis gedaan of "spotternij en sotternij" kleedden zich in haar
gewaad om de gebreken der mensheid te hekelen. De geboortedata van
de gedrukte courant en van de gedrukte satirische courant vallen ongeveer
samen. Dit zou onverklaarbaar zijn, als men niet bedacht dat er lang
al vóór de couranten periodiek gedrukt werden, geschreven nieuwsbladen
bestonden. De oorsprong van de krant ligt n.l. in de geschreven nieuwstijdingen, die intelligencers 1), news writers, rapportisti, avvisatori, enz.,
ten behoeve van regeringen en kooplieden samenstelden 2). In Italië
was reeds in 1536 sprake van een geregelde handel in nieuwstijdingen.
Deze vond plaats op de Rialtobrug in Venetië. Een ander groot nieuwscentrum was Rome 3). Het is in Venetië dat de naam gazzetta ontstond:
dit woord was n.l. oorspronkelijk de naam van een kleine munt tegen
welker betaling de eerste kranten verkocht werden 4). Andere namen
waren: giornale, dia.rio, avvisi, relatione, courant. Later werden Antwerpen
en Amsterdam (na 1585) de grote centra voor deze geschreven nieuwstijdingen, en ± 1618 ook voor de gedrukte. De gedrukte krant is in wezen
niet iets nieuws: zij geeft hetzelfde zakelijke nieuws als de geschreven
krant. Beide zijn ze bestemd voor politici en handelaars. De gedrukte
is alleen goedkoper en vollediger 5). Vooral Amsterdam is voor het
ontstaan en de verspreiding van deze couranten van niet te onderschatten
mijn, want hierin is een werk Calvini Beul, Calvijn zijn Luysen, zijn Brantmerck. Bruxellae,
ExofficinaRutgeri Velpii, et HubertiAntonii Typog. Iur.AnnoI6II. Cum consensu Superiorum.
Men vindt deze titel en een satirische gravure, waarop men de geseling en vervolgens de
stigmatisering op een schavot ziet afgebeeld, bij Doumergue, die grondig de desbetreffende legende weerlegt en haar ontstaan en verdere ontwikkeling beschrijft. (E.
Doumergue, Jean Calvin, T. I, La Jeunesse de Calvin, Lausanne, 1899, p. 424-440; de
Ned. vert. door W. F. A. WinckeI. Amsterdam, 1903, bevat de gravure op blz. 408).
1) Men herinnert zich dat Verstegen zelf ook dergelijke "journalisten"bezigheid
had uitgeoefend, zie hierboven blz. 161.
2) Voor de oudste geschiedenis der Nederlandse en andere couranten zie men K.
Baschwitz, The history of the Daily Press in the Netherlands, in: Bulletin of the Internat.
Comm. of Historical Sciences, Vol. X, Part. I, Paris 1938, p. 96-113. - A. Stolp, De
eerste Couranten in Holland. Bijdrage tot de Geschiedenis der geschreven Nieuwstijdingen.
Amst. diss. 1938. - Folke Dahl, Amsterdam-Earliest Newspaper Centre of Western Europe,
in: Het Boek, Nieuwe Reeks, dl. XXV (1939), blz. 161-198, uitgewerkte vertaling van
zijn zeer belangwekkend artikel in het Zweedse jaarboek Lychnos 1938.
3) Vgl. Stolp, t. a. p., blz. I.
4) Vgl. Dr. Helmut Hatzfeld, Leitfaden der vergleichenden Bedeutungslehre, 2. Aufl.,
München, 1928, blz. 130.
5) Vgl. Baschwitz, t. a. p., blz. 100-101.
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betekenis. Recente onderzoekingen van Folke Dahl (in Kungliga Biblioteket te Stockholm) hebben aangetoond dat daar niet alleen reeds in
1618 door Ioris Veseler voor rekening van Caspar van Hilten een gedrukte Courante uyt Italien, Duytslandt, etc. (oudst bekende no. van
14 Juni) werd uitgegeven, en in 1619 Tijdinghen uyt verscheyde Quartieren
(oudste no. van 10 Febr.) bij Broer Jansz, maar ook dat Amsterdam de
bakermat is van de Franse dagbladpers 1). Het is mogelijk dat de nu ontdekte nummers van deze nieuwsblaadjes niet de oudste zijn, dus dat
er b.v. reeds in 1617 kranten verschenen te Amsterdam. In Antwerpen
was dat zeker het geval. Daar was Abraham Verhoeven de stichter van
de Zuid nederlandse pers. "Verhoeven ging, na jaren lang accidenteel
gedrukte nieuwstijdingen verzorgd te hebben, tot het uitgeven van een
periodiek blad over." Hij kondigt dit aan in een nummer van 17 April
16172). Het zijn de bekende Nieuwe Tijdingen, die echter in tegenstelling
met de Noordnederlandse couranten sterk partijdig zijn: menig nummer
is "een vinnig tendenz-pamflet 3)."
Hoewel er dus bij het verschijnen van Verstegen's Gazette reeds gedrukte kranten te Antwerpen waren uitgegeven, meen ik te mogen
betwijfelen of hij zijn gefingeerde krant gemaakt heeft op voorbeeld
daarvan. Integendeel, er is een bewijs aan te voeren voor de bewering,
dat zijn Gazette gemodeleerd is naar de geschreven nieuwstijdingen,
zoals hij ze zelf als journalist aan de Spaanse regering geleverd had.
Dit bewijs ontleen ik aan de opdracht van het werkje aan "Den Amptman,
Borghemeesteren ende Schepenen" van Brussel (gedateerd IS Mei 1618,
Antwerpen). Hij zegt daar n.l. dat hij het de naam gegeven heeft van
Gazette "hebbende daer toe van de Gazetten van Italien, niet gheleent,
dan alleenlijc den naem. Min waerachtich en sal U. E. dese ooc niet
vinden, dan die souden moghen we sen : ende dese differentie tusschen
beiden mogen, U. Eerw. ooc annoteren, dat alsoo de leste Gazette van
Italien de voorgaende altoos is brengende uyt request 4). Dese, nu wesende
van een ander natuer, sal mogen (als ic presumere) soo gheprivilegeert
worden door het welbehagen van U. Eerw. ende de goetgunstige lesers,
dat het sal moghen langher in request blyven in veel memorien." De
Italiaanse gazetten nu waarop hier gezinspeeld wordt, kunnen slechts
geschreven nieuwsbladen zijn geweest, want gedrukte kranten verschenen
er in Italië pas heel laat: 1636 te Florence, 1640 te Rome 5). Hieruit
volgt dus dat Verstegen werkte naar het voorbeeld van een reeds lang
bestaande vorm van nieuwsverspreiding.
Nu rest nog de vraag of Verstegen het idee van een gefingeerde krant
met moralistische en satirische opmerkingen, Z.g. afkomstig uit een
bepaald land of een bepaalde stad, zelf gevonden heeft, of dat hij dit
aan een ander ontleend heeft. Dit laatste is het geval, gelijk Rombauts
1) Vgl. F. Dahl, t. a. p., blz. 195. Dat de oudste Engelse kranten in Amsterdam werden
gedrukt, was reeds bekend.
2) Vgl. Dr. Stolp, t. a. p., blz. 5.
3) M. Sabbe, De Moretussen en huil Kring, Antw. 1928, blz. 124.
4) Twee anglicismen: progressive form is brengende en uyt request = out of request.
Betekenis: maakt dat (de vorige) geen aftrek meer vindt.
6) Dr. Stolp t. a. p., blz. 2. Vgl. ook Baschwitz t. a. p., blz. 98: de Hollandse kranten
vertaalden vaak letterlijk de Italiaanse periodieken, die nog altijd geschreven werden.
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overtuigend aangetoond heeft 1). Enige jaren te voren immers was uit
de nagelaten werken van Sir Thomas Overbury uitgegeven: Newes
from any whence. Or aid truth, under a supposall of Noveltie. Occasioned
by divers Essaies, and private passages of Wit, betweene sundrie Gentleman
upon that su~ject 2). Ook dit verzonnen "nieuws" heeft niets met gedrukte
kranten uitstaande: die bestonden trouwens toen nog niet in het Engels.
Men zou dit werkje het best kunnen typeren als een verzameling gefingeerde nieuwsbrieven, gewisseld tussen diverse ongenoemde personen,
die zich bevinden op zee, aan het hof, aan de universiteit, in Spanje e. a.
landen, enz. 3). Dat Verste gen deze nieuwsbrieven van Overbury gekend
heeft, blijkt duidelijk uit de enkele letterlijk vertaalde zinsneden, waarvan
Rombauts een paar voorbeelden geeft. Toch is er één groot verschil;
we hebben het vroeger reeds bij de bespreking van de Characteren opgemerkt: Overbury was een vurig royalist en Anglicaan, die gelijkelijk
Roomsen, Puriteinen en schijn-Christenen hekelt. De overeenkomst
van beider godsdienstige satire echter zit in de toon. Ter illustratie citeer
ik enkele passages van Overbury:
"That the puritane persecution is as a cloud that can hide the glory
of the light, but not the day" (Countrey Newes).
"The jesuits are like apricockes, herefore, heere and there one succour' d
in a graet mans house, and cost deare; now you may have them for
nothing in every cottage" (Newes from the verie countrie).
"That the religion of papistry is like a curtaine, made to keepe out
the light" (Newes from my Lodging).
"That Protestants weare the name of Christ for a charme, as Papiste
doe the crosse. That States use it, the clergie live by it, the people follow
it, more by astreame, then one bij one. That all are religious rather then
some. That every one lookes to another, but not to himselfe. That they
goe so by throngs to heaven, that it is to bee feared they take the broader
way .... That the soule may be too ranke too, if wee looke not to it:
and so a Puritaine oftentimes meetes a Papist in su perstiti on another
way." (Newes from the Church).
Onze eindconclusie is deze: de vorm is ontleend aan de Italiaanse
geschreven gazetten, de satirisch-moralistische toon is verwant aan de
gefingeerde nieuwsbrieven van Overbury, de inhoud echter is typisch
Verstegiaans: felle polemiek tegen de Calvinisten. Mijn waardering
voor dit geschriftje doet onder voor die van K. Ruelens, die het als een
van Verstegen's beste werkjes beschouwt 4). Mijns inziens is het beslist
minder dan de Characteren en de Epigrammen I en IJ. De auteur is er
niet in geslaagd, afwisseling te brengen in de stijl van de 67 pseudonieuwstijdingen. Alle vangen ze aan met de woorden: "Van .... schrijft
1) t. a. p., blz. 225-226.
2) Opgenomen in The Miscellaneous Works in prose and verse of Sir Thomas Overbury,
ed. Rimbault, 1856, London.
3) Ook van Overbury was dit niet een oorspronkelijke vondst. Hij had hiervoor weer
zijn voorgangers in het Elizabethaanse Tijdvak: Saintsbury, A short History of English
Literature, London, 1925, blz. 376, spreekt van "the old "News from this or that place"
which had been common in the Elizabethan pamphlet."
4) t. a. p., blz. 555: "Ce petit livre est rempli d'esprit et de pensées fines, c'est un
des meilleurs de I'auteur."
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men dat .... " of "Van .... wordt geschreven dat .... "Het is vermoeiend, tientallen bladzijden achtereen eindeloos aan elkaar geregen
afhankelijke zinnen te lezen. In de weinig omvangrijke nieuwsbladen
van die tijd, met korte zakelijke berichten, is deze droge vorm te dulden;
in een literair geschrift moet het als een mislukt stijlprocédé beschouwd
worden. Te waarderen valt enigszins het sententieachtige van Verstegen's
stij 1.
De opzet is zeer systematisch: aan de hand van Verstegen reizen we de
gehele wereld rond; overal is wat te leren. Verreweg zijn meeste bespiegelingen zijn anti-Calvinistisch, althans polemisch Rooms. Terstond
in het eerste bericht wordt a. h. w. het thema aangegeven: uit Rome wordt
n.l. gemeld "dat de oude waerheyt de victorie altoos behouden sal teghen
alle nieuwe leughens." We reizen Italië door, waarbij hij behalve moralisaties beschouwingen ten beste geeft over galeislaven, tyrannen en
Macchiavelli. We maken kennis met Zwitserland, Frankrijk, Spanje,
Portugal (met West-Indië). Veelal hebben de sententiën niets te maken
met de stad waaruit het bericht komt. Interessant wordt de rondreis echter,
als we een bezoek brengen aan Ierland, Schotland, Engeland, Holland
en de Zuidelijke Nederlanden. Via een aantal Duitse steden (0. a. Wittenberg!) gaan we naar Zweden, Rusland, Hongarije, Turkije, Perzië, Indië,
China, Japan, Abessinië, Egypte en Barbarije, om ten slotte uit te komen
in Utopia. Qua compositie is het boekje dus werkelijk niet onaardig.
De thema's van de Calvinistensatire zijn ons nu langzamerhand wel
bekend. Toch weet hij het telkens weer op een andere, vaak niet onpikante
manier, te zeggen, zodat het wel de moeite loont, enige van deze berichten
te bespreken, al zijn het variaties op oude wijzen. We beginnen dan met
de nieuwstijding Van Geneven.
"Dat de ghereformeerde religie van Calvinus soo constich ghemaeckt
is gheweest, dat het de religie van Lutherus den doodtsteke ghedaen
heeft, alleenlijck om de ghemacklijcheyt die sy heeft in't ghelooven:
want die soo seer ghemackelijck is, dat sy wel mocht geheet en worden,
den aentrecker 1) des gheloofs." Het is eigenaardig, vervolgt hij, dat de
onzichtbare broeders van deze religie zo onbeleefd geweest zijn om de
zichtbare broeders niet te assisteren; want nu moesten de zichtbare
geheel alleen Bijbels in de vulgaire talen overzetten, Institutiën schrijven,
Catechismussen formeren, Psalmen berijmen enz. Zij waren zelfs niet
eens zo beleefd om hun eens een brief te schrijven.
Explicatie: dat is wel jammer, want dan hadden de zichtbare hun eens
hun gevoelen kunnen vragen in het stuk van de praedestinatie. "Maer
hen soo te gaen versteken, ende laten de arme sichtbare broeders hobben
en tobben 2) in alle dinghen soo sy best consten, is (al hier gheseyt) niet
veel beter als ulespiegelrye 3)." Bovendien hebben de onzichtbare broeders al hun geschriften en boeken meegesleept, zodat de zichtbare "niet
soo veel als een arm papierken" hebben kunnen oprapen dat zij onderweg
hebben laten vallen (blz. 20-23).
1) Werktuig waarmee men nauwe schoenen aantrekt. Kil.: aen-trecker, schoeyer. Calcipes, vulgo attractorium.
2) Haspelen, scharrelen.
3) Voor-den-gek-houderij.
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Welk een contrast met Genève vormt Ierland!
Wt Irlandt. Daar houdt men kloek vast aan de oude leer van St.
Patricius. "Dat aengesien dat gheene vergiftighe dieren willen in dit
landt leven om hunne lichamen te beschadighen, " (op het gebed van
St. Patricius n.l. willen die daar niet aarden, evenmin als eksters en
vorsen) "soo is't hen dies te meer teghen, datmen daer eenighe Geneefsche
venijnen sou de brenghen, om hunne zielen te vergiftighen" (blz. 36).
Een staal van vlijmscherpe anti-Puriteinse satire is het bericht Van
Schotlandt. De koning had te Edinburg in het jaar 1617 een nieuw orgel
in zijn eigen kapel doen opstellen. Enige Puriteinen nu waren er uitgelopen, zodra het orgel geluid gaf, alsof zij er door de wind uitgeblazen
waren. "Datmen hier uyt bernereken mach, dat ·het niet betamen en
soude, dat de Enghelen in den hemel eenighe instrumenten oft melodije
sou den ghebruycken, als deze ghereformeerde broeders daer souden
mogen komen, van vreese dat sy alle ghelijck alsoo haest als sy't hoorden,
sou den stracks uyt den hemel naer de helle loopen, om dat daer sulcke
melodije niet en is. Het welc nochtans eene wonderlijcke sake soude
wesen, aengesien dat sy in Schotlandt alsoo seker gepredestineert zijn
om in den hemel te komen, als eenighe van de ghereformeerde broeders
van Amsterdam, die de Orghelen in hunne kercken konnen lijden"
(blz. 37-3 8) 1).
Uitstekend van stijl is de volgende berichtgeving Wt den Haghe in
Hollandt. "Dat Hollandt alsoo vruchtbaer is van seckten voorts te
brenghen, als Italiën van campernoelien 2); want nieuwe secten wassen
daer op in eenen nacht uyt de droomen der menschen, ghelijck de
campernoelien uyt de vetticheydt der aerden." "Dat Godts woordt in
Hollandt in soo grooten treek is, dat sy 't in tween ghetrocken hebben,
ende wapenen hen selven ter Bijbel-oorlooch teghens malckanderen
met de stueken. Dat sy hen over beyde de zijden tot noch toe wel kloeck
en valiant draghen, en schieten den een den anderen dapper door de
herssenen met text-pijlen" (blz. 42).
Niet onaardig van vinding is de vergelijking der richtingen in het
Protestantisme, in het nieuwtje Van Leyden:
"Dat de reformatie van Hus, is ghelijck rogghen-broodt dat verschimmeld is, de reformatie van Lutherus als masteluijnen broodt 3),
half d' een half d' ander; de reformatie van Calvinus als teruwe met den
gruyse 4), maer de reformatie van Arminius als heel fijn ghebuyldt
wittebroodt, daer de semelen uyt ghesift zijn, ende verbesicht om stijfsel
af te maken" (blz. 44).
Ook hier vinden we de vage hoop, die toentertijd bij sommige Roomsen
leefde, dat de Arminianen nog eens in de schoot der Moederkerk zouden
terugkeren:
"Dat de geusche reformatie van Hollandt nu ter tijdt soa wijdt open
ghespleten staet, datter veel zijn, die door de splete kannen regel-recht
1) Hoever de afkeer van orgels soms ging kan de volgende anecdote illustreren: "We
read of a Puritan who was out of love with his own members because they were called
organs," vgl. A. M. Myers, Representation and Misrepresentation, hfdst. Il.
2) Paddenstoelen.
3) Mengsel van tarwe en rogge.
4) Zemelen.
14
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op eene religie sien, die ghefondeert is, om altoos goet te blijven, sonder
eenighe reformatie van doen te hebben" (blz. 46).
De berichten uit Amsterdam dragen een wat afgunstig-Antwerps
cachet. De Joden, zegt de schrijver, hebben er meer vrijheid dan de
Arminianen, en de Dopers dan de Katholieken. Men tracht er naar geen
ding meer dan om rijk te worden; enigen menen dat zij, als zij rijk genoeg
zijn, paspoorten kunnen kopen voor de hemel.
Een ernstig verwijt lezen we in het bericht:
"Dat de Hollandtsche Predicanten min eergierich zijn als de coopliedens geldt-gierich; want de coopliedens loop en naer Oost-indien om
de Portugesen hunne profyten te ontrecken, maer de Predicanten en
loopen daer niet om de Jesuiten de croone der martelie te benemen"
(blz. 48). Zij volgen Christus' bevel niet op, overal het Evangelie te
prediken, maar zij blijven liever thuis, om heel heftig tegen elkander te
preken. Als zij al zouden willen gaan, zouden ze geen toestemming van
hun vrouwen krijgen.
Ook op anderen plaatsen spreekt hij spottend over de lauwheid in het
drijven van zending 1). Zoals men weet was er enige grond voor dit verwijt.
Bij de Reformatoren zelf treffen we de zendingsgedachte, d. w. z. de
gedachte dat de gemeente Gods de roeping heeft van Christuswege om
het evangelie aan de heidenen te verkondigen, niet aan. Wel zien zij de
uitbreiding van het Christendom als een plicht der overheid 2). Voor het
feit dat ook de onder hun leiding ontstane kerken heel weinig aan zending
deden, zijn twee - echter niet geheel afdoende - verklaringen te geven.
Ten eerste: er was vrijwel geen contact van de volkeren die de Protestantse
leer aanhingen met de heidenwereld. Ten tweede: de strijd tegen het
heidendom in de Oude Kerk, de strijd om het eigen bestaan en de noodzaak van consolidatie van het verkregene namen alle krachten van het
jonge Protestantisme in beslag. Dit neemt niet weg dat de theorie dat
het apostolaat een munus extraordinarium was geweest, en de gemeente
niet verplicht was, het werk der apostelen voort te zetten, remmend
werkte 3). Deze theorie werkte er ook toe mee, dat juist in het land waar
het Protestantisme het eerste met het heidendom in aanraking kwam,
n.l. in Holland; de zending gezien werd als taak van de Overheid, i. c.
van de Oostindische Compagnie. Helaas heeft deze Compagnieszending
èn door de schrielheid der bewindhebbers èn door de te oppervlakkige
methode van Christianisering (in navolging van de Jezuïetenzending)
slechts povere resultaten opgeleverd 4). Het Seminarium Indicum tot
opleiding van Indische predikanten aan de Leidse Universiteit onder
leiding van Walaeus heeft slechts elf jaar bestaan (1622-1633). Inderdaad
1) b.v. op blz. 34 van dit werkje en Oorloge, blz. 96.
2) Voor de ontwikkeling der Protestantse zending zie men: G. Warneck, Abrisz einer
Geschichte der protestantischen Missionen van der Reformation bis atif die Gegenwart, 8. Aufl.,
Berlin 1905, aan wien mijn beschouwingen ontleend zijn.
3) Een uitzondering was Ds. Adriaen Saravia die in zijn De diversis ministrorum evangelii gradibus sicut a Domino fuerunt instituti, 1590, aantoonde dat de apostelen het missiebevel slechts in beperkte mate hadden kunnen uitvoeren.
4) Uiteindelijk is trouwens ook de Jezuïetenmissie. hoe geweldig van omvang en hoe
eerbiedwekkend door de tentoongespreide zelfopoffering, bijna zonder duurzaam resultaat ten onder gegaan. Over de oorzaken dezer mislukking zie men H. Boehmer, Die
Jesuiten, blz. 130-131 en E. Gothein, Staat und Gesellschaft, blz. 193.
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had dus Verstegen wel enige reden tot zijn bijtende spot, en we kunnen
ons er slechts over verheugen dat het Protestantisme in later tijd tot
andere theoretische inzichten gekomen is, en groter activiteit op dit
gebied ontplooid heeft.
Het zal ook geen verwondering wekken dat deze spotter, die zo goed
de zwakke plekken van zijn tegenstanders wist te onderkennen, zich
verkneukelt over de benarde positie der orthodoxe Calvinisten in enkele
streken van het zo bij uitstek Calvinistische Noorden. Van Rotterdam
is het volgende nieuwtje:
"Dat sy daer de slijck-geusen heel onprofijtelijck houden voor de
Stadt, door dien dat sy wel de dierte sou den mogen brenghen in cladders 1)
en cleerbessemen.
Dat aenghesien dat onreyndelijcheyt geen heylicheydt en is, soo
moeten sy maer vuyle devotie hebben, die slijck-sermoonen loopen
hooren" (blz. 50).
Explicatie: "Den naem van Slyck-geusen is eerst tot Rotterdam op
ghekomen, om dat de Gomaristen die buyten de stadt lancx eenen vuylen
dyck ghinghen sermoon hooren, waren ghepredestineert, om seer vuyl
beslijckt t'huys te comen 2)."
"Dat Erasmus Roterdamus al en soude hy niet seer Roterdams ghesint
zijn, dat hy noch in 't leven waer, nochtans soude hy de Arministen voor
reyndelijcker houden als de Gomaristen, om dat sy aluyt niet 3) soo seer
beslijckt uyt het sermoon naer huys en komen" (blz. 5 I).
Een gelijksoortig leedvermaak vinden we in de berichten uit het
Zuiden, waaruit blijkt dat - gezien de blode houding van de resterende
Gereformeerden aldaar - de klad is gekomen in de geuzerij . Wie daar
nu nog geus wil worden, is een soort desperado:
Wt de UniveY'iiteyt van Loeven. "Dat hy die nu hedensdaechs wilt
ga en geus worden, is soo wel beraden, als hy die uyt een schip in de
beroerde zee wilt springen, om met twee blasen naer de haven te
swemmen" (blz. 60).
Van Antwerpen. "Datter eene seer merckelijcke veranderinge onder de
gheusen die daer noch schuylen gheobserveert wordt; want soo sy
eertijdts soo onversaecht waren, dat sy niet en verschriekten van't gheluydt
van grof geschut, sy zijn nu soo bloode geworden, dat sy wegh-Ioopen
van 't gheklanck van een kleyn belleken" (blz. 55) 4).
"Datmen seer spreeckt van een octroy dat de gheusen in corten tijdt
sijn verwachtende, het welck wesen sal, dat niemandt sal moghen in
hunne ghemeynte opgheschreven worden, om heel goet geus te worden,
oft hy sal eerst moeten half gheck wesen" (blz. 56).
Ook de Lutherse afkeer van de Calvinisten en de naamskwestie komt
aan de orde. Gelijk we reeds gezien hebben, wilden de Calvinisten,
die immers alleen op de Schrift steunden, niet naar Calvijn genoemd
worden. Verstegen hekelt het verschil met de Luthersen als volgt:
1) Schoenborstels.
2) Vgl. Blok, Gesch. van het Ned. Volk, 3e druk, dl. lI, blz. 451 e. v. Er waren b.v.
'conventikels te Zevenhuizen. Ook te 's-Gravenhage noemde men de Contra-Remonstranten Slijkgeuzen.
3) aluyt niet: volstrekt niet, Ned. Wdb. lI, I, 312.
4) Dezelfde vrees voor het processiebelletje in Epigrammen, lI, no. 49.
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Van Wittemberge. "Dat sy (de Luthersen n.l.) hen niet en schamen
nae desen dieren man Godts den naem van Lutherschen aen te nemen,
maer dat de Calvinisten die niet en willen naer hunnen Apostel Calvinus
gheheeten worden, zijn beschaemt van hunnen eygen meester."
"Dat aenghesien, dat de Calvinisten Martinus Lutherus achten voor
een man Gods, ende dat Lutherus de Calvinisten acht voor mannen van
den duyvel, soo is het dan immers waerachtich dat sy soo zijn, want
een man Godts en sal niet lieghen" (blz. 75).
Tot in de berichten uit Rusland, Turkije, Perzië en Japan komen de
gehate Calvinisten voor. Ik vermeld echter alleen nog de theologische
beschouwingen Van Babyionien: het zoveelste specimen van de eindeloze
onvruchtbare polemieken over de hoer van Babel en over den PausAntichrist. De hoer van Babel is sedert lang uit die stad vertrokken,
zegt Verstegen, maar zij is nu daar waar de meeste verwarring in de
religie is; en dat is niet te Rome, want de hoer zou uit zee komen, en
Rome ligt niet aan zee; ook is er geen confusie van geloof onder de
Christenen te Rome, en dat zou toch volgens de ketters zo moeten zijn,
want 't Hebreeuwse woord Babel betekent confusie, enz. enz. (blz. 87
e. v.) 1). In de Contrareformatorische polemiek van die dagen was de
bestrijding van de theorie der ketters, dat de Paus de Antichrist was,
èn de uiteenzetting van het "dogma" 2) dat de Calvinisten de voorlopers
waren van den Antichrist, aan de orde van de dag. Bronnen daarvoor
waren o. a. Lessius' reeds vermeld tractaat De Antichristo, Becanus'
Manuale en Bellarminus.
Dergelijke uitweidingen op het terrein van de theologische speculatie
vinden we echter bij een agitator als Verstegen slechts zelden. Hij
moet het hebben van de pakkende en direct-aansprekende satire en
caricatuur. "Dat het schijnt dat de werelt gepredestineert is, om met
natien gheplaeght te worden, wiens namen termineren in Oten, ghelijck
eertijts met Gothen ende Vise-goten 3), ende nu ter tijdt met Viesegeusen en Hughenoten" (Van Sweden, blz. 80), zie, dat zijn de mopjes,
waarover een man als Verstegen gnuift.
Weer een geheel andere werpschicht uit Verstegen's arsenaal voor de
ketterbestrijding is de Wederlegginghe van eenige valsche, ende onbequame
Neder-lantsche Spreeck-woorden, opgenomen achter de Gazette, blz. 101
e. v. en een gelijksoortige collectie in zijn werkje uit het jaar 1633:
Medicamenten teghen de Melancolie, blz. 67 e. v.: Aengaende die naervolghende spreeck-woorden. Men zou het kleine verzamelingen van in
ongunstige zin gecommentarieerde spreekwoorden kunnen noemen.
Men weet hoe groot de achting was die tijdens de Renaissance het
1) Vgl. ook het bericht Van Avignon (blz. I9): de inwoners van die stad willen gaarne
weten of de Geuzen de zes pausen van Avignon ook antichristen noemen daar deze stad
toch nergens in de Bijbel Babylonien wordt genoemd en ook niet op zeven heuvels is
gebouwd (toespeling op de exegese van I PetI. 5 : 13 en Openb. 17: 9).
2) Vgl. DI. P. Polman O.F.M., Stalpart en zijn "Roomsche Reijs", Tilburg, 1938, blz.
9I e. v. over het belang dat men toentertijd aan de kwestie hechtte; ook blz. 32, en zijn
diss. L'Élément Historique dans la Controverse religieuse du XVle siècle, Gembloux I932,
blz. I73-I78. Zie ook de index van Stalpart, enz. s. v. Antikrist.
3) Vgl. voor de naam Wisigothae of Wisi: W. Streitberg, Gotisches Elementarbuch,
Heidelberg, 1920, blz. 6-7.
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spreekwoord wegens de bondige, kernachtige zegswijze en de er in
schuilende wijsheid genoot. Er was een hausse in het verzamelen van
spreekwoorden. Nu waren er reeds lang anti-clericale tendenzen onder
het volk, en het spreekwoord als uiting van volkswijsheid kon daar niet
van zwijgen. Zo verscheen er in 1549 te Antwerpen bij Hans de Laet
een collectie Seer schoone Spreeckwoorden oft Proverbia 1), die verschillende
anti-Roomse gezegden bevatte, b.v.: "De Monnik preekte dat men niet
behoorde te stelen, en hy selve had de den Gans in zijnen scapularis."
"Thabijt en maeckt den monick niet," "Als God niet en wilt, soo en
can de Sant niet," "Die zyn huis wil houden zuiver: die zet daar in noch
Paap noch duive." Vrij onschuldig, en Suringar zegt dan ook schijnbaar
terecht: "Indien dit boekje geen ergere schimpschoten op de Geestelijken
bevat, dan zullen de belijders van de Roomsche leer dit waarschijnlijk
niet zeer euvel hebben opgenomen." Dat dit niet juist is blijkt b.v. uit
de straks nader te bespreken opmerkingen die Verstegen wijdt aan het
laatste der genoemde spreekwoorden. De Contra-Reformatie kon inderdaad dergelijke bedenkelijke insluipsels uit de tijd der Reformatie niet
meer onder het volk laten voortwoekeren. Die moesten het gezag der
geestelijkheid, die na Trente een andere was dan die vóór Trente, wel
ondermijnen.
De eerste Roomse, die, voorzover ik weet, bepaalde spreekwoorden
uit propagandistische bedoelingen gaat bespreken, is de bekende bestrijder van Marnix: Joannes David. De titel van zijn werkje, een soort
stichtelijk "steek-boekje" 2), luidt: Lot van wiisheyd ende goed geluck:
Op drije hondert ghemeyne Sprek-woorden: in rijme gestelt, deur Donaes
Idinau 3), Lief-hebber der dichten die stichten. T' antwerpen, In de Plantijnsche
Druckerye, By Jan Moerentorf, MDCVI. In eerste instantie sluit deze
zich geheel aan bij de andere verzamelaars van spreekwoorden, die dat
deden uit liefde voor deze schatten van gecondenseerde volkswijsheid,
een liefde, zoals die op klassieke wijze werd uitgedrukt in Cats' Voorrede
van Spiegel van den Ouden ende Nieuwen Tijdt. Onze Nederlandse taal,
zegt David, is rijk aan spreekwoorden, d90r onze voorouders wijselijk
gevonden en gebruikt tot "manierlijcke sebaerheydt" 4), maar daar ze
door sommigen uit misverstand en onkunde misbruikt worden, vind ik
goed, ze te verklaren "ende boven den rechten sin oock eenighe mor ale
ofte manierlicke bediedinghen daer op te verdichten". Men sla dit boekje
open waar men wil, en de man ontvangt op de linkerbladzijde, de vrouw
op de rechter a. h. w. een lot van wijsheid. "Te meer hopende, datmen
deur dese oorsake eenighe andere oude ghelijcke klucht-boeckskens verlaten sal; die met een aen-lockende vermaekelijcheidt van rijmen ende
kluchtighe kodden 5), den leser somtijds veel on-eerbaerheydts pleghen
1) Vermeld onder no. 50 bij Dr. W. H. D. Suringar, Erasmus over Nederlandsche
Spreekwoorden, Utrecht, r873.
2) Ik ontleen die naam aan het amoureuze Steeckboecxken, dat J. J. Starter in r 624
uitgaf: ook daar versjes voor "jonkmans" en "jonghe dochters" (met prentjes echter),
welke men na het openslaan van het boekje op zich zelf moest toepassen, vgl. Te Winkel,
Ontwikkelingsgang, lIl, 2043) Anagram.
4) Zedelijke ingetogenheid.
5) Kwinkslagen.
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in 't herte te schieten." Acht van de driehonderd spreekwoorden moeten
dienst doen ter bestrijding van de ketterij (7 voor den man, I voor de
vrouw). Ik citeer er enkele:
Veel hoofden, veel sinnen.

Daer veel hoofden zijn, daer zijn veel sinnen,
Want elck heefter vijf, of daer-ontrent:
Dit dient de sulcke, die twist beminnen,
Want daer toont elck sijn bollement 1).
Een beest met veel hoofden is t'kettersch-serpent (blz. 181).
Wat helpt my keerse of bril, als ick niet sien en wil.

Men seght; Wat helpen my keerse en bril,
(T'werdt by het uylken geschreven tot een dicht) 2)
So langhe als ick niet sien en wil?
Te vergheefs dan veele de sonne verlicht,
Want claersien, en niet willen, is ketters plicht 3) (blz. 232).
Noch visch noch vleeseh.

Men seght; hy en is noch visch noch vleesch,
Die hem tot d'een noch tot d'ander en schickt;
Meest die naer den Catholijcken heesch,
Noch heel naer t'kettersche wit en mickt 4):
Vals is hy die veysdelijck d'een dander toe-knickt (blz. 240).
Een ketter twee boeven weerdt 5).
Al waer iemandt twee boeven schuldigh 6),
Hy soude met eenen ketter betalen.
Want ketters-quaedt is so ghe-huldigh 7),
Dattet in de wisselS) niet een mijt en sou falen.
De duyvel comt den kroes 9) met t'principael 10) halen (blz. 254).

Heel anders is de houding die Verstegen aanneemt tegenover het
spreekwoord. Hij verzamelt ze niet om ze te verduidelijken, maar om
ze te verwerpen. In zijn Tot den Leser erkent hij wel dat spreekwoorden
eigenlijk zijn: orakels uit de mond van wijze mannen. Maar, voegt hij
daaraan toe: er zijn er enkele tussengeworpen, afkomstig van botte
idioten. Deze zijn ingeburgerd "niet tegenstaende dat eenighe van dien
zyn claerlyck strydende tegens de waerheydt, eenige teghens de redene,
ende ooc tegens eenighe andere spreeckwoorden die oudt ende stichtelyck
zijn." "Soo is 't dan de pyne weert, om sulckx te wederlegghen ende uyt
worpen, ten minsten soo veel van dien, als myne memorie onthouden
1) Hoofd (volkswoord, vgl. zielement, enz., Ned. Wdb. lIl, 306).
2) Het spreekwoord is een geschikt bijschrift bij het emblema: uil met kaars en bril.
3) Gewoonte.
') Micken heeft hier zowel de letterlijke betekenis (in regel 4: mikken naar een doel)
als de figuurlijke (in regel 3: zich bekommeren om).
5) Volgens Harrebomée 1. 6Sb, alleen hier opgetekend.
6) n.l. aan den duivel.
7) Kil. favens; h. 1. volwaardig.
8) Bij het wisselen.
9) kroes = kroos: rente.
.
10) Het kapitaal. Mnl. Wdb. VI, 687.
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can, te hebben in de Nederlandtsche tale geobserveert" (Gazette, blz.
I01-103). Volgens zijn eigen zeggen put hij dus uit zijn geheugen, niet
uit een bekende spreekwoordenverzameling. Als dat juist is weten we
meteen dat er dus toentertijd nog anti-dericale spreekwoorden in omloop
waren in Antwerpen. Aan Verstegen nu de taak deze geuse smetten uit
te zuiveren. Van de 19 gewraakte spreekwoorden blijken er vier van geus
ongme.
XI Die sijn huys wilt houden suyver,
Die wacht hem van Papen en van duyven 1).
Het rijm van dit spreekwoord is net zo zuiver als de inhoud, zegt
Verstegen. De dichter hiervan vergat dat varkens nog onreiner zijn dan
duiven, omdat hij zelf de aard van een varken had. "Desen gheck oft
gheus en mach niet lijden dat sy in huysen van goede lieden souden
moghen ontfanghen worden, maer tegen dit vals eh spreeck-woordt
mach wel gheantwoordt wesen, aldus:
Die zijn siel niet wilt besmetten,
Moet op gheen gheuse praten letten."
In de Medicamenten vinden we bij ditzelfde spreekwoord de volgende
karakteristiek -Verstegiaanse vergelij king :
"Den Autheur van dit schoon spreeckwoordt, is alsoo grooten liefhebber gheweest van de suyverheydt, als 't Ionckwijf was, die haer
beroemden dat sy veel hiel van de reyndelijckheydt, doen sy stont en
wies eh hare schotel met den steert van den hont, ter wijlen dat hy met
sijn hoofdt in den pot met den hutspot stont en at."
XII Copere ghelt, copere sielmissen 2).

In de Wederlegginghe houdt Verstegen zich van den domme aangaande
de ware betekenis van het spreekwoord. Men lette op de quasi-didactische
en daardoor sarcastische toon.
"Dit spreeckwoordt is eerst ghesproten uyt de copere devotie die den
Idiote heeft ghehadt, die hier van den Autheur is gheweest; men vindt
wel coperghelt, wat zijn nu copere Missen, oft copere siel-missen soudemen moghen vraghen? Zijn 't oock copere Priesters, die die lesen? Den
Idiootschen botriek heeft moghelij ck ghemeynt dat den crancken loon
maeckt de Misse alsoo slecht als den loon, maer weet lieve botriek, dat
de Missen worden ghelesen uyt de Missalen, ende van de Priesters selver
niet ghemaeckt; weet oock dat de Missen zijn daer in gheschreven na
ende uyt het woort Godts, ende dat het principaelste deel van de Misse
consisteert in de crachtighe woorden die genomen zijn uyt den eyghen
mondt van den eeuwighen Sone Godts, die altoos moeten waerachtich
blijven. Dese woorden gheprononceert zijnde van den ghewijden Priester,
hebben haer effeckt van Christus selver, wiens woorden dat het zijn."
In de Medicamenten constateert hij eenvoudig: "Daer en zijn geen
Copere Ziel- Missen, ende al is het zaecke dat d' eene Misse met meerder
solemniteyt gheschiet als d' andere, de Consecratie ende sacrificie is
1) Harrebomée I, 159b.
2) Harrebomée I, z;nb.

216

al-even goet, ende effectueel voor de zielen van de over-Iedene," om
daarna het goed recht van de zielmis af te leiden uit de apocryphe tekst
2 Macch. 12 ; 43.
XIII Hoe naerder Romen hoe quaeder Christ 1).
Dit spreekwoord geeft Verstegen ook aanleiding om gal te spuwen.
"Die niet ghelooven wilt dat niet gheschreven en staet, die mach dit
ghelooven, want het staet gheschreven in het leste Capittel van den
Evangelist 8. Nemo." Paulus schreef dat die van Rome bemind waren
van God, en dat hun geloof aan alle mensen bekend was. Hoe verguld
zouden de Geuzen zijn, als die van Genève half zoveel lof van den
Apostel ontvangen hadden.
Misschien heeft de auteur, in Rome zijnde, alleen het gezelschap van
gemene boeven gezocht. "Hy is een vercken meer ghelijck gheweest
als een mensch, want een vercken komende in een stadt, en sal niet
op sien nae de schoonheydt van t' ghebouwe oft edifitien; maer salloopen
naer de vuyles-hoopen, vuyle goten ende riolen, om sijnen neuse daer
in te steken." 800rt zoekt soort! 2)
XIV Monicken en Begynen
Zijn veel looser dan sy schijnen 3).
De botmuil die dit spreekwoord maakte, meende zeker dat de monniken
en bagijrien even "slecht" waren als de klederen die ze droegen. Christus
zei echter; weest arglistig gelijk de slangen en oprecht gelijk de duiven.
,,800 wilt hy dan hebben een onnoosel wesen, met eene groote wetenschap,
het welck precept wordt gheobserveert van alsulcke geestelijcke persoonen, als die onder eene saechtmoedige discretie thoonen hare groote
cloeckheydt, waer door dat bottericken dickmaels moghen ghebottemuylt
wesen, van dien die sy meynden soo bot te vinden als sy selver zijn 4)."
Uit de Medicamenten (r633) noem ik nog twee spreekwoorden die wel
niet onrooms zijn, maar waarbij toch de zaak, die Verstegen zo na aan
het hart ligt, ter sprake komt.
IX Hoe gheleerder, Hoe verkeerder 5).
Echt een spreekwoord voor Verstegen, toch ook een geleerde, om
zich over op te winden. Met een hautain gebaar decreteert hij; " ....
geleertheyt den vyant is van alle onwetende ignorantie, uyt den welcken
obstinate bottigheyt is spruitende." Welk een andere toon dan die van
pater David in zijn Lot van Wiisheyd;
De gheleerste en zijn diekmael de wijste niet;
Wat baetet, veel weten, en qualijek leven?
Dit's dan den sin en t'reeht bediedt,
Dat wijse hen sullen tot deughden begheven;
Onwijse gheleerde seer leelyek sneven" (blz. r60).
1) Nu: hoe dichter bij Rome, hoe slechter Christen. Kwam reeds in de late M. E.
voor: Harrebomée nI, 149a.
2) Vgl. ook Medicamenten, onder no. V.
3) Harrebomée I, 27a.
4) Vgl. ook Medicamenten, onder VIII.
5) Stoett 4, no. 621.
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Maar om op Verstegen terug te komen, men zou hem tot de orde
kunnen roepen met te wijzen op geleerden als Luther en Calvijn. Dat
snijdt geen hout volgens hem:
,,'Tis wel waer datter in de we relt groote dwalinghen ende errueren
(uyt eenighe die gheleert waren) ghesproten zijn, maer dat en quam
niet uyt hun gheleertheyt, maer uyt hun hooverdije, gelijck in onsen
tijdt de werelt ghenoegh ghesien heeft, van Lutherus, Calvinus, ende
andere, die teghen den stroom van alle Christelijcke gheleertheyt ginghen
strijden, ende teghen malcanderen oock."
Aardig verteld is een anecdote bij het spreekwoord:

XVII Alle ding hen laet hem segghen, en kaes en
broot laet hem eten.

"Dit tam spreeck-woort is alleenlijck dienende de ghene die yet hooren
dat hun vremt geeft, ende gheen reden noch antwoort en weten daer
op te gheven. Een Gheuschen Predicant in Hollant zijnde ghepraemt
door Pater Costerus, eenen Iesuyt, om op eenighe propositien t'andtwoorden, daer hy gheen mouwen toe en wist, soo heeft hy hem ge retireert
tot zijn schappraey, ende gheseyt dat alle dinghen liet hem segghen ende
dat kaes en broodt liet hem eten, ende met dese geleerde ende wyse
sententie hiel hy hem voldaen te hebben; wel mach het hem becomen."
Zo' n losse anecdote weet Verste gen met smaak te vertellen. Maar
ook het langere verhaal heeft hij gesteld in dienst van zijn contrareformatorische polemiek. Juist in dit genre heeft hij zelfs volgens de letterkundige
geschiedschrijvers een van zijn beste werkjes geleverd. In 1619 werd in
Abraham Verhoeven's serie Nieuwe Tydingen opgenomen het pamfletje,
getiteld: Een cluchtich Verhael van eenen Gepredestineerden Cappuyn,
waarvan Rombauts (t. a. p., blz. 302-305) onomstotelijk heeft aangetoond dat het van onzen auteur is.
Kalff kende dit werkje reeds. Zonder kritiek geeft hij een overzicht
van de inhoud en meent tenslotte:
"De volksluim en de vroolijke spot in dit pamflet doen hier en daar
aan den Biëncorf denken, al bereikt de auteur de hoogte van Marnix
niet 1)." Met niet" minder welgevallen las vervolgens Maurits Sabbe dit
pamfletje; hij geeft er een zeer uitvoerig résumé van en spreekt als zijn
oordeel uit: "Het is vol echt-populaire invallen en behoort tot de zeldzame pamfletten uit dien tijd, die eenige literaire verdienste hebben 2)."
Rombauts tenslotte prijst het elke keer als hij er over spreekt, maar
heeft ook wel kritiek, zij het dan alleen op de vorm. Hij noemt het "een
luimige persiflage van het leerstuk der voorbestemming" (blz. 198),
het mag "aanspraak maken op werkelijke letterkundige verdienste"
(blz. 205), hij waardeert "de guitige scherts en fijne ironie met een
ondergrond van treffende satire" (blz. 217 en 258), en hij kent het "met
gerust gemoed" een eervolle plaats toe in de rij van Verstegen's anti-geuse
pamfletten (blz. 305): Daartegenover luidt zijn kritiek: "zijn taal vertoont
er weliswaar niet al de goede kwaliteiten, die we zooeven opsomden,
1) Gesch. der Ned. Lett.,

V, blz. 375-376.

2) Brabant in 't Verweer, blz. 49-54.
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maar ze is toch even ongekunsteld en even natuurlijk, steeds frisch
opborrelend uit de diepe lagen van de rijke volksspraak" (blz. 217).
Opdat de lezer zich zelfstandig een oordeel kan vormen over deze
novelle, en tevens om een karakteristiek staal van enige omvang uit
Verstegen' s werk te geven, wordt het verhaal hier als bijlage aan dit
boek toegevoegd. Uit de daaronder geplaatste noten zal wel duidelijk
zijn dat mijn oordeel enigszins anders moet luiden.
Allereerst de vorm. Hoe fris en natuurlijk zijn taal ook moge klinken,
dit neemt niet weg dat het op vele plaatsen wel vertaald Engels lijkt.
Het Engels karakter van zijn taal valt hier meer op dan in andere, onder
eigen naam, uitgegeven werken. Dit zou haast het vermoeden doen opkomen dat die andere werken min of meer gecorrigeerd werden, door
een vriend of door zijn vrouw, vóór ze naar den drukker gingen; terwijl
deze anonieme novelle, evenals zijn andere bij Abraham Verhoeven
naamloos verschenen pamfletten, haastig is samengeflanst en on geschaafd
naar de nieuwsbladdrukkerij werd gezonden.
De inhoud is al niet veel beter. Het kost enige moeite om de dogmatische
knopen, die de in de theologie niet zeer kundige Verstegen in dit stuk
gelegd heeft, te ontwarren. Door de praedestinatie te vereenzelvigen met het
algemeen raadsbesluit Gods, begeeft hij zich, ook als Katholiek, op glad ijs.
Als Sabbe (blz. 49) dan ook beweert dat het geschrift even goed door een
Remonstrant als door een Katholiek kon opgesteld zijn, dan zou ik liever
willen zeggen: evengoed door een ongelovige als door een in theologicis
onkundig Katholiek. Dit blijkt duidelijk genoeg uit het exempel, waarop
de hele novelle gebouwd is. Gods Voorzienigheid regeert en onderhoudt
alle dingen. Zo kan God dus ook bepaald hebben dat de kapoen door het
tafel gezelschap zal worden opgegeten. Nu komt er echter een kink in de
kabel, zodat de kapoen niet door de aanwezigen wordt gegeten. Dat loopt
uit op een bankroet van Gods raadsbesluit, en zo wordt feitelijk het Godsbestuur hier in een bespottelijk daglicht gesteld, en niet de praedestinatie:
met de Verkiezing en de Verwerping, zoals Calvijn die op voetspoor
van de H. Schrift leert, heeft dit pamflet niets te maken 1).
Het enige waardoor het pamflet toch boeit, is de vlotheid waarmee
het verhaaltje verteld wordt. Het is enigszins verwant aan het bekende
verhaal van Chichibio uit de Decamerone (VI, 4). Ook daar wonen we
een ruzie bij aan een tafel met een aantal genodigden tussen een heer
en een knecht, ook daar is het object van de twist een stuk gevogelte.
Niet onverdienstelijk is de caricatuur van den predikant, met het
ijdele gestreel van zijn baard vóór de predikatie, met het scholastieke
van zijn preektrant, zijn gebrek aan slagvaardigheid, zijn onnozelheid
waardoor hij niet bemerkt dat men een loopje met hem neemt, zijn
Arminiaanse lapsus en zijn zelfverzekerde aftocht. Hier en daar vindt
de auteur nog gelegenheid om een stekeligheid te plaatsen: b.v. over
het blatende kerkgezang en de "onbenulligheid" van de op de Dordtse
Synode behandelde zaken. Dit neemt echter niet weg dat het in zijn geheel
als tendenzstukje mislukt is: langs de praedestinatieleer - en daar ging
het toch om - schampt het heen. ") Voor een uitvoerige uiteenzetting over Calvijn's leer der praedestmatie, leze men:
E. Doumergue, Jean Ca/vin. T. IV, La Pensée re/igieuse de Ca/vin, Lausanne, I910, blz.
35 I -4 I6 .
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Drie andere anonieme pamfletten uit de brochurenreeks van Abraham
Verhoeven's Nieuwe Tijdingen, verschenen tussen de eigenlijke nieuwsblaadjes door, zijn door Rombauts (blz. I97-200, 305-3IO) eveneens
op goede gronden aan Verstegen toegekend. Ik noem ze slechts terloops:
ze zijn door Maurits Sabbe uitvoerig besproken in zijn statig werk
Brabant in 't Verweer (1933) 1). Uit het jaar 1619 dateert Jan Josepsens
Droom, ghesehreven door zijnen goeden Vrient aen den weleken hy t' selve
verhaelt heeft. Gheprent te Drueken dorp, door t'bestier van swerten inet
en wit pampier. Men vintse te eoop daerse veyl zyn. Ende ooek t' Hantwerpen
op de Lombaerde Veste in de gulde Sonne, I6I9: een samenspraak tussen
een zekeren Jan Josepsen en de geest van Oldenbarneveldt, waarin de
laatste tot het besluit komt, dat het Calvinisme het "alderquaetste
gheloove" is, het Arminianisme "niet het alderbeste" 2) en het Roomse
geloof het alleenzaligmakende. Overigens vindt men hier behalve de
bekende paradepaardjes als de onzichtbare kerk, de Z.g. mirakels der
Hervormden enz., een variatie op het reeds eerder besproken thema der
duivel satire : de geest van Oldenbarneveldt heeft de Gereformeerde
predikanten bij duizenden in de hel gezien, heeft precies vernomen wat
Lucifer de dienstbare duivelen in last geeft, enz. Het hellevizioen is wel
een der geliefdste verbeeldingen voor de polemisten geweest.
De derde journalistieke satire, aan hem toegeschreven, is die, welke
waarschijnlijk in 1626, na de nederlaag van Christiaan IV van Denemarken
bij Lutter, verscheen onder de titel: De droevige traenen van eene
Hollandt-sehe Bibelsuster. Waer by ghevoeght is de lamentatie van noch
meer andre van de Reformatie. T' Hantwerpen, by Abraham Verhoeven,
op de Lombaerde Veste in de gulde Handt. Ook dit type is ons reeds uit
vroeger tijd bekend: met leedvermaak legt men de tegenstanders een
bittere klacht in de mond over ondervonden tegenspoeden. Het is een .
lang gelegenheidsgedicht, verdeeld in coupletten, die de vorm hebben
van Verstegen's zesregelige, vijfvoetige epitaphiën met het rijmschema
ababcc.
In het vierde werkje vinden we deze zelfde dichtvorm terug, nu in
afzonderlijke epigrammen. Het heet: Claehten van eenighe Dienaren des
woorts en andere yverige bedroefde Broeders ende Susters van de Geusehe
Gereformeertheyt. Een aantal personen, die wij al één keer of meermalen
ontmoet hebben in Verstegen's werken (Gomarus, Sybilla Boxhorn,
Textvast Tanneken, groenwijf van Amsterdam, de "driakel" te Rotterdam e. a.) klagen hier hun diepe smart over Christiaan's nederlaag.
Grof is b.v. dat op Gomarus:
Hoe dickmaels hebben wy den Heer ghebeden
Voor desen Deenschen Coninck Christiaen,
Maer de Predestinatie is de reden
Dat het met hem contrarie is ghegaen.
Had men gheweten dat hy soo moest vaeren,
Wy hadden veel ghebeden moghen spaeren.
1) De enige bekende exx. bevinden zich in het Museum Plantin-Moretus. Sabbe's
analyse op blz. 36-4I, I51-155 en 155-137.
2) Dit reeds eerder opgemerkte lonken naar de Arminianen was een tactische manoeuvre
van Roomse zijde. Remonstrantse geschriften werden gedrukt op de Contrareformatorische
propagandapers van Abr. Verhoeven. Slatius stond geregeld met Verhoeven in zakenverhouding; verg!. Prof. Dr. J. Wille, Vondelkroniek, jrg. IV (1933), blz. 63, II4.
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De schutse, die zijn anonimiteit hem bood, deed hem waarschijnlijk
Martialis' raadgeving over boord werpen om geen levende tijdgenoten
met naam en toenaam aan te tasten. We treffen hier verschillende predikanten als objecten van zijn satire aan: behalve de genoemden, Bogerman,
Muysenhol 1) en Hendrick Boxhorn of Bocxherinck, beiden tot I625
predikant te Breda, den vroeger ook al vermelden Johannes Lemnius,
predikant te Prinsenland (classis Breda); daarnaast ook Verhoeven's
Amsterdamsen concurrent, den drukker Broer Jansz.
Bij dit viertal Nieuwe Tijdingen zal het wel niet gebleven zijn, zegt
Rombauts (blz. I99, 302), en deze opmerking kunnen we ten volle beamen.
Het zou mij niets verwonderen als er nog ettelijke aan taal, stijl en gedachteninhoud herkenbaar zouden blijken als van zijn hand. De titels,
zoals men die vindt beschreven in Vanderhaeghen's Bibliotheca Belgica,
2e Serie, dl. 24, wijzen soms al door hun pikanterie en woordkeuze in
zijn richting. Welk een geheel verschillende stijl heeft b.v. die andere
bekende medewerker van de N. Tijdingen, de rederijker J oan Ysermans 2)!
Een groot bezwaar voor een dergelijk onderzoek is dat de schaarse
exemplaren van deze nieuwsblaadjes en pamfletjes over bijna al de
bibliotheken van Noord- en Zuid-Nederland verspreid zijn. Twee van
de door Sabbe besproken pamfletten meen ik nog met volle vrijmoedigheid wegens stijl en toon aan Verstegen te mogen toeschrijven.
Allereerst: Den Tocht van de Brandt-stichters, met de Antwoorde op een
Lasterlijcke Caerte, van de Gheusen in Hollandt wt ghegheven op hunne
Victorieuse Brandt-stichterye, gheschiet in de Maent van Mey, I622 3),
blijkens een mededeling aan het slot verschenen In schoonen daghe, met
claere Sonneschijn, dus in de "Gulde Sonne" van A. Verhoeven. De aanleiding was een Hollands vliegend blaadje Waerachtige beschrijvinge van
de tocht op den derthienden Mey I622 nae Brabant gedaen door ....
Hendrick Frederick, enz., dat - gelijk de naam reeds aangeeft - een
strooptocht beschrijft die Frederik Hendrik gedaan had, mede om de
contributie te innen, die de bewoners van Brabant aan de Staten-Generaal
moesten betalen, hetgeen door de Aartshertogin verboden was. Dit
Hollandse pamfletje bevat o. a. een gefingeerd berijmd request van de
Brabanders aan Izabella. Zij beklagen zich, dat ze de schatting, die hen
zou vrijwaren tegen overlast, niet mochten betalen, ja dat ze integendeel
schattingen moesten opbrengen voor het onderhoud van de Spaanse
troepen, die evenwel niet worden gebezigd voor de verdediging van
1) Deze Ds. Abraham Muysholius paradeert ook in een andere der N. Tydingen, n.l.
no. 89 van Sept. 1625: Tsamen-spraeck van dry Bredaelsche Predicanten: Muysenhol,
Hanecop, Bocxherinck, vermeld door A. Goovaerts, Abraham Verhoeven van Antwerpen,
de eerste Gazettier van Europa, Antw. 1881, blz. 135.
2) Vgl. b.v. de proeve van een dichterlijke bijdrage van zijn hand bij Goovaerts t. a. p.,
blz. I IO. Ook het aandeel van Albertus Miraeus, kanunnik te Antwerpen, die een ijverig
medewerker was (vgl. Goovaerts t. a. p., blz. 121), zou grondig moeten worden onderzocht.
Was hij b.v. de "Boodtsman van 't Oude Schipken van S. Peeter " , die de Beclach-reden
van 1617 redigeerde? (vgl. Sabbe, blz. 46). Dat ook de bekende Pater Max. van Habbeke S.J.
zou hebben meegewerkt, zoals Sabbe (blz. 34) en Rombauts (blz. 197) beweren, zou ik
op grond van de passage uit een Hollands pamflet (aangehaald bij Sabbe, blz. 157) waarin
meegedeeld wordt, dat Verhoeven door Van Habbeke wordt geïnspireerd, niet graag
aannemen. De Jezuïeten kregen immers van alles de schuld.
3) Sabbe, blz. 124-132. Het Hollandse en Antwerpse pamflet zijn beide aanwezig
in het Prentenkabinet van het Rijksmuseum te Amsterdam.

221

de Brabantse landouwen, maar lauweren moeten plukken in de Palts:
Derhalven, Hartogin, hebt ghy de schuIt van allen.
Wy syn om uwent wil in dit verdriet gevallen,
En soo ghy door de Biecht geen paenitentie doet,
En ons geleden schae ten deelen niet weer boet,
Salons onnosel bloet u noch ten jongsten dage
Voor Godes rechter stoel bescheIden 1) en bek lage,
En Braband niet alleen, maer Vlaenderen sal den dagh
Vervloecken, doen het u alleen regieren sagh.
Het antwoord op dit pamflet is zonder twijfel van Verstegen. Wie
veel van zijn satiren gelezen heeft (men zie o. a. de Bijlage van dit werk)
proeft hem aan de toon, de zinswendingen, de anglicismen; het is hier
de plaats niet om dit uitvoerig na te gaan. Allereerst geeft hij zijn visie
op het gebeurde: dat de vrome kerkrovers niet gespaard worden, spreekt.
Daarna worden een voor een op scherpzinnige wijze de argumenten van
het request weerlegd. Hartstochtelijk richt de schrijver zich tegen het
laatste, zoëven door ons geciteerde, gedeelte daarvan: "Hier barst nu
over hoop 2) te zamen wt het vuylste Overgheefsel van Gheus-Gereformeerde Zotheyt ende Malitie. De Hertoghinne wordt gheraeden van
Gheusen dat sy door de Biecht soude Penitentie doen om de fauten van
vernielinghe ende Brandtstichtinghe, die sy bedreven hebben, ende
oock de schaede oprechten 3) van het goet dat zy ghestolen ende vernielt
hebben. De Ghepredestineerde Dieven, diemen voortaen in Hollandt
zal willen hanghen, moghen dierghelycke Redenen ghebruycken tegen
de Schouthets, om de schaede weder op te rechten van de ghene die
zy berooft hebben, ende hunlieden laeten vry ghaen naer Ghereformeerde
Recht en Reden. Aenghaende den dach des Oordeels, iek ben verwondert
dat de Gheusen van zulcken dach willen vermanen 4), want door haere
maniere van doen sy en laeten niet blijcken dat sy van zulcken dach
weten. Daer sy zegghen dat by also verre de Hertoghinne so niet en doet,
dot niet alleen Brabandt maer ooc Vlaenderen den dach vervloecken zal
dat sy in t' geheel Regieringhe is gecomen 5): Beziet eens dese Malle
Hollanders, sy willen hebben dat niet alleen Brabandt maer ooek Vlaen~
deren zullen hun voor Monsters achten, die een Princesse derft 6) Ordonneren, wat sy behoort te doen nae het Geus-ghereformeerde Recht ende
redelijckheyt," enz. Daarop volgt "Een cort Verhael vanden Droom
van Coppen de Coster, waer in ghethoont wordt, hoe blijde dat de Duyvels
waeren, doen hun Geus-Ghereformeerde Vriendekens ghinghen Brandtstichten," dat doet denken aan Jan Josepsens Droom, en waarin de duivels
onder begeleiding van "een Moesel" 7) dansend een liedje zingen dat
een parodie is op het Wilhelmus, en dat als volgt begint:
1) Beschuldigen.
2) Op eens.
3) Herstellen.
4) Gewag maken.
5) 162I.
6) Voor: derven. Dgl. verwisseling van getal is bij Verstegen even gewoon als verwisseling van geslacht.
7) Doedelzak.
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Henricus van Nassouwe is eenen vromen Helt,

Hy is ons wel getrouwe en dient ons zonder GeIt
Hy destrueert de Landen, en sticht een tweede Hel
Met Kercken te verbranden, hy doet zijn dinghen wel.
In hetzelfde jaar verscheen er over hetzelfde onderwerp nog een
pamflet, kennelijk van Verstegen's hand. Dit verraadt reeds door zijn
drukkersadres het vaderschap van den geleerden oudheid- en taalkenner
Verstegen: Ghedruct in een Aenworpingsche straet daer de menschen
ingaen en de Sonne stil staet. De titel van deze dialoog luidt: Hier wat

wonder wat nieuws van de Ghereformeerde Brandt-stichterye van de
Geusen. Ghediscoureert in een Herberghe onder weghen Mechelen ende
Leuven. Tusschen Claes de Claegher, eenen Boer ende Rombout Rond-wt
eenen Borgher. Ghedediceert aen alle de Wereldt 1). Duidelijk herkent men
ook hier weer de pikante, maar slordige journalistenstijl, die Verstegen
eigen is en die opvalt te midden van de andere door Sabbe besproken
pamfletten: ook de anglicismen en "geestige loopjes" ontbreken niet.
Als staaltjes van echt-Verstegiaanse satire volgen hier: "Sy hebben dat
[n.l. de strooptocht] moghelyck ghedaen wt eenen gereformeerden yver,
en daerom quaemen sy oock in de weecke van Sincxen wt hun ghestolen
Stadt van Breda met ontrent derthien compagnien Gereformeerde Ruyters, wiens peerden oock also wel ghereformeert waeren als de ghene die
daer op saeten (ick meyn van verstants weghen de Reformatie van de
Religie aengaende); ende alsoo met ontrent dry ofte vier duyzent voetgeusen al onder het Commandement van Graeve Heyndrinck van Nassouwe zijnse over den Demer ghecomen, daer sy van te vooren wisten, geen
resistentie en was, ende over dese Rivier gecomen zynde, soo heeft
desen Graeve de Revengie van de slach in het Palatinaet teghen Dourlach 2) willen vromelijc verhaelen op treffelijcke schueren, gheweldige
Boeren huysen en on-overwinnelijcke open Dorpen, niet verghetende
steen-ghemetste Kercken, want zonder Kerck-schenderije en heeft gheen
Gheuse Reformatie voortghanck." Waarom toch juist op de Pinksterdagen? "Men moet noteren dat de Gheusen professie maecken om alle
dinghen naer Godts woordt te Reformeeren, ende soo moet men weten
dat op den Sincxsen dach den Heylighen Gheest is op d' Appostelen
ghecomen in het schijne van vierighe Tonghen, door de welcken sy
vervuldt zijn gheweest, ende de ghave oock ontfinghen om te spreken
met alle Taelen; nu comen de goede Geusen oock op de feeste van
Sincxsen met vierighe Lonten, en steecken Kercken in brandt om te
thoonen dat sy vervult zijn van den onheylighen Geest, die wt den
Hemel quam, daer de Calfsteert de clinck is, om occasie te gheven datmen in alle Taelen (die de kersten menschen spreecken) van hunne
wonder wercken zullen moghen vertellen."
Als toppunt van venijnigheid volgt dan achter de 14 bladzijden beslaande samenspraak weer een parodie op een van Dathenus' psalmen,
en wel die spreekt van het verbranden van Gods heiligdommen 3).
1) Pamflet Meulman-v. d. Wulp no. 1829. Ik moest mij tevreden stellen met Sabbe's
bloemlezing, t. a. p., blz. 130-132.
2) De Markgraaf van Baden-Durlach verloor de slag bij Wimpfen in de Palts tegen
Tilly (Sabbe t. a. p., blz. 131).
3) Sabbe vermeldt dit niet, wel Goovaerts, t. a. p., blz. 129. De parodie beslaat 4 blz.
en is voorzien van muzieknoten.
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"Om dat de Geusch-Ghereformeerde zoo geerne Psalmen zinghen,
dat zy de Dichten van Dathenus de Psalmen Davidts noemen, ende
die als zyn Psalmen zinghen, soo is hier oock in dicht ghesteldt een
naevolghinghe oft Imitatie van den 74. Psalme. Beghinnende int Latyn:
Quia tu es Deus qui repulisti. Ende ghedediceert aen de Gheusen tot
een vereeringhe van hunne Brandt-stichterije ende Kerck-schenderije.
Met dese nieuwe naervolghende Wijse daer toe gheapproprieert."
Behalve deze anonieme pamfletten gaf hij nog enige werkjes uit,
met zijn initialen R. V. op het titelblad. Allereerst een boekje, waarvan
mij slechts één exemplaar bekend is en dat ik door de huidige omstandigheden niet kon raadplegen: Den Wetsteen des Verstands, waermede door
verscheyden fyne propoosten, wijse antwoorden, redenen ende sentencien
't verstand gescherpt wordt, door R. V. 'tHantwerpen, bij Guilliam Lesteens,
in de Hoochstraet, in den gulden Pellicaen. I620, 128 blz. 1). "Dit werk
is eene keus van anekdoten van overal bijeenvergaderd:' zegt Serrnon 2).
Blijkbaar is het een verzameling van de in die tijd zo geliefde apophthegmata, want in de door Serrnon geciteerde voorrede heet het, dat "het
veel excellente exempelen des verstants is thoonende, door dewelcke
men leeren mach met wijsheyt ende wetenschap op veel verscheyden
proposten 3) ende vragen te antwoorden." Ook dit werkje moet - hoe
zou het ook anders bij een man als Verstegen - een anti-ketterse strekking gehad hebben 4).
In een paar andere boekjes mogen we Verstegen ten slotte nog eenmaal
zien als een verbindingsschakel tussen de Engelse en de Nederlandse
literatuur, inzoverre we n.l. bij hem een reactie waarnemen tegen de in
Engeland toenmaals in zwang zijnde melancholie. Men lette slechts
op de titels der drie bedoelde boekjes: Ie. De Medecyne .... teghen de
droefheyt ende Melancholie, vol c/uchten .... ende scherpsinnighe ghenuchten (1625-1626? Het titelblad in het enigst bekende ex. op de
Gentse U.B. is verloren gegaan, maar als voren door Rombauts gereconstrueerd); ze. Recreative Beschrijvinghe van de Proprieteyten oft
eyghendommen van de differente soorten van Ambachtslieden, dienende in
stede van Medicamenten teghen die Melancolie (Antw., Abr. Verhoeven,
1630); 3e. Medicamenten teghen de Melancholie, gheleghen in seeckere
Vraghen en Antwoorden. In eenighe kluchtighe ende scherpsinnighe rescontres . ... Door R. V. 't Antwerpen, bij Hendrick Aertsens, in de Cammerstrate, inde witte Lelie. I633: het laatste door hem zelf uitgegeven werkje.
De Nederlandse literatuur kent verscheiden phasen waarin velen zich
overgaven aan smartelijke stemmingen: denken we slechts aan de
Feithiaanse sentimentaliteit en de poëzie van het weemoedig verlangen
uit de bloeitijd van dichters als Bloem, Van Eyck en Van de Woestijne.
Mij is echter niet bekend dat er in het Nederland van die dagen een
golf van melancholie over het mensdom neersloeg, zoals dat in Engeland

") Ook Rombauts heeft dit werkje niet kunnen inzien (blz. 186, noot).
2) Versl. Med. Kon. VI. Ac., 1893, blz. 286.
3) Redeneringen.
4) "eet ouvrage est encore écrit dans un but moral et dirigé contre les sectaires,"
aldus Ruelens in Revue Catholique, 4e Serie, dl. m, blz. 557.

224
het geval was. Wel heeft Vondel sedert r620 geklaagd over "groote
ongelegentheyt syner melancoleusheyts halven" 1), wel heeft Bredero
in de jaren voor zijn dood (r6r8) in verschillende "aandachtige" liederen
melancholische tonen doen horen, maar ik meen voorshands deze verschijnselen toch niet als symptomen van een algemene kwaal te mogen
bestempelen, doch meer als gevolgen van een psychische constellatie bij
twee individuele dichters. Geheel anders in Engeland. Ben J ons on spot
er mee in zijn Every Man in his Humour (± r 598) 2); Robert Burton
schrijft een flink handboek The Anatomy of Melancholy over de oorzaken
en de geneeswijze van de droefgeestigheid (r62r) 3); Samuel Rowlands
hekelt haar in zijn Democritus or Doctor Merry-man his Medicines against
Melancholy humours (r607) 4). Volgens Saintsbury was deze droefgeestigheidsmanie karakteristiek voor de periode van Jacobus I: we vinden haar
bij alle schrijvers van dat tijdvak. "It was, in fact, the natural reaction
following upon the high and fantastic hopes of the earlier Renaissance,
and ushering in the prosaic and slightly vulgar limitation to low aims of
the late seventeenth and most of the eighteenth century." We weten reeds
dat Engeland hierin niet alleen staat: melancholie was een internationaal
optredend barokverschijnsel : het melancholische, we vinden het verbeeld
in de religieuze schilderingen van El Greco; in Spanje ging hypochondrie
tot de goede toon behoren; Tasso en Tansillo waren met hun "Lagrime"
van Petrus, Maria en Jezus scheppers van het genre der tranenpoëzie 5).
Bij een schrijver als Burton openbaart zich de melancholie als een
soort kalm, maar intens taedium vitae. Volgens hem lijdt het hele Engelse
volk er aan 6); dat is gevaarlijk voor het volksbestaan: men zie maar eens
naar de Nederlanden. Hoeveel meer steden met hoeveel meer welvaart
vindt men daar niet? En waarom? Ginds munten de bewoners uit door
noeste vlijt, hier heerst de luiheid - een der symptomen en oorzaken
van de melancholie - : "Idleness is the malus Genius of our nation"
(blz. 98). Burton maakt bij zijn bespreking van de bloeiende toestand der
Nederlanden, die berust op het werk van Guicciardini, geen onderscheid
tussen Noord en Zuid. Is Verstegen's optreden tegen de melancholie
een slag in de lucht geweest, of zag hij inderdaari in zijn tweede vaderland
vervalverschijnselen die hem noopten, te velde te trekken tegen een daadloze zwaarmoedigheid, die volgens Burton de ondergang zou kunnen
betekenen van een land"? Hoe het zij, terecht of ten onrechte, hij strijdt
er tegen op zijn manier, n.l. door "exercitien van verstandt" : "exercise of
mind", zoals Burton het noemt. Het lezen van goede ontspanningslectuur,
- niet van Amadis- en Palmerijnromans die het hoofd van den patiënt
maar op hol brengen - wordt door Burton uitdrukkelijk aanbevolen.
Van de drie boekjes kon ik helaas slechts de "Medicamenten" raadplegen. Behalve "eenighe kluchtighe ende scherpsinnighe rescontres"
en de reeds besproken weerlegging van enkele Nederlandse spreekwoor1) Sterck in Vondeluitgave W. B. H, 6.
2) G. Saintsbury, A short History of English Literature, blz. 379.
3) Saintsbury t. a. p., blz. 377 e. v.
4) Rombauts t. a. p., blz. 227.
5) W. Weisbach, Der Barock als Kunst der Gegenreformation, blz. 105-106.
6) The Anatomy of Melancholy, ed. by the Rev. A. R. Shilleto M. A., London, 1896,
dl. I, blz. 87.
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den, bevat dit boekje een dialoog, grotendeels gewijd aan ketterbestrijding
(blz. 6-47). Men kan deze niet vergelijken met de gewone polemische
dialogen à la de Roomsche Reijs van Stalpart van der Wielen, waarin twee
denkbeeldige aanhangers van beide confessies elkaar te lijf gaan 1), beter
zou men hem kunnen vergelijken met de Middeleeuwse quodlibetalen,
waarin door een willekeurigen vrager en antwoorder over allerhande
kwesties of quodlibets wordt gehandeld. Den Vragher, die het spreekwoord in toepassing brengt: "door vragen wordt men wij s", begint met
een vraag over de zondeval en de oorzaak van de ongelijkheid der mensen,
om te eindigen met de vraag: welke kooplieden verhandelen de lichtste
waren? (Antwoord: Noorse tovenaars, die de wind verkopen). De hoofdmoot gaat tegen de Hervorming (blz. I3-36, 39). Dit gedeelte vangt
aan met de vraag: "Wat is de grootste faute die de Gheusen mette
Catholijcken vinden? (Antwoord: dat ze Christus' woorden "dit is
mijn lichaam" enz. geloven) en eindigt met de vraag: "Wat soorte van
rasende menschen eschaperen meest van in 't Dul-huys te gheraken?"
waarop het antwoord niet twijfelachtig is. Vergeleken bij Calvijn komen
Menno Simons en Luther er nog genadig af. Alleen horen we van den
laatste ditmaal als mirakel. "Hy cost miraculeuse bommecraken van achter
laten uyt-vlieghen, waer mede dat hy den duyvel verdreef" (blz. 34).
Den Antwoorder zegt: "wilt ghy weten wie van dese dry nu ter tijdt
de oorsaeck is van de meeste perturbatie ende quellagie van de werelt,
dat can ick u lichtelick segghen." Den Vragher stelt nu de overbodige
vraag: "Wie zijn dan die?" waarop den Antwoorder triomfantelijk
uitroept: "Wie connen die anders wesen als onse Gheusen oft Calvinisten!" (blz. I9). Soms worden vraag en antwoord plotseling op rijm gegeven, wat comisch aandoet.
Den
Den
Den
Den

V.: Hadden sy dan onsichtbare Predicanten ?
A.: 800 waren die oock wel wonderlijcke quanten.
V.: Maer wat sermoonen mochtmen doen preken?
A.: Schoone stomme sermoonen sonder te spreken,
Met handen en vingeren te doen hun vermaen,
800 die stommen zijn ghewent hun te doen verstaen.
Den V.: Maer hadden sy dan gheen ghebruyck van boeeken ?
Den A.: Qualijek, want sy laghen in onsichtbare hoeeken.
Den V.: Maer seght my toch serieuselyck, wat hier van
te segghen is? (blz. 20).

Den Antwoorder gaat hierop "serieus" de kwestie van de onzichtbaarheid nog eens behandelen. Hieruit blijkt duidelijk dat Verste gen zijn
eindeloos herhaalde toespelingen op het leerstuk der onzichtbare kerk
heus niet alleen als grap bedoeld heeft; de zaak is eenvoudig deze dat
hij nooit ofte nimmer iets van de portée van dit Calvinistische leerstuk
heeft begrepen of heeft willen begrijpen. Trouwens van andere dogma's
evenmin. Het enige wat hij van het Calvinisme intuïtief heeft aangevoeld,
was de onweerstaanbare kracht en stoutmoedigheid van zijn belijders,
die in alle landen, waar voor het behoud van de Reformatie gestreden
moest worden, een onoverkomelijke dam opwierpen tegen de stormloop
der Contra-Reformatie.
1) Dr. P. Polman a.F.M., Stalpart en zijn "Roomsche Reijs", Tilburg, 1938, blz. 29.
IS
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Dat hij ondanks zijn omvangrijke persarbeid niet tot een gewichtiger
figuur geworden is, is te wijten aan verschillende oorzaken. Allereerst
schreef hij bijna al zijn werken onder de weinig in 't oog lopende initialen
R. V. of geheel anoniem. Daardoor moest hij wel spoedig in vergetelheid
raken. Foppens 1) kent van hem alleen zijn beide archaeologische werken,
waarin hij voluit zijn naam noemt, Paquot noemt zelfs deze niet meer.
Ten tweede: waarschijnlijk zijn grote hoeveelheden van de oplage zijner
boekjes voor de geloofspropaganda in dat deel van Brabant, dat onder
jurisdictie der Staten-Generaal stond, gebruikt 2) en ook nog wel verderop
in Holland: hoe kwam men daar b.v. aan al de exemplaren van Verstegen's Oorspronek ende Teghenwoordighen Staet, die men voorin zijn
Wederlegghinghe plakte (zie boven blz. 203)? Zelfs zijn schijnbaar
literair bedoelde werkjes zijn waarschijnlijk in hoofdzaak voor de
propaganda bestemd. In de voorredenen schemert de ware bedoeling
meestal wel door: al het literaire dat er om heen ligt, is maar het
vruchtvlees, dat de vogels moest lokken: binnenin zaten de pitten
die verspreid moesten worden. Dit is voor mij de enige verklaring dat
deze werkjes zo uiterst zeldzaam geworden zijn 3). - Ten slotte: als
beoefenaar van vele genres, heeft hij in geen enkel genre weten uit te
blinken. Door zijn veelzijdigheid was hij meer breed dan diep. Het woord
"diep" kan bij dezen man niet in de gedachten komen: hij openbaart
een grote oppervlakkigheid in zijn kennen en kunnen.
Toch willen wij èn om zijn Characteren èn om zijn Epigrammen èn
om zijn journalistieke werkjes niet Prof. L. G. Visscher bijvallen in zijn
hautain, Z.g. verlicht, Noordnederlands oordeel, toen hij schreef: "Veel
hooger dan een grappenmaker stellen we hem niet. Wij voor ons maken
geen aesthetische aanmerkingen op mannen als Ver stegen. Wij stellen
hem met vele andere Brabanders en Hollanders beneden alle kritiek" 4).
Zo' n oordeel zegt meer omtrent den beoordelaar dan over den be- en
veroordeelde. Leerzaam in deze zin zijn ook de oordeelvellingen die we
vinden in de Verslagen der Keurraden van de Kon. Vlaamse Academie
voor de Prijsvragen van I929 5 ). Dr. J. Jacobs spreekt er van "den
heerlijken figuur van R. Versteganus." "Lijk de Roomsch-katholieke
kampioen hier [n.l. bij Rombauts] voorgesteld wordt, komt hij ons voor
als een hoogstaand man, gemengd in de internationale politiek, beschikkend over een ongemeen aanpassingsvermogen, alleszins rijk begaafd
en werkzaam op allerlei terrein, zelfs op letterkundig gebied: en zóó
kennen velen in ons land den volbloed Nederlander nog niet." (blz. 325).
Sabbe, onpartijdig, peilt beter: "Hij (Verstegen) is de man, die van
ééne waarheid heelemaal doordrongen, alles wat daarbuiten ligt verketteren en vernietigen wil." "Het nationale gevoel is bij hem totaal afwezig"
(blz. 323). Lijnrecht tegenover Jacobs' dithyrambe staat de ietwat
stekelige opmerking van Leonard Willems in dezelfde jaargang: "Bij het
1) Bibliotheca Belgica, Brux. 1739, dl. II, 1072.
2) Hoe vaak richt hij zich tegen predikanten uit de classis Breda!
3) Het zal met die Roomse geschriften wel net gegaan zijn als met de Remonstrantse

smaad- en lasterboekjes uit Antwerpen, die bij tonnen vol en in balen werden verzonden,
vgl. J. Wille, Vondelkroniek, IV, blz. 1144) Kronijk van het Histor. Genootschap, jrg. III (1847), blz. 183.
5) Vers!. Med. Kon. Vl. Ac., 1929, blz. 314 e. v.
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lezen van al wat hij naar het hoofd van andersdenkenden slingert, vraagt
men zich onwillekeurig af: "tant de fiel entre-t-il dans I' ame des dévots ?""
om dan er aan toe te voegen, dat zijn wraak op de Protestanten om al
wat hij te verduren had gehad, althans menselijk was (blz. 646).
Buiten kijf is Verste gen een der belangrijkste figuren uit de Contrareformatorische letterkunde. Maar waarom behandelt Anton van Duinkerken, die hem blijkens zijn bibliographische aantekeningen wel kent,
hem niet in zijn Dichters der Contra-Reformatie? Ik geloof dat het
antwoord daarop moet luiden: Verstegen is allerminst een "aantrekkelijk '
dichter voor moderne mensen, noch in geestelijk, noch in poëtisch
opzicht. Hij mist de warme liefde of de brandende passie voor een heilig
ideaal, evenals de gevoelige dictie die ons, ondanks onszelf, doet luisteren
naar den geboren dichter. Ten dele zal dit verklaard moeten worden uit
het feit dat hij niet dichtte en schreef in zijn moedertaal: nooit heeft hij,
die pas op vrij hoge leeftijd in het Nederlands ging schrijven, een geacheveerde vorm voor zijn gedachten kunnen vinden. Is het verwonderlijk
dat hij juist in het Engels zo'n typisch-barok 1) idyllisch Mariawiegeliedje dicht?
Our Blessed Lady's Lullaby.

Upon my lap my soveraigne sits,
And sucks upon my brest,
Mean why1e his love sustaines my 1yf
And gives my body rest.
Sing 1ullaby, my litt1e boy.
Sing 1ullaby, my 1ives joy.
When thow ha' st taken thy repast,
Repose (my Babe) on mee,
So may thy moother and thy nurs
Thy cradie a1so bee.
Sing 1ullaby, etc.
1 grieve that duty doeth not woork
All what my wishing cou1d,
Because I would not bee to thee
But in the best I should.
Sing 1ullaby, etc.
Yet as I am and as I may,
I must and wi1be thyne,
Though all to little for thy self
Voutsafing to be myne.
Sing 1ullaby, etc.
Ik citeer het gedicht om hem recht te doen wedervaren. Toch zal de
opmerkzame lezer in het laatste couplet een verstandelijke toespitsing
van het gegeven, Jezus op Maria's schoot, hebben bespeurd. Daar ligt
de hoofdoorzaak voor de mislukkig van zijn poëzie, ja zelfs van zijn proza:
zijn mateloos intellectualisme. De poëzie zal bij vernuft alleen niet leven.
1) Vgl. Dr.
Il, blz. 27.

J. B. Knipping O.F.M., De

Iconographie van de Contra-Reformatie, dl.
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Als we op Verstegen's poëzie wegens de aard er van (protest in literaire
vorm tegen een machtige eigentijdse geestelijke beweging) eens de
typering mogen toepassen, die een ander dichterlijk strijder tegen de
geest des tijds, Da Costa, aan de poëzie als maatstaf aanlegde: Gevoel,
Verbeelding, Heldenmoed 1), dan herkennen we in Verstegen's letterkundige
gewrochten wel een zekere mate van Verbeelding, b.v. in zijn groteske
caricaturisering van Bijbelbroeders en -zusters, wel onbetwistbaar de
Heldenmoed in zijn nooit aflatende strijd voor wat hij de waarheid
achtte, maar helaas nimmer - zoals bij Anna Bijns - het Gevoel, de
verterende passie, het vervoerend élan, het vuur der poëzie:
" Gevoel, dat plotseling ontwaakt
Bij ieder indruk uit den hoogen,
Zich uitbreidt, meedeelt, brandt en blaakt
Met telkens aangegroeid vermogen!"
1) De Gaaf der Poëzy, in Kompleete Dichtwerken, Leiden", dl. I, blz. 197.

HOOFDSTUK VIII.

JUSTUS DE HARDUIJN.
Een heel ander man dan de intellectualistische satirenschrijver
Verstegen was de gevoelige, innig-vrome dichter Justus de Harduijn
(I582-I64I), geboortig van Gent, sedert 1607 pastoor van Oudegem 1).
Zonder twijfel is hij de grootste Zuidnederlandse dichter van de eerste
helft der I7e eeuw, hetgeen trouwens maar een betrekkelijke lof is. Niet
door oorspronkelijkheid trekt hij de aandacht. In zijn godsdienstige
lyriek is veel Middeleeuws erfgoed, terwijl hij in zijn amoureuze èn
religieuze lyriek beide in hoge mate afhankelijk is van de Pléjade. Deze
constatering doet niets af aan het feit dat wij hem moeten bestempelen
als een waarachtig dichter: door de zangerigheid van zijn vers, het
vloeiende van zijn rythme, de aanschouwelijkheid van zijn stijl en het
gans bijzondere, het opmerkelijke van zijn dichterstem.
Wie bij hem stekelige hekeling of effectbejagende geloofspropaganda
zou willen aantreffen, zoekt tevergeefs. Zijn tegenstanders honend te
striemen valt hem moeilijk; rustig met hen te disputeren zou hem evenzeer kwalijk afgaan. Evenwel, men zal vragen: waar zoveellekendichters
vóór en tijdens zijn leven de Hervorming aantastten, mocht men dan
van dezen zielenherder, die tevens een begaafd dichter was, niet verwachten dat hij de aan hem toevertrouwde kudde 'gedurig wees op het gevaar
van de Hervormde leer? De ketterij was immers ± I 6 I 0 nog lang niet
uitgeroeid in de Zuidelijke Nederlanden. Men vergete echter niet dat de
Hervorming haar grootste aanhang gekregen had in de steden: op het
platteland had zij weinig ingang gevonden. Wel was het stille Oudegem
niet ontsnapt aan de beeldstormerij, maar de buitenlui waren het oude
geloof trouw gebleven 2). Geen negatieve bestrijding van de nieuwe leer
was zijn taak, wel positieve opbouw in het geloof. Hoe anders waren
zijn uiterlijke levensomstandigheden dan die van Verstegen b.v., die als
het ware door zijn levensloop was voorbeschikt, een groot ketterjager
te worden. Anderzijds: dat de priester, die zijn vader wel vaak zal hebben
horen vertellen van diens gevangenzetting door de Gentse Calvinisten
in I584 3), geheel over de ketterij zou zwijgen, was niet te verwachten:
hij hééft het dan ook niet gedaan.
Overigens is de levensloop veelal van bijkomstig belang. Niet de
1) Zie over hem de uitvoerige biographie van Dr. O. Dambre, De Dichter Justus de
Harduijn, Gent-Parijs-'s-Gravenhage, 1926 en G, Knuvelder, Bouwers aan eigen
cultuur, Den Haag, 1934, blz. 105-136.
2) Dr. O. Dambre, t. a. p., blz. 93.
3) Dambre t. a. p., blz. 62.
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omstandigheden alleen maken den mens. Waarom dicht die andere
Roomse zielenherder, Johannes Stalpart van der Wielen, wel reeksen
hekeldichten tegen de Hervormden? Alleen omdat hij te midden van de
ketters woonde? Terwijl De Harduijn daar zo geen last van had in zijn
afgelegen Vlaamse dorp? Des te vrijer had hij de dichterlijke wapenen
der Contra-Reformatie tegen de vijanden van zijn geloof kunnen aanwenden. De diepste oorzaak van dit verschil ligt in hun karakter, hun
innerlijkste wezen. Als de verontwaardiging Stalpart gaande maakt,
grijpt hij naar zijn hekelpen. De Harduijn echter is in onze literatuur
een van de grote zangers van de liefde, louter van de liefde, zowel van de
wereldse als van de geestelijke. Men zou hem den Zuidnederlandsen, den
Roomsen, Luyken kunnen noemen. Ook die had immers een later
beweende bundel amoureuze jeugdpoëzie op zijn naam staan, en ook
die zong later van zijn Jezusminne.
Het vruchtbaarst is misschien in onze samenhang een psychologische
vergelijking met Anna Bijns. Zij kende de aardse liefde en wijdde zich
later geheel aan het geloof. Zij schreef een aantal gloedvolle liefdesverzen, die ze nimmer het licht deed zien. Niet anders De Harduijn. In
r6r3 verscheen, zonder dat de dichter zelf deel aan de uitgave had,
gelijk uitdrukkelijk in de voorrede wordt vermeld: De Weerliicke Liefden
tot Roose-mond 1), een dichtbundel, waarin we sonnetten aantreffen die
zeker niet behoeven te worden· gerekend tot de minste in het genre der
minnedichten. Ik noem slechts de sonnetten die beginnen met de regels:
,,0 blond-ghestruyvelt hair! hair dat de Sonn' beraeyt," "T' en is de
blondheydt niet van u gestruyvelt hair," "Soet is den westen windt,
die ruysschen doet en beven," "T' .en sijn gheen ooghen, t' zijn twee
Goden al veel eer," "Met dat den swarten nacht het sterren-radt laet
schieten.' ,
Later heeft hij zich met nadruk van deze liefdespoëzie afgewend 2).
Was hij een teleurgestelde in de liefde, of riep de voorbereiding voor het
te aanvaarden priesterschap hem tot zijn plicht? Wij weten het niet.
Een feit is het dat hij in zijn volgende dichtbundel Goddelicke LofSanghen (r620) 3) zijn anonieme eersteling klaarblijkelijk verloochent en
zijn voormalige wereldse liefdeuitingen in de krachtigste termen afkeurt:
"Gods lofte singhen sal wesen een oirsaecke dat voortaen sal verschuyven
alle windvol, ende sielquetsende Venus ghejancksel, dat een broose
schoonigheydt ghevrocht heeft in een oncuysch, ledigh en dertel ghemoedt.
Gods lof te singhen zal wesen een oirsaecke dat men niet meer en sal
singhen dien verblinden God Cupido .. .. 4)."
De vraag is slechts of de distantie tussen' s dichters vroegere en latere
poëzie werkelijk zo groot is als de dichter hier doet voorkomen. In het
leven van Anna Bijns is er inderdaad sprake van een totale psychische
omwending: teleurgestelde aardse liefde deed ook haa:: berouwvol
1) Opnieuw uitgegeven door D~. Rob. Foncke, Antwerpen, I922.
2) Soortgelijke "bekeringen" kwamen toen meer voor. Zo werkte Otto Vaenius in
1615 op verzoek van Isabelia zijn profane Minnebeelden (I608) om tot emblemen van
goddelijke liefde. De Helleense Eros werd omgevormd tot Amor Divinus, de Anteroos
(weermin) tot Anima (de ziel), zie Dr. J. B. Knipping, t. a. p., dl. I, blz. 67.
3) Opnieuw uitgegeven door Dr. O. Dambre, Antwerpen, I933.
4) Dambre, Gadd. Lafs., blz. I6.
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toevlucht nemen tot Maria, Christus en de Kerk, maar de keerzijde van
die hogere, geestelijke liefde was haat, bittere, alles verterende haat
tegen de in den duivelsen Luther geïncarneerde haeresie. Wie aan Anna
Bijns denkt, denkt aan haar anti-Lutherse haatrefereinen. - Bij De
Harduijn is het geheel anders: zijn geestelijke liefdespoëzie ligt eenvoudig
in het verlengde van zijn wereldse minnepoëzie. Zijn aardse liefde draagt
hij, gelouterd, over op Maria de Moedermaagd, die hij met zinnelijk
welgevallen beschouwt als zij haar kindje zoogt en kust, zijn hemelse
beminde:
'Kwill' in uw' soet ooghe-Ionck
Voortaen leven minne-dronck (blz. 55).
Vol extaze zingt hij van zijn liefde voor de Kerk als bruid van Christus
en moeder der gelovigen:
Ghy sijt die Bruyt, met dat schoon hair behanghen,
Waer naer Gods soon nam lichtelijck zijn ganghen,
Soo haest van u een oogh' hadde door-wondt
o wonder cracht! zijn herte tot den grondt.
Ha schoone Bruydt! ha schoonste Coninginne!
Hoe haer verspreydt u moederlijcke minne!
Als ghy Oost, West, Zuyt, Noort op deser aerd
In alle deughd u kinderen God baert (blz. 59) 1).
Tegenover den gekruisten Christus verliest de dichter zich in een
zinnelijke omhelzing; zoals een wingerd zich slingert om een boom,
zoals de klimop een steile muur beklimt, wil de dichter zich klemmen
om het kruis, om Jezus' mond te kussen:
Ha Cruys! als ick u kuss',
Verwerd' ick dan aldus
Tusschen de aerems bloot
Van mijnen Schepper groot.
Al wierd' ick daer in doot,
'Twaer cleyn voor my,
Bleve ick maer slechts hem, mijnen Schepper, bij.
Iesu, my dogh eens jont
Uwen bebloedden mondt:
Ach! op dat my beclijf,
Cuss' ick u nu soo stijf.
Ach! ach! Siel, ende lijf
Schijnt my l' ontgaen,
Eer ick den brant van mijn Siel can versaen (blz. 104).

Een Calvinist staat vreemd tegenover dergelijke in de kunst der
Barok zo veelvuldig aan te treffen erotische mystiek, die hem als profanatie
van het heiligste moet voorkomen. Voor hem is het feit van 's Heilands
zoendood eenmaal geschied: Goede Vrijdag, en, in eerste instantie, ook
1) Ik cursiveer de laatste regel. Hier verloopt de uitwerking van het Hooglied-thema
in het alledaagse.
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het H. Avondmaal, is voor hem een feest der gedachtenis. Nu is Jezus
Heer des Hemels, Koning der gerechtigheid, de Middelaar Gods en der
mensen, die zijn uitverkorenen verzamelt tot de dag des Oordeels ; voor
den Roomsen dichter in zijn mystieke vizioenen bloedt Christus nu
nog aan het kruis, en hij mag, anders dan Maria, die door den Heiland
weggezonden werd, diens wonden kussen; voor hem geldt niet het
woord van den opgestanen Christus tot Maria Magdalena in de hof:
raak mij niet aan. Voor den Roomse, volgens wien Christus' offerande
aan het kruis millioenen malen herhaald mag worden, voor wien Christus'
lichaam in talloze godshuizen lijfelijk tegenwoordig is, staat dit alles
anders dan voor den Calvinist. Intieme omgang in een erotisch getinte
mystieke unie met Christus' gekruisigd lichaam past in het kader van de
Roomse geloofsbeschouwing, maar evenzeer in het kader van het aesthetisch gekleurde liefdesverlangen 1) . Wereldse en geestelij ke erotiek liggen
in één lijn: veertien minnedichten uit de bundel Roose-mond konden
met geringe omwerking worden tot geestelijke gedichten in de Goddelicke
Lof-Sanghen ter ere van Maria, Christus en de heiligen. Ook het boven
ten dele geciteerde lied De Christelycke Siele verheught haer, in het
kussen van 't Cruyce Christi is een omwerking van een Liedeken ter ere
van Roose-mond:
Mijn lief als iek u euss',
Verwerd' iek dan aldus
In uwe lipkens root,
En in u halsken bloot.
Al bleve iek daer dan doot,
T' waer cleyn voor my,
Bleve iek voor al u mijne liefste by, enz.
Deze lange inleiding was nodig, allereerst om aan te tonen waarom
men van dezen dichter als troubadour der liefde geen felle, hatelijke
satiren op andersgelovigen kon verwachten - Franciscus is tenslotte
geen Ignatius -, ten tweede om het karakter van zijn spaarzamelijke
uitlatingen tegen de ketterij beter te doen verstaan. Als de Calvinist
de hem zo dierbare lichamelijke tegenwoordigheid van Christus in de
mis zou willen loochenen, maakt hij zich op tot een verdediging van het
H. Sacrament in een gloeiend sonnet, waarin zijn anti-ketterse poëzie
culmineert. Overigens neemt hij alleen terloops de kerk en haar heiligen
in bescherming tegen aanranding door de ketters. In de Lof-sangh der
H. Catholycke Kercke (blz. 59-60), waaruit boven reeds twee strophen
zijn aangehaald, waarin de Kerk als moeder, bruid, dageraad, altijd-groene
1) De onverenigbaarheid van Schriftuurlijk geloof en erotische mystiek is uitvoerig
aangetoond door K. Schilder, Eros en Christus, in M. J. Leendertse en Dr. C. Tazelaar, Christelijke Letterkundige Studiën, dl. Il, Amsterdam, I926, blz. I30-2I8. Ten
onrechte meent Dr. Rob. Foncke, Nieuwe Gids, I9I7, I. 278 e. v. dat deze geestelijke
erotiek on-Middeleeuws is en een triomf betekent van de Renaissance "met haar wulpse
weelderigheid" en "haar hang naar zinnelijke bekoring". De Contra-Reformatie grijpt
hierin terug op de Middeleeuwen. Dergelijke zinnelijke uitingen van godsdienstige verering - vgl. daarvan ook de moderne voorbeelden bij Schilder - treft men aan bij
Roomse kunstenaars van alle tijden. Essentieel is er tussen de verschillende perioden geen
verschil: formeel verschilt de erotiek van de barok met die der Middeleeuwen door de
aanknoping aan heidens-antieke vormen.
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laurier, door-het-vuur-niet-aan-te-tasten-salamander wordt bezongen,
vinden we ook de twee beelden van de sterke muur en de ark van Noach:
Den zelven God heeft wijsheydt u ghegheven,
En uwen naem boven de Locht verheven:
Als eenen muer heeft hy u oock ghestelt,
Om te weer-staen het kettersche gheweldt.
Wat hadde d' Arck' van Noë te bedieden?
Dan dat naer u oock ijgelijck moet vlieden,
Die van den vloedt der valsche ketterij
En d' helsche doodt wilt wesen los, en vrij.

In twee gelegenheidsgedichten 1) verdedigt hij de heiligen, naar wie
zijn jaloers verlangen uitgaat dag en nacht 2). Beide zijn liminaria van
hagiographieën: re. Ode tot den Eerweerden Heere Jan Schatteman, Beschrijvende 't leven van den H. Macarius (r622) en 2e. Ode tot den Eerweerden Heere, H. Joann. Chrysostomo Van der Sterre . ... , beschrijvende
het leven van den H. Norbertus (r623). De tweede laten we hier rusten,
daar ze precies dezelfde gedachten (op één uitzondering na) bevat als
de eerste: alleen zijn de 2- en 4-voetige verzen van het eerste gedicht
hier uitgerekt tot alexandrijnen. We laten hier nu van de eerste ode
negen van de vijftien strophen volgen:
I.

Vervloect zy dan de Ketterije,
Die van oudts tije
Heeft uyt gespogen heur fenijn.
Martinisten, Anabaptisten
Haer schaedelijck ghebroetsel sijn.

2.

Gommaristen, Arminianen
Sijn als twee haenen
Deen teghen d'ander nu ghestelt.
Om Godts woordt ist dat sy vechten.
Al hun aen-rechten
Is moordery, roof en ghewelt 3).

3. Daer syn nu duyst ses hondert Jaeren

Alree vervaren,
Hoe dat den Hoeck-steen was gheleydt
Van d' alghemeyne Christen Kercke,
Die soo ick mercke
De weerelt door haer overspreyt.
4. Die uyt de de se souckt te blijven
Sal henen drijven
Met den ghemeynen sonde-vloedt.
Die hem ontsien wilt te verdrincken
Sal overdincken
Dat hy dit schip aenreesen 4) moet.
1) De gelegenheidsgedichten van De Harduijn zijn uitgegeven door zijn biograaf
Dambre in diens reeds genoemd werk, blz. 328-343.
2) Vgl. zijn lied Tot alle Godts Heylighen, Godd. Lafs., blz. 77, omwerking van een
Roose-mondgedicht.
3) In de ze ode is deze strop he weggelaten, als toen minder actueel.
4) Zich vastklampen aan.
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5. Christus ons Heyl, ons offerande
Seer goederhande
Door sijne doot is voor-ghegaen,
Soo naederhandt tot allen tyen
Door bitter lyen
Menigh goe mensch oock heeft ghedaen.
6. De Martelaren, wiens ghedachten
Soo weerdigh achten
De Christenen van rechten aerdt;
De Maeghdekens, wiens suyver leven
Godt heeft verheven,
Sijn dit ghespuy noynt aenghepaert.
7. Hieronimus, noch Augustinus
Sijn met Calvinus
Tot noch toe commen over een;
Noch onse Bischops of Doctoren
En haan te vooren
Met Be.ze 1) of Luther iet ghemeen.
8. Nochtans men hauwt dat dees verkeeren
Om hun goe leeren
In 't saeligh-rijck beloofde landt,
Langh eer Ca/vin het volck verdoofde
En uyt den hoofde
Een 2) nieu onclaer gheloove vandt.
9. Men hauwt oock vast dat dese Landen

Uyt s' vyandts banden
Tot onser welvaert syn verlost
Door Sint Amand en sinte Lieven,
Langh eer die dieven
Den sielen roof oynt haan begost.
Men ziet het, 't zijn de conventionele aantijgingen in middelmatige
didactische verzen. Koel is dit alles, vergeleken bij zijn verdediging van
het H. Sacrament des Altaars. In gedicht 33 van zijn Goddelicke Lofsanghen, getiteld: Bereydinghe tot het Heyligh-weerdigh Sacrament des
Autaers, ter eeren van 'tbroederschap des zelfs, in de cathedrale kerck van
S. Bavo tot Ghendt, vinden we in gedragen alexandrijnen een schone
meditatie over het sacrament, in de vorm van een toespraak van den
gelovigen communieganger tot zijn ziel. Verzen zijn er in die een
Protestantse Avondmaalsganger tot de zijne zou kunnen maken 3):
3. Mijn Siel, heft dan om hoogh' uw' binnenste ghedachten!
Noch en laet die niet meer in vuylicheydt versmachten!
Maer met een goet ghepeys voert die ten Hemel in,
En desen langhen wegh en salse niet vermoeyen :
Jae sullen boven dien te wackerder hun spoeyen,
Ist dat zy sijn omlaeyt met 'tVier der hooghster min.
1) De mening door Dambre in zijn biographie uitgesproken dat Den Val ende Opstand
van David (1620) bewerkt zou zijn naar een dichtwerk van den "aartsketter" Beza, bleek
hem later op een misverstand te berusten. Tussenschakel tussen Beza en De Harduijn
was Remy Belleau (zie zijn uitgave van Den Val ende Opstand, Antw. 1928, blz. X).
2) Tekst: En.
3) Men denke slechts aan de avondmaalsgedichten van den Calvinist Huygens.
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4. Helaas! mijn aerme Sie!! mijn Siel, ick moet u vraeghen:
Waert ghy te voren niet als eenen nest vol plaeghen,
En eenen vuylen sack vol alder-hande quaet?
Maer 'tis ons wel verkeert: Godt wilt nu by uwesen,
En commen willighlijck in u ghewis 1) gheresen 2)
Quijt-scheldend' uwe schuldt, verghevend' u misdaedt.
5. Wel aen, wilt dan u hooft met asschen over-decken:
En doet dijn hoovaerdij van stonden aen vertrecken.
Beweent u sonden vuyl, oirspronck van u verseer 3)
En met dees' asschen louw zal uwe liefd' ontsteken:
Oock blyschap bringhen voort, die uwen druck zal breken,
En u oidmoedigh hert heffen ter hoogster eer.
Is de dichter zich bewust geweest dat de Protestant, ook zonder dat
hij de Roomse transsubstantiatieleer aanvaardt, eveneens deel kan hebben
aan deze blijdschap en zaligheid? Waarom anders ineens die abrupte
afbreking van de vrome overpeinzing in de slotstrophe, waarin het sterke
besef tot uitdrukking komt, dat dit heil alleen voor den "huisgenoot"
is weggelegd:
8. Vliedt, Nieuw's-ghesinde, vliedt: want het en is gheen reden,

Dat ghy de schoone vrucht deser verborgentheden
Zoudt deylen neven ons; maer schrumt 4) daer voor, en beeft.
En ghy-lien 5), die God heeft met 'toud' Gheloof doen mercken,
Nutt' dicks dees spijs' en dranck, om u-lier 6) Siel te stercken:
Want zy dogh nievers el dan by de dese leeft.,
Geen ketter mag aan dit heiligste der heiligen deel hebben. Het
onmiddellijk hierop volgende sonnet Van de Waerachtigheydt des lichaems
Jesu Christi, in het Heyligh-weerdigh Sacrament des Autaers (no. 34) is
een van de treffendste en hartstochtelijkste ontboezemingen die door
Contra-Reformatorische dichters tegen de Calvinisten geschreven zijn.
Let op het felle geloofsdispuut, de emphatische herhaling van de aanspreekvorm in de vijfde regel, het krachtig "neen" in de aanvang van
het tweede terzet:
Godt, die Locht, Zee en Aerd' het wesen ded' aen-vaeten,
Schiep al dit uyt niet 7), segghende dat 't soo sy.
Christus, dien ick Gods soon en selve God belij,
Heeft ons door woorden claer zijn Lichaem hier ghelaeten.
Maer ghy, ghy Ketter valsch, sijt ghy niet weerd om haeten,
Die wilt datmen God' s woord verminder en besnij!
Hy sprack: Dat's mijn Lichaem; sprack hy 't, hy bleeffer by.
Waer toe dient dan versiert sulck ydel-hoofdigh praeten ?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
1)

Geweten.
Gedaald.
Droefheid.
Vreest.
Tekst: ghy-lier.
Tekst: u-lien.
Lees: "Schiep dit al uyt het niet"?
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Ghy kent 1) dat 't God vermoght, dat hy 't oock heeft gheseydt.
Dit segghende, nam hy doen eenigh onder-scheydt?
Soo niet? waer toe wilt ghy sijn moghentheijdt berooven?
Neen, God's waerachtich woord en kan gheen faute slaen.
Sprack hy 't, hy wild' het zoo; wilt hy 't, het wiert ghedaen.
Dat hy moght 2), wild' en sprack, moet-men dan vast ghelooven.

Zulk een tegenstander is het waard, dat men aandacht aan hem schenkt.
1) Erkent.
2) Kon.

HOOFDSTUK IX.

HET GEESTELIJK LIEDBOEK.
Een van de meest aantrekkelijke propagandistische middelen van de
Kerkhervorming was wel geweest het gemeenschappelijk zingen der
psalmen tijdens de godsdienstoefeningen. Wijduit over de landen had
het plechtig psalmgezang geklonken tijdens de hagepreken; alle nieuwgezinden waren mede daardoor bezield met kloeke geloofskracht; de
Christelijke 'gemeente was door deze gezamenlijke deelneming aan de
eredienst in hoge mate geactiveerd.
De leiders der Contra-Reformatie zagen dat zij tegenover dit geduchte
geestelijke wapen iets gelijkwaardigs stellen moesten. Wel bleef men vasthouden aan de oude Latijnse hymnen, die voor, en niet door, de gemeente
gezongen werden, maar daarnaast begreep men aan de leden der kerk
ook het geestelijk en kerkelijk lied in de eigen taal te moeten meegeven:
ook haar kinderen moesten op de catechisaties en de zondagsscholen
uit de schat der oude en nieuwe kerk leren zingen; ook voor haar had het
geestelijk lied, althans in die streken die met ketterij besmet waren,
propagandistische waarde. De gewoonte werd ingevoerd dat er op de
catechisaties driemaal, bij het begin, in het midden, en aan het einde
der lessen, door de kinderen gezongen werd 1). Geheel zonder strubbelingen kwam deze hervorming niet tot stand. Tweemaal (in 1599 en 1618)
hebben b.v. de Nederlandse Provincialen der Jezuïetenorde er een stokje
voor willen steken, maar het achterwege laten van de zang had een
gevoelige terugslag op het catechisatiebezoek ten gevolge, zodat het zingen
maar spoedig weer in ere werd hersteld.
Vooral in de eerste decenniën der 17e eeuw is er op dit terrein veel
gepresteerd door de Zuidnederlandse dichters der Contra-Reformatie.
Verschillende gezangenbundels treffen wij aan in die tijd, die niet alleen
dogmatische en mystieke liederen benevens zangen over de heilshistorie
bevatten, maar ook apologetische en polemische liederen. De haé!t jegens
de ketterij moest op alle mogelijke manieren in de harten der kinderen
"ingestampt" worden, zoals het zo kernachtig wordt uitgedrukt in het
door pater Poirters vertaalde Jezuïetische jubileumboek Afbeeldinghe van
d'eerste eeuwe der societeyt Iesu, 1640: "Vanden rotten appel en komt
doch gheen deught, 'ten zy men de kerne daer uyt neemt, ende in eenen
goeden grondt plant, om daer van een iongh spruytjen op te queecken,
'twelck, door de sorghe vanden boogaerdtman gade gheslaghen, allenghskens opwasse, en sijne vruchten nae der handt in groote menighte aen
1) A. Poncelet. Histoire de la Compagnie de Jésus dans les Anciens Pays-Bas. Bruxelles,
1926. dl. lI. blz. 3°7.
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de stadt bedeele. Den aerdt der ouderlinghen 1) was voor het meerder
deel in Nederlandt verdorven: groote vruchten hier af te verwachten,
scheen te vergheefs : dus heeft ons goedt ghedocht hunne kinders, als de
kernen ende het saet vande naekomelinghen, t' onswaerts te nemen, die
in kercken en capellen ghelijck in eene goede aerde te planten, de selve
inden Heere te beherten 2), met goede vermaeninghen te besproeyen,
inde Christelycke leeringhe t' onderwijsen, ende de vreese Godts, met
den haet der sonden ende der ketterijen, daer in te stampen: met een
woordt, vruchtbaere boomen tot welvaeren vande Republijcke daer van
op te queecken. Met wat vernoeghen des volcks en profijt der sielen dit
werck over al, tot dien dagh ongheploghen, wy bestaen hebben, gaf
niet alleenlijck den grooten toeloop te kennen, voor den welcken nu de
kercken soo enghe vielen, datmen t'alle kanten in vensters ende op lederen
klom" (blz. 558-559). We krijgen hierdoor tevens een kijkje op het effect
dat deze Contrareformatorische catechisaties gehad moeten hebben 3).
Ook over de catechisatieliederen wordt er gesproken: "Men hadde de
hooft-punten des gheloofs in rijm ghestelt, de welcke als se nu, tot
verl ustinghe t' saemen en leersaemheyt vande kinderen, ghesonghen
wierden, soo wierden eensweeghs 4) onder de meyssens ende ionghedochters in winckels ende op straete de vuyle liedekens uytghebannen,
ende in plaetse van die, gheestelijcke, diemen inden Cathechismus hoorde,
inghebraght" (blz. 559).
Vele van de liederen die aan de kerkelijke hoop der toekomst geleerd
werden, waren van oudere datum: veelal zijn het gemoderniseerde
Middeleeuwse liederen of vertalingen van de traditionele kerkhymnen.
Vele nieuwe werden er aan toegevoegd, gelijk juist uit ons onderzoek
gemakkelijk aan het licht gebracht kan worden. Overal waar een antihervormde tendenz aanwezig is, hebben we te doen met liederen van
na-Middeleeuwse oorsprong. Nu is het ondoenlijk in het raam van deze
studie alle Rooms-Katholieke, Zuidnederlandse liedboeken van na de
Hervorming te onderzoeken. We beperken ons dan ook enerzijds tot
enkele die zo menigmaal herdrukt zijn dat ze tot de meest representatieve
gerekend kunnen worden, anderzijds tot enige die door Kalff reeds als
belangrijk gesignaleerd zijn. Als criterium nemen we het voorzien zijn
van een Zuidnederlands drukkersadres. Daarmee weten we niet altijd of
de auteurs van de meestal anonieme liederen Zuidnederlanders waren,
ja niet eens of het wel werkelijk Zuidnederlandse drukken zijn. Bij het
lied kan men de grenzen tussen Noord en Zuid niet zo precies trekken.
Het lied is niet aan plaats of tijd gebonden. Er zal bij de bespreking voldoende gelegenheid zijn om vermoedens omtrent plaats van herkomst
of tijd van ontstaan te opperen.
1) Oudere mensen.
2) Liefhebben.
3) De Antwerpse bisschop Torrentius verklaarde: "magnum adiumentum, immo
unicum fundamentum restaurationis fidei ac religionis catholicae est lectio catechistica",
vgl. Poncelet, dl. Il, blz. 299. "De Middeleeuwsche catechese heeft een moraliseerend
karakter. Zij kweekte geen overtuiging, maar vroomheid; zij leerde niet belijden, maar
navolgen" (Dr. A. Troelstra, Stof en Methode der Catechese in Nederland vóór de Reformatie, Gron. 1903, blz. 335). Na Trente kon men daar niet mee volstaan.
4) Eens en voor al, vgl. Ned. Wdb. lIl, 3817.
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We beginnen dan met enkele liedboekjes, waarvan het niet zeker is
dat het Zuiden ze voor zich kan opeisen, maar die blijkens het drukkersadres onderaan op de laatste pagina in 1616 en 1618 gedrukt zijn bij
Jan Maes (Jan Masius) te Leuven. Kalff 1) heeft ze in het voorbijgaan
even besproken. Er is nog meer reden, ze vooraan te plaatsen, daar het
zeker is, dat ze liederen bevatten van oudere datum dan het begin der
17e eeuw. Den lezer springt al spoedig in het oog een sterk verschil
met de andere liedboeken uit de tijd van het Twaalfjarig Bestand. Daar
telkens de ietwat schelle en triomfantelijke toon der Contra-Reformatie,
hier gematigdheid, berusting onder de druk, bemoediging en vertroosting
vanwege de nood des tijds. Deze tonen zou men eerder verwachten uit
een gemeente onder het kruis dan uit het kamp der strijdbare en ten
dele zegepralende kerk der Contra-Reformatie.
De titel van het eerste boekje luidt: Een Geestelijek Liedt-boecxken,
inhoudende nieuwe Liedekens, nu anderwerf ghedruckt, verbetert ende vermeerdert met eenige nieuwe Leysenen, na geleghentheyt der Hoochtyden 2).
Volgens de titel is het dus een tweede druk. Op de laatste pagina staat
onderaan: Vidit et approbavit S. O. Ghedruckt tot Loven, by Jan Maes.
Anno 1616. De voorrede is ondertekend: Deucht wint.
Een lied, echt uit de tijd der verdrukking, verwant aan de poëzie van
Katherina Boudewijns, is Een gheestelick Liedt op de voys: Een Ridder
of een meysken jonck, oft, 0 Heer wie sal in uwen tent. Ps. 14, oft, Van
Gerrit van Velsen 3):
Aensiet 0 Heer, Heer, onse Godt,
Hoe wonderlijck 'tgaet opter aerden,
Met ons, u schaepkens diemen bespot,
Die eertijdts uwen naem verclaerden 4).
Eertijts soo waren sy heerlijck;
Maer nu so worden sy verschoven,
En oock veracht ghelyck als slijck,
Aenhoort haer suchten eens daer boven.
Verhoort ons Heer om uwen naem,
Die u hier dienen en vreesen :
Weest ons ghenadich, siet ons aen,
Ons· droefheyt, Heer, comt toch ghenesen.
Al uyt den mont der kindren cleyn,
Soo wilt doch uwen lof volmaken,
Tot schaemt van vyanden onreyn
Die u Heer in u leden laken.
Tot u Heer is al ons toevlucht,
Wilt in dese benaude tyen
Verhooren 't Schaepken dat tot u sucht,
Dat hem in u noch sal verblyen.
1) Gesch. der Ned. Lett., V. blz. 38o-38r. Van het tweede boekje kende hij alleen
de druk van 1613.
2) Nat. Bib!. 174- C. 29.
3) De interpunctie in de geciteerde liederen is gemoderniseerd. evenals dat in alle
in dit werk aangehaalde poëzie- en prozafragmenten het geval is.
4) Verheerlijkten.
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De blijtschap die sal eeuwich zijn,
Die ghy hier nae sult openbaren
Al die u dienen door liefde fijn
En u gheboden hier bewaren.
Haer smert sal wederkeeren haest,
Wiens mont tot laster is ontsteken.
Van God vervreemt en oock verbaest,
Soo sullen sy dees woorden spreken:
"Siet hoe verheven zijn sy daer
Die wy als sot ginghen begecken,
En zijn verheven in schoonheyt claer,
o berghen valt! wilt ons bedecken."
Ghy Christen schaepkens, hier versmaet,
Verblijt u, waer ghy bent gheseten.
Bidt voor de mensche die u haet,
Dat Godt die noch niet wil vergheeten.
Roept: Prince God van Hemelrijck,
Wilt haer die sonden vergheven
(Als ghy ons leert seer suyverlijck)
Daer ghy u gheest voor hebt ghegheven (fo. 63).
Een satiriek trekje schuilt er in de tekening van de ontgoocheling der
ketters, als zij de gesmade Katholieken hiernamaals in de eeuwige
heerlijkheid zullen zien. Sympathiek is het slotgebed voor de tegenstanders, zoals we dat ook wel in het Geuzenliedboek vinden, b.v. aan het slot
van een fel gedicht tegen den Paus (van Lummel no. XL V, Kuiper no. 1 I):
lck bidde u vader ghebenedijt,
Dat ghy hem doch ghenadich zijt,
End wilt hem gracy gheven,
Dat hy zijn sonden doch eens belijt,
End eeuwich met u mach leven.
Het tweede boekje draagt als titel: Een Nieu Geestelijek Liedt-boecxken,
inhoudende veel nieuwe Liedekens, die welcke noyt in druck en zijn gheweest
(. ?) (. ?) (. ?). Op de laatste bladzijde onderaan vinden we de toevoeging:
Ghedruckt tot Loven, by Jan Maes. Anno 1618. Scheurleer 1) vermeldt
nog meer drukken, n.l. een van 1620, een van 1623 en een van 1631.
Op de titelpagina van deze laatste uitgave lezen we nog: "Men vintse
te coop by Tomas Pietersz. Baart, Boecvercooper ende Drucker, woonende
tot Alckmaer, inde Langhe-Straet, inde Conincklijcke Prop heet David.'
Zowel in de eerste als de laatste druk vinden we dialectvormen als:
aenranght, rijmend op: vyant, cant (fO 19 v.o.); verlienen, rijmend op
dienen (fO 23 r. 0.); wiet = wijd (fO 18 v.o.). Deze kunnen wijzen op
Noordhollandse herkomst. De mogelijkheid erkennend dat het een
Noordhollandse nadruk is van een oorspronkelijk Zuidnederlandse
uitgave, dunkt het ons toch waarschijnlijker dat dit boekje, evenals het
1) Vgl. Scheurleer, Ned. Liedboeken, 's-Gravenhage, 1912, blz. 36 en zijn Catalogus
van de Muziekwerken en de Boeken over Mu.ziek, 's-Gravenhage, 1923-'2$, deel U,
blz. 219.
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vorige, niets met het Zuiden te maken heeft en dat het Leuvense drukkersadres zuiver fictief is 1). Een vijftal van deze kleine dertig liederen zijn
ondertekend met B. M. I. H., één draagt het onderschrift: M. I. Verdel
fecit (= Delver ?).
Sommige van deze liederen zijn kennelijk van oudere datum, uit het
begin der beroerten. Zo b.v. Een gheestelijck Liedeken, vant Heylighe
Sacrament des Outaers, een verdediging van de transsubstantiatie, waarin
deze roep om vrede ons treft:
Gedenct uwen barmherticheyt
In on se desolate tijden,
Daer is so grooten twist verbreyt.
o Heer, wiltet niet langer lijden,
En geeft u heylige kercke vree,
Bekeert die twistige broeders mee,
Dat bid ick u Heer hier ter stee (fo. 6 v.o.).
Nog duidelijker is deze oude herkomst in Een nieuw Geestelijck Liedeken
van aenbidden der heyligen:
0, Heer, het is u wel bekent,
Hoe dat daer nu zijn opgeresen
Nieuwe gesinden hier ontrent
Die uwen Naem schijnen te vresen (fo. 9 v.o.).
De eerste vijf liederen, waaruit ook het bovenstaande werd geciteerd,
hebben, gelijk veel vroeger werk, Bijbelteksten als bewijsplaatsen in
margme.
Veel anti-hervormde uitlatingen staan er niet in dit boekje. Opmerkelijk
IS de allegorische aanhef van het I ze lied:
Schisma, discoort,
Met Error seer quaet
Comen strack voort,
Met Heresis opstinaet,
Om my te bevechten.
Wt ghespannen si et
Haer netten wiet.
Sy en rusten niet
Om myn ziel daer in te hechten.
Haers woorden virtuyt,
So Paulus ons leert,
Als een Cancker spruyt,
Ons zielen uyt teert.
Och 't zijn die Wolven,
Die Gods Schapen vroet,
Gecocht (Christo) door zijn bloet
Met woordekens soet
Al in die helle geerne dolven (fo. IS v.o.).
1) Dergelijke schuiladressen kwamen meer voor. Men drukte Katholieke boeken Z.g.
te Keulen, Leuven of Antwerpen, terwijl de werkelijke drukker in de Republiek woonde.
Men deed dat o. a. wegens het "gevaar voor ipbeslagneming door de Overheid en verlies van overgevoelige niet-Katholieke cliënten". Vgl. Mr. J. J. A. Lucas, De Drukkersadressen op enkele werken van Johan Stalpart van der Wielen, Tsch. voor T. en L., 194°,
blz. 205-2I2.
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Een roepen tot den Here om hulp tegen de verwoede ketters:
Die Wolf comt my bespringhen
Met zyn bebloede Muyl,
Sijn lust op my comt dringhen,
Om te voeren in zijn (moort-)cuyl:
Myn herder, zijt ghy almachtich,
Door u ghenaet
Comt my te baet,
Weest mijn cranckheyt gedachtigh .... ([0. 19 v.o.).
Mijn Geest wilt doch verstercken
Om te lyden sonder schroom
Teghens alle Sathans werken.
Maeckt my in liefden vroom ....
Wort ick mijns vyants rove,
Ick heb aen hem gheen schuit;
Dat ick ly om tgheloove
Met vreught mijn hert vervult .... ([0.

20

v.o.).

Eén lied, met reminiscenties aan het Wilhelmus, citeer ik in zijn geheel:
Een nieu Liedeken op de wijse: Christus is opghestanden.
Wanhoopt niet Catholijcke schapen,
Al schijnt u harder te slapen.
Lijtsamigh verbeyt een corten tijt,
En hy sal maken door jolijt
Ons verblijt.
Tijtelijcke wy moeten lijden
Om namaels te verblijden.
Benautheyt en pijn verganckelijck,
Salons brenghen int Hemelrijck
Al ghelijck.
Daerom met grooter hoopen
Die wolven hongherigh loopen,
Vernielende de schaepkens goet en vroet,
Die Christus gecocht heeft met sijn bloet
Suyver en soet.
Ghelt en hoogheyt sy soecken
In al des weerelts hoecken
Door Sathans ingeven ende raet.
Sy poghen nae den vryen staet,
Vuyl en quaet.
d'Onnoseien sy bedriegen
Met valscheyt ende lieghen
Onder een schijnsel van heyligheyt.
Menigh goet mensch door simpelheyt
Wort verleyt.
Maer schaepkens die Christo zijn ghegeven,
Gheen wolven die moghen doen sneven,
So langhe zy Christurn kennen voor haer Heer,
Verlatende sijn Goddelycke leer
Nimmermeer.
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Daerom blijf ghy 1) te weyden
Daer ghy zijt bescheyden.
Aen gheloove, dat in u met verstant 2)
Door den heyligen doope is geplant.
Hout die hant.
Laet u daer niet uyt dringhen
Om geen tijdtlijcke dinghen.
Als alle dingh vervult sal zijn,
Godt ons verlossen sal in corten schijn 3)
Van alle pijn.
Ons harder salons bewaren;
Gheen Wolven en moghen vervaren;
Voor die schaepkens vroet van sijn schaepstal
Sijn ziel en leven hier laten sal
Ons te gheval.
Prince van alle Catholijcken
En wilt ons niet beswijcken.
Nae u barmhertigheyt en goetheyt groot
Blijft ons ghetrou tot in der doot
In onse noot ([0. 27).
In zijn van ouds bekende beschuldigingen van geldzucht, hovaardigheid, zucht tot ongebondenheid en schijnheiligheid is dit lied nog 't
scherpst van het hele bundeltje.
Geheel zonder titelpagina, drukkers adres, jaartal en approbatie
verscheen een liedboekje van slechts zestien pagina's onder de titel:
Sekere Nieuwe Liedekens, by een vergadert, die door (lees: voor) desen
noyt meer in Druck en zijn gheweest 4). Geen enkel van de er in opgenomen
liederen draagt een ondertekening met naam, initialen of zinspreuk.
Evenals de hiervoor besproken boekjes heeft het ex. van de Nat. Bibl.
deel uitgemaakt van de Z.g. bundel van Bogaers 5), die later uit elkaar
gehaald is. Scheurleer 6) voegt aan de titelopgave toe: [Antwerpen, G.
Lesteens, c. I623 ? of Alckmaer, Jacob Comelisz.?] Ik acht het exemplaar
mede om het ontbreken van de gebruikelijke approbatie, een Noordnederlandse nadruk: de toon van sommige dezer liederen was veel te
scherp dan dat een uitgever er in die dagen enig risico mee kon nemen.
Een Zuidnederlandse druk verscheen in I623 bij H. Wouterszoon te
Antwerpen, terwijl later ook een Noordnederlandse uitgave verscheen
bij Com. Dircksz. Cool, z. j.
Een voor ons doel belangrijke beurtzang vinden we in dit boekje
onder het opschrift: Een nieu Liedeken: Op de Wijse: Ghelijck als de witte
Tekst: ick.
Bedoeling, opzet.
Spoedig (niet in de wdbb.).
Nat. Bib!. 174. C. 35.
Vg!. Acquoy, Het Geestelijk Lied in de Nederlanden vóór de Hervorming, Archief
voor Ned. Kerkgesch., jrg. I1, blz. 21.
6) Ned. Liedboeken t. a. p., blz. 4+
1)
2)
3)
4)
5)
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Swane, etc. 1). De dialoog wordt gevoerd door de Reformeerde en die
Catholijcken. Wij vinden er een samenvatting in van vele argumenten
die door beide partijen in de geloofsstrijd te berde gebracht werden. De
Reformeerde wil een nieuwe leer ingang doen vinden, die, volgens zijn
zeggen, eigenlijk identiek is aan het oude Evangelie. Ze schelden elkaar
uit voor papist; de term antipapist was blijkbaar nog niet uitgevonden!
Wie verlopen papen gelooft, is kort en goed een papist, decreteert de
Katholiek, wie goede priesters gelooft, blijft Katholiek. Maar gij hebt
de kerk besmet met menselijke inzettingen, zegt de Gereformeerde.
Neen, antwoordt de Katholiek, gij zijt van ons geweken door Uw kerkvernieling, uw valse evangelieverkondiging en uw vrije levenswandel.
Ook dit argument kan teruggekaatst worden: zie maar eens na(jr de levenswandel van uw monniken en papen: "droncken drincken ende by-slapen,
dat doen sy meest altemael." Geheel in de geest van Anna Bijns luidt
het antwoord der Katholieken:
Het vleysch can schandaliseeren,
Maer Gods Kercke niet onteeren,
Want Godt houtse reyn ende puer.
Maer die contrarie leeren,
Die doen Gods Kerck onteeren,
Door vervalschingh der Schriftuer:
Leven onse Priesters te boos,
De Heer blijft goet altoos,
Haer leven schaedt ons niet:
Maer u leeringh seer boos
Brenght ons zielen in groot verdriet.
N u begint de argumentatie van den Gereformeerde te verzwakken.
Alles goed en wel, zegt hij, maar men zou toch gaarne zien dat de priesters
een goed voorbeeld gaven. Dit is het puntje waar de Katholieken hem
weten te vangen: sedert het Concilie van Trente is er immers in de
levenswandel van de geestelijken zoveel verbeterd. Dit is de sterkste
stelling van de Contra-Reformatie. Onvervaard antwoorden de Katholieken hem dan ook:
Hebt ghy jeuckende ooren 2)
Van ons yets goets te hooren,
Dat is een teecken van Fenijn:
U gheest soude vreught oorboren,
Waert saecke ghy wout spooren 3),
Dat goede Catholijcken zijn:
Ghy soudet vinden perfect,
Haer leven seer correct,
Deuchtsaem in menicheyt,
Die haer orden onbevlect
Leyden in reynicheyt.
1) Kalff noemt dit lied ook: Gesch. der Ned. Lett., V, blz. 375, maar behandelt het
ten onrechte bij de straks te bespreken bundel Drie Vraechliedekens. De wijsaanduiding
bij dit soort "liederen" betekent lang niet altijd dat ze ook werkelijk gezongen werden.
Het is vaak niet anders dan de bepaling van de strophevorm, vgl. J. Wille, Vondelkroniek,
IV, II6.
2) Zijt gij belust, vgl. Ned. Wdb. VII, 282.
3) Nagaan.
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Dit moet de Gereformeerde wel toegeven:
lek moet kennen ende verclaren
Datter veel leven devoot,
Ende dat over duysent Jaren
Veel Martelaers zijn ghedoot:
Vele Catholijcken se er verduldich,
Storten haer bloet,
Die Christenen lieten menichvuldich
Het Weerelts goet.
Of deze ketter zich nu ook werkelijk bekeerd heeft, meldt de historie
niet, maar voor den Katholiek is het pleit beslecht. Het gedicht eindigt
met hun gebed:
Prince Godt almachtich,
Treckt onse Vyanden crachtich
In onse Catholijcke Kerck:
Op dat wy al eendrachtich
Moghen hooren waerachtich
Ende verstaen u Goddelijcke werck;
Haet, nijt, twist ende discoort
Laet van ons zijn versmoort;
Behoedet ons voor misval 1),
Op dat wy soo dat behoort
Leven in liefden al.
Behalve een onbeduidend liedeke van Sinte Paulus bekeeringhe, een
Rooms schriftuurlijk-lied met polemische strekking, vinden we hier
nog een lied dat blijkbaar bedoeld is als verweerdicht tegen een Geuzenlied: Een nieu Liedeken, Op de Wijse van de Babiionische Hoere. De aanhef
is vrij fel:
Ghy die daer zijt vande nieuwe ghesinden,
Laet dalen u rigoreuse moet 2).
Waert dat ghy oprecht Christum beminden,
Ghy en sout niet soecken ons Priesters bloet,
Noch oock het rijcke Cloosters goet, zuyt ende noort;
Landen en Steden daer het eens was goet,
Daer hebdy ghebrocht twist en discoort.
Ghy wilt dat wy u valscheyt sullen ghelooven,
Ghy voorloopers van Antechrist;
Met leughens meent ghy ons te bedooven 3),
Maer dat oude Gheloof is het best,
d'Welc ons de Apostelen zuyt en west, dit is het slot,
Hebben gheleert, maeckt gheen molest,
Daer en is maer een Gheloof, ende een Godt.
Een hele reeks geschilpunten wordt nu weer opgehaald: dat de Roomse
kerk gebouwd is op de steen Petrus, het eren der beelden, het houden
der vasten, het gezag der H. Schrift, het gebruik van kaarsen bij de
1) Onheil.
2) Drieste overmoed.
3) Niet in de lexica; germanisme (betäuben)?

INLEIDING
beelden, de leer van de Engelbewaarder enz. Twee coupletten wil ik
er tot slot nog uit citeren, beide van ongemene scherpte:
Ghy seght: de Kerck is invisibel,
Hier op der aerden ons onbekent.
Contrarie blijckt, het welck is horribel.
Ghy kent ons Kercke nu wel present,
Die ghy aen doet soo grooten torment, dit is claer,
Ghy veracht ons Priesters, ons Outaren schent,
't Welck Godt eens wreken sal int openbaer.
U Predicanten zijn van vreemden hayre 1),
Sy spreken al dat den vleesche mede gaet:
Sy derven wel preken int openbare,
Dat Kercken rooven en is gheen quaet:
Maer anders daer geschreven staet, die 't wel besiet.
Wie steelt, seyt Christus, mijn woorden wel vaet,
In mijn Rijck en sal hy comen niet.
Nauw verwant aan de reeds besproken liedjes zijn de niewe Liedekens
en Letanien om te singen, die we vinden in een Antwerpse druk, waarvan
de volledige titel luidt: Drie Vraegh-liedekens van sommighe Catholijcke
personen dickwils uytghegeven aen alle Ghereformeerde ofte andere nieuwe
Predicanten, waer op noyt grondelijck ofte bescheydelijck 2) gheantwoort is,
door H. Frederick Reyniersz van Cranenburgh. Met noch Eenighe andere
niewe Liedekens en Letanien om te singen, gecomponeert door verscheyden
Autheuren, sommige noyt voor desen gedruckt, met de Acht Catholijcke
Propositien tegen alle nieuwe gesinden door P. Franciscus Costerus, Priester
der Societeyt Jesu. t'Antwerpen. By Guilliam Lesteens, Boeck-vercooper
inde Hooghstraet, inde vergulden Pellicaen, Anno I643.
Het eigenlijke pièce de résistance, de drie vraagliedjes, laten we voorlopig even buiten beschouwing, om eerst de andere liederen te bespreken.
We treffen er in aan: De Litanien van onse L. Vrouwe; liederen voor de
zielen in het vagevuur; Vijfthien Liedekens op de IS. misterien des H.
Roosecrans, waarvan 13 ondertekend zijn met de spreuk Semper Certamen
en waarvan ik één in de Inleiding van dit boek (blz. 49) als voorbeeld
van barok poëzie reeds heb aangehaald; ep.kele liederen op de voornaamste
feestdagen, enige specifiek anti-geuse gezangen, benevens in proza de

Acht Catholijcke propositien tegen alle Nieuw-ghesinde ende Sectarissen
door den bekenden ketterbestrijder pater Costerus. Genoeg om te doen
zien dat deze uitgave bedoeld en opgezet is als propagandageschrift,
met het lokaas: varietas delectat. Men lette op het jaar van uitgave:
1643, een jaar waarin de militaire actie van Frederik Hendrik tegen
Vlaanderen een nieuwe bedreiging vormde voor het Katholieke geloof,
en waarin we dan ook verhevigde polemische activiteit zullen opmerken
(0. a. van Lambertus Vossius).
Allereerst vallen ons op twee liederen op de wijze van het Wilhelmus.
Het eerste, een uit dichterlijk oogpunt niet zo kwaad vers, heet Een nieuw
Liedeken van de heylighe Kerck en vangt aan:
1) Zijn zonderlinge personen, vgl. Ned. Wdb., V, 1415.
2) Duidelijk.
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Een Zee vol stuere 1) baren,
Vol onweer ende wint,
Moeten wy overvaren,
Daermen veel klippen vindt.
Maer wildy saligh wesen
Neemt voor een Schip te baet
De Kercke Godts ghepresen,
Die ' s werels vloedt ontgaet.
Als niemandt buyten de Arcke
Die Suntvloedt cond' ontgaen,
Alsoo buyten Godts Kercke
Dooltmen in 's Hellen baen;
Op haer heeft Godt almachtigh
De waerheyt vast ghegrondt;
Wat sy leert is waerachtigh,
Gheen leughen spreeckt haer mondt.
Het andere draagt geen opschrift. Het dateert uit de tijd van de
Arminiaanse twisten en bevat een aansporing tot Holland om weer onder
de vleugelen van de moederkerk terug te keren. Welk een tegenstelling:
Holland vroeger en Holland nu!
Hollandt, waer is ghebleven
U goedertieren aerdt,
U trouwe gheloof en goedt leven,
Daer ghy door waert vermaert.
Simpel waert ghy van seden,
Oprecht edel van bloedt,
Godtvruchtigh vol van vrede,
Stantvastigh van ghemoet.
Nou sietmen in u groeyen
Bedroch, twist, quaedt ghebroedt,
U steden van woecker vloeyen,
Van valscheydt en van bloedt;
U jonckheyt is verdorven,
U Lant vervult met roof,
Sint dat u is verstorven
U Vaderlijck gheloof.
Dat geloof is het geloof van St. Willebrord. Houdt daaraan vast, zegt
de dichter. Heeft Calvijn ooit mirakelen gedaan?
Bevroet wel eens mijn woorden,
o vrome Batavier,
En wilt niet meer ten noorden
Dus seylen over stuer 2),
Maer draeyt u coers ten suyen,
Naer sinte Pieters schip,
Ofte anders gaet ghy kruyen
Een streeck naer Duyvels klip.
1) Woest.
2) Achterwaarts, h.I.net verkeerd?

INLEIDING
Hierop volgt het felle lied dat we ook vinden in de liedbundel van
Van Haeften, die we straks zullen bespreken, met de stokregel: Want
Godts Kerck en is daer niet". Een gedicht waaruit een zekere mate van
kennis omtrent de Gereformeerde kerkgebruiken blijkt heet Apenspel
ende menschen insettinghe, en gaat op de wijze: "Gheeft my te drincken
nae mijnen dorst". Het heeft de vorm van een vraaglied ; de volgende
inleiding gaat aan de vragen vooraf:
Ghy menschen die niet meer ghelooft
Dan in den Bybel staet gheschreven,
Merckt hoe ghy zijt van verstant berooft
En door wat gheest ghy wordt ghedreven.
Wilt doch een klaerlijck antwoordt gheven
Op elcke vraghe met goedt bescheyt,
Oft kont ghy niet, soo bekeere u leven,
En merckt hoe deerlijck ghy wordt verleyt.
Dan volgt een serie vragen over de meest uiteenlopende kwesties:
theologische geschilpunten in de trant van: waar staat in de Bijbel dat
er geen vagevuur is, èn onbelangrijke practische aangelegenheden. Hier
volgen enige voorbeelden:
Waer blijcket datmen den bedel-dach 1)
Die ghy instelt, sal vieren moeten? Datmen noch trouwen sal noch doopen gheen
Dan juist op preeck-dach, doet ons dit weten.
Dat vrouwen mogen 't Nachtmael eten,
Dat drie gheboden gaen in de Kerck,
Of dat stadts raedt hem mach vermeten
Te trouwen, met schriftuer maeckt sterek. Dat uyt alle ghelooven worden ghenomen
Seker persoonen die ten Hemel gaen. Den naem vant Nachtmael wijst als ghy koont,
En datment eten moet na seecker weeken,
Dat die Predicant dan moet aenspreecken
Susters en Broeders van huys tot huys,
Dat niemandt anders dit broot mach breken
Dan juyst die daeghs u ghemeente kuyst 2), enz.
Het slot luidt:
Prins, ick hadde noch wat te vragen meer
Aen dese neus-wij se Bijbelisten.
Wy houden Godts woordt in grooter eer
Met die overleveringhe, als goede Christen,
Want sonder die noyt menschen wisten
Dat Bybel was voor Schriftuer bekent.
Schout ketterye, 'tsijn Duyvels listen,
Blijft Catholijck tot den ent.
Een standpunt, waarbij de Traditie feitelijk niet alleen naast, maar
ook boven de Bijbel geplaatst wordt. De Protestant daarentegen aanvaardt niet de Bijbel als Gods Woord, omdat de Traditie dat zo leert,
maar hij leert dat ieder die door Gods Geest verlicht is, de Schrift als
zodanig herkent door het testimonium Spiritus Sancti.
') Biddag.
2) Misschien is bedoeld: de koster.
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Op deze satire volgt een lang onbeduidend dogmatisch gedicht
Christelijcke Leeringhe, Op de Wijse: Maximiliaenus de Bossu: bedoeld
zal wel zijn het populaire 1) Geuzenlied van die naam, dat we zowel in
het Geuzenliedboek (v. Lummel no. LXXIV, Kuiper no. 72) als in Valerius'
Gedenck-Clanck (blz. 58), vinden; het geuzenlied heeft echter strofen
van 7 versregels van 7 à 9 lettergrepen, het onderhavige lied strofen van
10 regels met meer lettergrepen; blijkbaar is hier dus een vergissing in
het spel bij den Zuidnederlandsen dichter; of is er nog een lied dat zo
begint, b.v. een loflied op Bossu? Smakeloos is het van een dichter, die
ondertekent met F. H. H., dat hij in een lofzang ter ere van Maria:
De Eerste blyde misterien ter eeren De Bootschap van Maria en passant
de ketters een veeg uit de pan geeft:
Comt nu vry, Calvijnse Clercken,
Met Minnist en Lutheraen,
Gaet volbrenght u boose wercken
In Maria te versmaen,
Doch haer naem gebenedijdt
Blijven sal tot uwer spijdt.

lets dergelijks zullen we niet in de hierna te bespreken bundels van
Van Haeften en de Brugse Jezuïeten aantreffen.
Na het bijwerk uit dit Liedboek te hebben besproken, komen we thans
tot datgene wat niet uit poëtisch, maar wel uit cultuurhistorisch oogpunt
de hoofdzaak is: de drie vraagliederen ; interessant wegens alles wat er
omheen is voorgevallen, en om hun betekenis voor de Roomse geloofspropaganda. Uitvoerig worden we daaromtrent ingelicht door een Calvinistisch verweerschrift, opgesteld door Ds. Hieronymus Vogellius,
predikant te Hem, later te Enkhuizen 2). De titel van dit verdedigingsschrift (Catal. Knuttel, 2134) luidt: Grondelijcke ende bescheydelijcke
Antwoorde op drie Papisten Vraech-Liedekens aen den Ghereformeerden
ghesonden, die onlangs uyt het Hoochduydtsche in het Nederduytsche zijn
overgheset, door den Rhijm verciert, ende in druck uytghegheven, Door Heer
Frederick Reynaerts van Cranenburch. Ghestelt door H. V. een en van den
Aldergheringsten Predicanten der Ghereformeerde Kercke. Ghedruct tot
Enchuysen. By Jacob Lenaertsz Meyn, Boeckvercooper op de nieuwe Straet,
int vergulden Schrijfboeck. Anno. I6I4. Kort na de tweede druk der Vraagliederen verscheen ook van dit werkje een tweede druk (1644) met de
volledige auteursnaam op de titelbladzijde (Catal. Knuttel, 5139).
In de Inleiding Totten Christelijken Leser (in de ze uitgave iets uitvoeriger dan in de Ie) deelt hij mede dat deze drie vragen oorspronkelijk
in 1608 zijn uitgegeven onder de titel van Predicanten-Latein ("misschien
1) In het Geuzenliedboek komt nog zesmaal deze wijsaanduiding voor. Valerius noemt
het "seer vermaert".
2) Deze schrijver van verschillende theologische werken werd geboren te Weert
± 1579 en werd in 1604 stud. te Leiden (vg!. Album Studiosorum Acad. Lugd. Bat.,
Hagae Com., 1875); in 1610 pred. te Hem, in 1614 te Hasselt (als zodanig lid van de
Dordtse Synode), in 1630 te Enkhuizen, 1652 emeritus, gestorven 1653 (vg!. Van der Aa,
Biogr. Wdb. der Ned., Haarlem, 1876, dl. XIX, blz. 3u). Vogellius behoort behalve
door deze "antwoord-liederen" ook nog wegens een andere uitgave tot de liedboekdichters.
In 1625 verscheen te Amsterdam zijn: Het Hooge-Liedt Salomoms door Christelyke Gesangdighten eenighsins verklaert (vg!. Scheurleer, Ned. Liedb., blz. 45).
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om dat, ghelijk, ogh arm! de Gereformeerde Predicanten geen Latijn
konnen verstaen ende uytleggen: sy even so weynigh dese drie Vragen
souden konnen verdouwen ende wederleggen!") 1).
Op de Frankfortse Mis werden ze "als een weerdigh Iuweel ende
cieraet der selver voortghedaen" (te koop aangeboden). Door de Hoogduitse Gereformeerde predikanten is het beantwoord in Kurtze und

bestendige Antwoort dèr Predicanten auff das genandte PraedicantenLatein: gestel/et durch Gratianum Vermelium Latipratensim, einen der
geringhsten unter ihnen, I608. Deze heeft dit Latijn op de Mis uitgelegd,
en 't afdoende weerlegd zodat "het selve (ofte aldaer niet meer geldende;
ofte den schamelen Nederlantschen Papisten daer door te verrijken, te
vercieren, ende tegen d' ongeleerde Predicanten al hier te wapenen, ja
haer te bespringen, ende (wat ra et ?) schaemroot te maken; ofte den
Landtloopenden Almanach-verkoopers noodigh, om te beter d' een
fraeyheyt metten and're te verkoopen, daer toe de forme des Pampi'ers
met een open vel seer bequaem was, om mette andere nieuwe Liedekens
ook door dese Gesanten uyt-getrompet te worden; ofte om yets anders
(wie weet waer toe ?)) nederwaerts is gesonden gheworden. Hier zijnde,
ende omtrent den Bosch ende elders wat hergroent zijnde, is van den
Heer Frederick Reynaerts van Cranenburch door oversettinghe ende
Neer-duytschen Rijm ook op de Voyse des Gereformeerden (Onse Vader
in Hemelrijck) gesangk ghepast, ende met dubbele Approbatie der Roomscher Kerke, als seer weerdigh ghelesen ende gesonggen te worden,
bekraghtight, door den druck uytgegheven. Ende zijn die Vragen haestelijk
aen een der Lidtmaten van de Vergaderinghe, daer my God over ghestelt
hadde, toe-ghesonden, ende met eenen Brief seer aengepresen ende
aengheraden. Door wiens versoek aen my ghedaen, in Maent van October,
omtrent, ik beweeght ben, tot verdeedingge der Waerheyt de selve te
beantwoorden" (Dec. 1613). DeZe hele historie heb ik opzettelijk daarom
uitvoerig gereleveerd, om te doen zien, hoe de Roomse geloofspropaganda
werkte door geschriften, vergezeld van begeleidende aanbevelingsbrief,
en dat 's-Hertogenbosch toentertijd uitvalspoort was van het Katholicisme. Daar ter plaatse is ook Vogellius' antwoord in het jaar 1614 door
de geestelijkheid verbrand, gelijk hij in de ze druk meedeelt.
Wie die Reynaerts van Cranenburch is? Vogellius schijnt het niet te
weten. Vermoedelijk is het een schuilnaam: de Jezuïeten schreven in
die jaren wel eens pamfletten tegen de ketters onder de deknaam van
een hunner leerlingen 2). De approbaties zijn gegeven door Egbertus
Spitholdius, plebanus Antwerpiensis, 1Z Aug. 1613, en door Gijsbrecht
Coeverincx, deken van 's-Hertogenbosch, 17 Aug. 1613.
De Bossche brandstapel was wel in schril contrast met de wijze van
uitgave door Ds. Vogellius, die het geschrift van zijn tegenstander in
extenso had afgedrukt, vergezeld door zijn antwoordlied en kanttekeningen in proza. Beide rijmseis (gedichten kan men het amper noemen)
1) Vermeld door Dr. M. Holzmann und Dr. H. Bohatta, Deutsches Ananymen-Lexikan

ISOI-I8so, Weimar I905, dl. lIl, blz. 289 onder de titel: Prädicanten-Latein. Das ist
drey Fragen allen genanten Evangelischen Praedicanten van vielen Cathalischen offtermals
auffgegeben (r607). Het antwoord wordt niet genoemd.
2) A. Poncelet, Hist. de la Camp. de Jésus, Brux. r926, dl. 1I, blz. 503.
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ontlopen elkaar niet veel in kreupelheid. In twee kolommen worden ze
door Vogellius naast elkaar afgedrukt. Alle verzen zijn op de wijze van:
Vader ons int Hemelrijck.
Het eerste vraaglied begint als volgt:
Ghy Predicanten roept nu al:
Het Pausdom is een groot afval
Van Christus Kerck en sijn woordt.
lek vraegh: hoe, wanneer, aen wat oort,
Is desen afval eerst gheschien 1),
Wie heeft voor u hem meer ghesien?

De vrager gaat voort: wie van de 230 Pausen is afgevallen? Wat heeft
hij in het Evangelie veranderd? Heeft niemand dien Paus bestreden:
zwegen de wachters op Sions muren, en waarom verstoorde Christus
zijn werk niet? Hoe kan de Kerk verleid zijn, als de H. Geest met haar
is? Als het niet uit God is, waarom gaat 's Pausen werk dan niet ten
onder? Integendeel, de ketters zijn ten onder gegaan. Geen Paus zou
hen bevochten hebben, als hun leer oprecht was geweest.
Het antwoordlied vangt aan:
Bekent met ons vry, Papen al
Dat t'Pausdom is een groot afval
Van Christi Kerc en Bybels woort:
Vraeght ghy: wanneer, hoe, aen wat oort
Is desen afval eerst geschiet,
Die veel vóór ons, nu yeder siet?
Waert niet onbillick, ja ghedut,
Wanneer een mensch lach in den put
En in verdrinckens doots ghevaer,
Diet saeg, sprac: tzy men segt my claer,
Wie, hoe, wanneer, sulcks is geschiet,
Al sietmen t' schoon, k' geloves niet?
Het Pausdom leyt in sulcken put,
Vant leven gantsch schier afgeschut.
Ghy segt: Tenzy men toon', wanneer,
Hoe, waer, het is ghevallen neer,
Ick 't niet geloof, al sietment schoon.
Betaemt sulcx wel een menschpersoon?

Inderdaad zijn er van tijd tot tijd trouwe herders geweest die de
afvallige Pausen bestreden hebben, maar velen er van zijn gedood en
de meeste anderen zijn tot andere gedachten of tot zwijgen gebracht.
Christus en de H. Geest bleven waarlijk bij de Kerk. (Hier is natuurlijk
een overgang van het begrip der zichtbare naar dat der onzichtbare kerk,
zodat het hele debat een langs elkaar heen praten blijft). Eenmaal gaat
's Pausen werk te gronde.
De discussie over het strijdpunt, in lied 11 aan de orde, is het belangwekkendst. De opponens vraagt: "of die nieuwe Predicanten oock
met recht moghen Catholijck ghenoemt worden?"
1) Duits: geschehen.
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Ghy Predicanten alle ghelij ck,
Wat roemt ghy u leer Catholijck?
Want dat is recht Catholijck reen,
Dat niet verandert, m'l-er blijft een;
Wat niet doordrongh alle Lant en rijck,
Dat hiel men noyt voor Catholijck.
Waar was uw kerk, waar is ze nu ?Waar blijft gij met uw "successioon" ?
De apostolische kerk vindt men in alle landen, het is een stad boven
op een berg.
Den kleynen steen by Daniel,
Die 't groote beelt vernielde snel,
Wordt een soo grooten bergh en breet,
Dat hy 't aerdtrijck vervullen deedt;
Soo wast de Kerck, blijft eeuwigh staen,
En alle rijck voor haer vergaen.
Is dan u Kerck den selven steen,
Hoe wordt hy dan soo haestigh kleen,
Dat hy soo veel hondert jaer lanck
Verstoten lagh onder die banck,
Jae oock daer by soo seer verprest 1),
Dat ghy haer socht in 't muysen nest?
De defendens is zeer uitvoerig in zijn antwoord. Alleen op het eerste
couplet antwoordt Vogellius met 70 coupletten. Hierin kan hij zich
geheel laten gaan, niet meer gebonden als hij nu is aan de rijmwoorden
en de vraagstelling van den opponens. Hij begint als volgt:
Ghy Roomanisten algelijck,
Wat roemt ghy u leer Catholijc?
Want Catholijck, dats alghemeen :
En Roomsch of Romen is maer een.
Wat niet doordrong vole, tijt en land
Is noyt voor Catholijck bekandt,
en beschrijft dan achtereenvolgens datgene waarin Rome van de oudste
kerk afwijkt. Door toon en inhoud herinnert dit stuk soms aan de antipa uselij ke Geuzenliederen:
Had (vroeger) Predikati soo nau tijt
Als nu by u? dien ghy verslijt
Met Rooken, Keerssen-brant by daegh,
Met Water-spreyen, met gedraegh
Van Cruycen, Beelden, Vanen swaer,
Meest met der Missen vreemt gebaer 2).
Scherp tekent hij 't contrast Roomse kerk: Christelijke kerk:
Dit was nu een nieuw' Roomsche kerck,
Die ons verleyt had in haer perck.
Wy waren met haer afghetreen
Van Christi ware kercke reen;
Dogh Gods ghenaed' gaf ons syn woort,
Dies wy 's Paus Kerc verlieten voort.
1) Verstikt. Uit het Duits overgenomen; verpressen: "durch fehlerhaftes, zu starkes
pressen verderben" (D. W. XII, 977).
2) Ceremoniën, vgl. Cats, Sp. Heyd., vs. 728: "wonder vremt gebaer",
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daar Katholiek, roept hij uit, dan 't kwaad!
'k Beklaegh uw' Kerk uyt 's herten grond 1),
Beswaert met dees', meer, menschenvond',
Van valsch Joodsch, Heydensch, Afgods-dienst
Die m'u aentoovert als verdienst;
Daer door g'u heyl (uyt God niet) soekt,
End' ons' Leer G'reformeert vervloekt!
Vervloekt niet sleghts ; maer steeds verbolght
Bloetdorstigh ons ter doot vervolght;
Ja millioenen Heyl'gen bloot
G'uyt-stort't en treed't als 't slijk, met voet!
o Babels bloed' ge Hoer versaekt,
Eer ghy met haer in d'Afgront raekt!

En over de kleinheid der Gereformeerde Kerk merkt deze late Limburgse geuzen dichter op:
Ons kercken hier en daer zijn deen,
Door u Tyrans; doch int ghemeen
U Roomsche kerck is wel te deech
In hondert jaer ghecrompen leech;
Als muyse-nesten achter banck
Sal schuylen haest haer valsch gesanc.
"Het derde Vraeeh-liet of ooek yemant door het nieu Evangelium
saligh gheworden is" begint met een tendentieuze voorstelling van wat
de Gereformeerden leren:
Ghy Predicanten roept, verbreyt:
Alleen u leer ten Hemel leyt.
Quam dan in vijfthien hondert jaer
Niet eenen mensch daer in voorwaer?
Bleef dan besloten des Hemels deur
Tot ghy lien eerst quaemt daer veur?
We vinden hier uitingen van het hevigste kerkisme:
Wie sich hier van de Kerck afscheyt,
Die wordt verdoemt oock als een Heyd',
Die Helsche wolf dat Schaep verslint
Dat hy buyten den Schaeps-stal vint;
Christus worpt alle ranck in 't vyer
Die uyt den wijnstock scheyden hier.
Sint Jan sach voor Godes throon
Wt alle volck en natioon,
Wt alle vock, gheslacht en tongh
Een menighte die Godt lof songh:
Noemt ons uyt dees ontelbaer schaer
Een die oyt van u gheloove waer.
Maer leert ghy op een nieuwe wijs,
Soo soeckt een ander Paradijs.
1) De twee volgende coupletten komen in de eerste druk niet voor.

254
Ghy lieder oft uwes sins 1) ghelijck
En hoort niet in 't oude Hemelrijck,
Want 'tis met u nu nieu gheheel;
Daerom en hebt ghy met ons gheen deel.
Loopt dan in uwen hooghsten noot
Altesamen nae Calvinus schoot.
Het antwoordlied is veel minder exclusivistisch, doordat het zich op
het zuiver schriftuurlijke standpunt stelt: niet Rome maakt zalig,
maar Christus:
Wie sich van Christi kerc afscheyt
Die wort verdoemt in eeuwicheyt,
De Helsche wolf elck Schaep vers lint,
Dat hy uyt Christi Schaepstal vint;
Elck ranck die buyten Christum leyt
Moet branden in der eeuwicheyt.
Het beroep op Sint Jan wordt spottend afgewezen met een wel wat
armzalig argument:
Eylacy, wat een Fondament.
Ghyt volck naer een Kalender sent,
Den Almanach, den Leughen sack?
Den Bybel is te swaren pac!
Schaemt u, ghy Paep, ontrouwe knecht,
Dat ghyt arm volck gheen waerheyt segt.
Met dit alles nog niet tevreden, laat Ds. Vogellius in de tweede druk
nog volgen een uitvoerige documentatie uit de Kerkvaders van de eerste
vier eeuwen, een betoog waardoor dit werkje gerangschikt kan worden
onder de polemische literatuur die uitgaat van de historische methode
(vgl. Inleiding van dit boek, blz. 56-64).
Als klap op de vuurpijl volgt in de tweede druk ook nog een vers van
1. P. Siecke-trooster 2) "Tot bedengkinge der Papisten tegen de 3. Vraeghliedekens, etc.," dat eindigt:
Luyster wat de Vogel seyt;
Weet ghy dan noch kloeker reden,
Schrijf die vry met deftigheden 3);
Schrijf geen kinderlijcke praet,
Die te bijster dolen gaet.
Tot nog toe bespraken we het polemische geestelijke lied zonder meer;
met Benedictus van Haeften betreden we het terrein van het reeds in de
aanhef van dit hoofdstuk genoemde catechisatielied: het geestelijke lied,
dat speciaal geschreven werd ten dienste van de kinderen der kerk, dat
1) Gezindheid.
') Van dezen Jan Pietersz. Siecke-trooster zelf is ook een liedboekje bekend: Zebed:
dat is, Een geschenck ofte gave, Enchuysen, I643. Zie Scheurleer, Ned. Liedboeken, I9I2,
blz. 55.
3) Op een serieuze wijze.
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deze hun meegaf voor hun later leven 1). Benedictus van Haeften 2)
stamde uit een bastaardlinie van een Betuws riddergeslacht ; werd geboren
te Utrecht en heette oorspronkelijk Jacob van Haeften, werd in 1618
proost van de abdij te Afftighem, waar hij in 1627 een kloosterhervorming
invoerde 3). Hij schreef een reeks veelgelezen stichtelijke werken in het
Latijn, o. a. Schola cordis, sive aversi a Deo cordis ad eundem reductio
et instructio, Antv. 1623 4); Panis quotidianus, sive meditationes sacrae
in singulos anni dies distributae, Antv. 1634 en Regia via cr1!cis, Antv.
1634. Onder zijn nagelaten handschriften bevinden zich ook opera
poetica met epigrammen, raadsels e. a. gedichten. In 1648 is hij overleden.
Aan zijn Latijnse werken gaat vooraf zijn Nederlands liedboek: Den
Lust-hof der Christelycke Leeringhe, beplant met gheestelycke Liedekens,
Tot verklaringhe vanden Catechismus des Artsbischdoms van Mechelen:
Door Benedictum van Haeften, Proost van Afflighem. Tot Antwerpen,
By Hieronymus Verdussen, A. MDCXXII. Met Gratie ende Privilegie 5).
In de opdracht aan Jacob Boonen, aartsbisschop van Mechelen en
prelaat van Afflighem, gedagtekend 25 Jan. 1622, deelt hij mede dat
hij bij de inkomste van dezen aartsbisschop een aantal geestelijke liederen
door de jeugd als wellekom had laten zingen. Hij zou deze liedekens
("die ick, als verworpelingen, nu ettelijeke jaeren had de in een hoecksken
laeten schuylen") niet hebben durven uitgeven, indien Boonen hem
daartoe niet dikwijls had aangespoord.
In de Voor-reden Tot de Godt-vruchtighe ende Eerbaere Ionckheyd
des Arts-bischdoms ende stadt van Mechelen zet hij de redenen uiteen
die hem er toe hebben aangezet, de catechismus op rijm te brengen. Ten
eerste is het leren van een gedicht aangenamer en gemakkelijker dan het
leren van een les. Ettelijke auteurs deden het. "In der selver maniere
heeft ooek int jaer ons Heeren 1587. den hoogh-gheleerden ende wijdtvermaerden Heere Guilielmus Lindanus 6), eerste Bischop van Rure1) Het oudste mij bekende voorbeeld van R. K. catechisatieversjes zijn de Vlaamse
versjes, die de vader van Franciscus Costerus gemaakt moet hebben bij de vertaling
van de kleine Catechismus Romanus (1566) door zijn zoon. Zie hiervoor: A. Poncelet,
Hist. de la Comp. de Jésus, dl. 1I, blz. 508, noot.
2) Vgl. J. F. Foppens, Bibliotheca Belgica, Bruxellis, 1739, dl. I, blz. 133, met zijn
portret, gereproduceerd in het genealogische werkje van Prof. Dr. M. v. Haaften, Dom.
Benedictus Haeftenus, of het Utrechtsche Geslacht van den kerkelijken auteur Jacobus van
Haeften (IS88-I648), Amst. 1940, dat tevens een bibliographie bevat; Nieuw Ned.
Biogr. Wdb. dl. VI, 662-664,
3) Vgl. daarvoor ook: A. Pasture, La Restauration religieuse aux Pays-Bas Catholiques,
Louvain, 1925, blz. 283.
4) Ook buiten de landsgrenzen gelezen: zo verzonden de Gebr. Verdussen b.v. in
1672 nog negen exemplaren er van naar Lyon, zie M. Sabbe, Bri~fwisseling van de Gebroeders Verdussen I669-I672, Antwerpen-'s-Gravenhage, 1923-1936, dl. 1I, blz. 69.
Merkwaardig is dat dit werkje verlucht werd door een anderen naar het Zuiden geëmigreerden Nederlander: Boete A(dams) Bolswert, zie Mej. H. J. A. Ruys, Duyfkens ende
Willemynkens Pelgrimagie, Utr. 1910, blz. 79; vgl. de Inleiding van dit boek, blz. 48.
5) Van der Aa, Biogr. Wdb. der Ned., dl. VIII, I, blz. 44, vermeldt ook nog een
Amsterdamse editie hiervan uit het jaar 1619. Dit moet op een vergissing berusten, want
Jacob Boonen, voor wien een deel dezer liederen als welkomstliederen gemaakt waren,
werd pas in 1620 aartsbisschop te Mechelen, vgl. Pasture, t. a. p., blz. 167; ook Dr. v.
Haaften, t. a. p., blz. 54.
6) Een dergelijke rijmcatechismus van den bekenden Dordtenaar Guilielmus Lindanus
Damasi filius (Willem van der Lindt), die o. a. inquisiteur was, en later bisschop van
Roermond werd, is niet bekend. In de uitvoerige bibliographie van zijn werken, te vinden
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monde, voor de Ionckheyd van dese Nederlanden den Catechismum in
Duytsche rijmkens begrepen; op dat de selve inde schoolen, ende kercken
nae de Catechismus-Iesse van de kinderen souden gesongen werden;
'twelck oock in de Walsche schooIen daer na werde ingebracht."
"Ten anderen, Bemerckende dat de ketters soo van des en, als van
voor-leden tijden, hunne valsche leeringhe door liedekens hebben soecken
te verbreyden, ende het slechte volck door de selve te verleyden; hebbe
daer teghens op de selve maniere (naer mijn kranck vermoghen) d' oprechte leeringhe Christi ghepooght te verklaeren: volghende dacr in den
heylighen Ephrem; die, van Godt verweckt zijnde, om 't vergif der ketterijen Ct welck in gulde schaelen der soet-klinckende lof-sanghen voortghebracht was) uyt te roeyen, heeft tegen deselve veel gheestelijcke
liedekens ghemaeckt, ende de Syren te singhen ghegheven."
Ten derde, om de wereldse liedjes te verbannen; ten vierde, omdat
de zang bijzonder geschikt is tot opwekking van het geestelijk leven.
Het boek bevat I I 3 liederen, tweestemmig gezet, waarvan voor de
variatie 29 Latijnse hymnen zijn. Soms strooit hij er ter afwisseling
kleine stukjes vraag-en-antwoord tussen of kleine rijmpjes. De indeling
van de stof is ontleend aan de wereldberoemde catechismus van Petrus
Canisius (Ie dr. 1554) 1): in vijf boeken wordt gehandeld over geloof,
hoop, liefde, sacramenten en zonden.
Aan het einde van het eerste deel vinden we een fel anti-Calvinistisch
lied, waarvan we een herdruk aantroffen in het bijwerk der tweede editie
van de Drie Vraegh-liedekens (1643) 2). Ik citeer het in zijn geheel:
Liedeken teghens de ghenoemde Ghereformeerde Kerck',
bewijsende dat sy d'oprechte, al-ghemeene Christelijcke Kerck niet en
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Op de wijse: Uwe liefd' is niet soo puere.
Uwe leer is niet soo puere,
Valsche ketter, als ghy thoont;
Want hoe ghyse vast verschoont,
En bewimpelt met schriftuere,
Elck een nu voor ooghen siet:
In Godts-kerck' en zijt ghy niet.
in Foppens, Bib!. Belgica, 1739, dl. lI, blz. 410-413 staat wel: Catechismus belgice
(Plantijn), maar niet dat dit een liedboek was. Pater A. de Wilt S.J. van het Collegium
Maximum te Maastricht was zo vriendelijk, voor mij navraag naar dit boekje te doen,
maar zonder resultaat. Hij deelde mij mee, dat M. A. Willemsen, De Werken van Wilhelmus Lindanus, Duisburgs Jrb. 1899 en 1902, zelfs zegt dat het werkje niet in druk verschenen schijnt te zijn. Verder wees hij mij op de bron van Van Haeftens mededeling,
n.l. Arnoldus Havensius, Commentarius de erectione novorum in Belgio episcopatuum,
Coloniae Agripp., 1609, pag. 23r: "Decem fere annis Calvinistae occupaverant Geldriae
oppidum. Itaque iuventus avitae pietatis erat prorsus expers. Unde submotis Ludimagistris omnibus, unam ex omnibus conftatam Epitomen Catechismi Catholici Belgicè
conscripsit Reverendissimus, rythmis conceptam ad modulos Pange lingua [bekende
hymne van Venantius Fortunatus], in scholis et templo post concionem catechisticam
decantandam. Quod et in Gallicis scholis praescriptum fuit."
1) Over Roomse catechismussen zie men Wetzer und Welte's Kirchenlexicon, Freiburg i. B., 1891, dl. VII, 302 i. v. Katechismus.
2) Daar is de wijsaanduiding: "Waer u lief [lees: liefde] alsoo peure, valsche werelt
als ghy toont." Het lied waarvan dit de aanvangsregels zijn, is te vinden in Het Prieel
der Gheestelicker Me/odiie, 1620, blz. 177.
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Want het zijn nieuw-backe waeren,
Die men in u Kerck' verkoopt,
Daer nieus-gierigh 1) volck nae loopt;
D'çmde leeringh' laet ghy vaeren,
En gaet soecken een nieuw liedt:
In Godts-kerck' en zijt ghy niet.
Seght my, ketter, tot wat stonden
U gheloof quam voor den dagh?
Waer het oock te vooren lagh?
Thoont oock, wie u heeft ghesonden.
D' oud' afkomste my bediet :
In Godts-kerck' en zijt ghy niet.
Siet wat ghy hebt voor Patroonen:
D' een verloopen Paep met schandt,
D'ander op sijn rugh' ghebrandt 2);
Hun' mirak'len wilt my thoonen,
Oft van hun ghebroetsel vliet,
Want Godts-kerck' en is daer niet.
Hoort eens twisten u dwael-gheesten:
Gheen met d'ander accordeert;
En dit heet ghereformeert,
Daermen leeft ghelijck de beesten,
Daer gheen' heyligheyd gheschiet,
Want Godts-kerck' en is daer niet.
Dees' ghereformeerde broeders
Leven sonder sienlijck hooft;
Yder dat hem dunckt ghelooft,
Sonder herders oft behoeders:
Niemandt mach daer segghen yet,
Want Godts-kerck' en is daer niet.
Prince, wilt van dese wij eken,
En verlaet den leughen-nest:
Voight Godts-kerck', het is u best,
En aenhanght de Catholijcken;
Wagghelt niet ghelijck een riet,
Want Godts-kerck' is elders niet.
Nog in twee andere liederen (blz. 186 en 189) richt hij zich met felheid
tegen de ketters n.l. daar waar hij de reliquieën en de beelden verdedigt.
Het begin van het laatstbedoelde lied Van het eeren der Beelden luidt:
Wacht u, ghy Catholijcken, wel
Van alle ketters valsche treeeken,
Die uyt Godts Kercke tot de hel'
U willen trecken door 't wel spreecken.
Wat in de Roomsche Kerck' geschiet,
Noemt hy te wesen sotternije;
Is 't dat hy daer een beeldt aensiet:
Dit is, roept hy, af-goderije.
1) Tekst 1643: nieu scheurich.
2) De auteur verwijst in margine naar: Bolsec in vita Cal. c. 5. lnl. Briger. p. 59:
17
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Als oft wy waeren alsoo sot
Dat wy de beelden, als af-goden,
Bethoonden d'eer, die toe-komt Godt;
't Welck in de wet Godts is verboden.
Die beelden in ons' Kercke staen
Om dat wy souden zijn ghedachtigh
Hoe dat Godts vrienden, voor ghegaen,
Ons dienen voor een spieghel krachtigh, enz.
Kenmerkend voor van Haeften is dat hij tegen de ketters niet anders
dan gepassionneerd kan spreken. Zo b.v. in het lied Van de Reliquien
ofte ghebeente der Heylighen:
Ketters quaed en boos van seden,
Wat begrijpt 1) ghy sonder reden,
Dat eer' aen 't heylighdom 2) gheschiedt?
Oftmen recht in ons ghemeente .
Aenriep, voor Godt, doo' ghebeente?
Neen, neen, neen, men doet dat niet!
Een grote rol speelt de ketterbestrijding in de uit aesthetisch oogpunt
belangrijkste Roomse liederenbundel in de Zuidelijke Nederlanden,
Het Prieel der Gheestelicker Melodiie, Inhoudende veel schoone Leysenen,
ende Gheestelijcke Liedekens van diveersche devote materien, ende op de
principale Hoochtijden des Jaers dienende, etc. Van nieuws over-si en, vermeerdert ende verbetert in veel plaetsen. T'Antwerpen, By Hieronymus
Verdussen, in de Cammerstraet, inden raoden Leeuw. Anno I620 3). Het
aantal van minstens zes drukken stempelt het reeds tot een opmerkelijk
liedboek. De staf van wetenschappelijke en muzikale medewerkers niet
minder. Bovendien wijzen inhoud en toon van de voorrede 4) uit dat
men hier, naar de mate van de in het Zuiden beschikbare krachten, iets
bijzonders wilde geven, dat in artistiek opzicht het beste van het beste
mocht heten. Het is derhalve van belang, hier een gedeelte van deze
voorrede Tot de godt-vruchtighe Ionckheyt van Brugghe aan te halen. De
1) Berispt.

2) De reliquie.
3) Ex. aanwezig in de Bibl. Mij. Ned. Lett., Leiden. Door de tijdsomstandigheden
heb ik de in België aanwezige oudere drukken niet kunnen raadplegen. De titel en beschrijving van de eerste uitgave vindt men bij Van der Haeghen, Bib!. Belgica, GandLa Haye, Ie Serie, dl. XXI. Deze uitgave verscheen in 1609 te Brugge bij Pieter Soetaert
en draagt het monogram der Jezuïeten. De approbaties zijn getekend te Brugge op 23 Dec.
1608 en 6 Jan. 1609; het aartshertogelijk privilege is van 7 Maart 1607. Deze uitgave
bevat 140 liederen: 26 Latijnse, IS Franse en 99 Nederlandse. De tweede druk (ook met
het monogram der Jezuïeten) verscheen "van nieuws over-sien ende verbetert in veel
plaetsen" in 1614 bij Hieronymus Verdussen. In 1617 verscheen daar weer een druk,
nu "van nieuws over-sien, vermeerdert ende verbetert in veel plaetsen". De vermeerdering zit alleen in het Ned. deel: er zijn nu 105 Nederlandse tegen 20 Latijnse liederen.
Bovengenoemde druk van 1620 is precies gelijk aan die van 1617, evenals de vijfde druk
van 1630. Een 6e druk verscheen in 1642 bij Hendrick Aertssens te Antwerpen. De
bibliographie van Van der Haeghen is nog slechts provisorisch. In de collectie Scheurleer bevinden zich exemplaren van de drukken van 1617, 1620 en 1642, vgl. D. F. Scheurleer, Cata!. van de Muziekwerken en de Boeken over Muziek, 's-Gravenhage, 1923-'25,
dl. Il, blz. 219.
4) Deze voorrede had ook reeds de opmerkzaamheid getrokken van Kalff, Gesch.
der Ned. Lett., dl. V, blz. 387 en Te Winkel, Ontwikkelingsgang, dl. IV, blz. 16.
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"lieve kinders" tot wie de schrijver zich richt, moeten o.a. op het volgende letten:
"Noteert ten 3. dat hoe wel datter sommige Liedekens hier in staen
diveersch (lees: die veersch) gecomponeert zijn van verstandighe ende
geleerde persoonen [ik cursiveer], het sijn nochtans meestendeel aloude
Liedekens die noch somtijds hebben ghedruckt geweest, maer gelijc
sy seer incorrect waren, soo hebben wy die met groote moeyte, arbeyt
ende neersticheyt moeten corrigeren.
Ten I. want veel liedekens seer kinderachtich waren, ende schenen
van een simpel vrouken gedicteert te wesen. Andere gheenen sin en
hadden, soo datmen die lesende bycans niet geraeyen en conde, wat
dat sy wilden seggen: Andere liedekens waren somtijts ondiscretelijc,
ja ooc ongestichtelijc hier en daer sprekende, daer de Gheusen ende de
quade Catholijcken waren mede spottende ende gabberende 1), ende
haer tanden mede koterende 2). Ten 2. om dat de oude liedekens op seer
veel plaetsen qualijc waren rymende, als wesende meestendeel gemaect
van wilde Componisten, die haer niet en verstonden van 't gene de
vlaemsche poesie competeert. Dese quade rijmen hebben wy moeten
uytnemen, en daer andere goede ende bequaeme rijmen in hare plaetse
stellen. Ten 3. wasser eene groote foute in alle de vlaemsche liedekens
die tot nu toe hebben gedruct geweest, dat de Veerssen hier ende daer,
een, twee, oft dry syllaben te luttel oft te veel waren hebbende: Ooc daeren-boven, alomme warender corte syllaben voor lange, lange voor corte
geset, het welc in 't singen eene groote onbequamicheyt by brenght:
'ten mach niet liegen. Ende in dese faute vallen alle de Rhetoriciens
ende dichters, hoe goede Meesters sy ooc zijn (behoudens haerlieder
eere) als sy den sanck oft Musijcke niet en verstaen. Soo hebben wy dan
onse Rhetorijcke ghebrocht op den Fransoyschen ende ltaliaenschen
voet, te weten op een sulcke datter niet een syllabe min oft meer en sy
dan den sanck is vereysschende." Een aantal nieuwe melodieën is speciaal
voor dit boekje gecomponeerd door "goede Musiciens". Hoe goed komt
hier de breuk in de continuïteit tussen Middeleeuwen en Barok uit!
Oppassen dat de Gereformeerden ons niet voor ouderwets verslijten,
luidt de boodschap.
Uit het vervolg van de voorrede blijkt ook duidelijk wat het doel is
van deze uitgave, n.l. het verschaffen van een gezangenboek aan de
catechisaties: "Dese sult ghy mogen singen ' smorgens vroech, 'savonts
laet, op straet, ende in huyse, inde schole, op u werck, buyten te velde
reysende, wandelende. Ja ooc in de kercke, als den Catechismus geschiet,
onder den welcken ghylieden dese ende diergelijcke geestelijcke, devote
lofsanghen sult singen, achtervolgende Italien ende andere Provincien
daer sy 't selve doen, ende hare Catechismus Liedekens uyt-stellen 3),
ende in druck laten uyt-gaen, ghelijck wy-lieden oock nu zijn doende 4).
1) Spottend lachende, met een keelgeluid als van een kalkoen, vgl. H. J. A. Ruys,
D. ende W. Pelgrimagie. blz. 392.
2) Stokende.
3) Uitreiken?
4) Er zijn behalve dit en het zoëven besproken boek van Van Haeften meer van dgl.
catechisatieliedboeken geweest. Scheurleer vermeldt zo b.v.: Catholyck Sanckboeck. daer
in vergadert syn. veel schone Hymni, Lofgesangen, Leysenen und Lydekens op die princi-
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Doet soo beminde kinderen, gelijc ick u rade, ghy sult van Brugghe een
Hemels Hierusalem maken, in wiens straten men ghedurichlijck is
hoorende dat blyde Alleluia, ende den lof des Heeren, nu en ter eewigher
uren. Amen."
Daarnaast spreekt niet minder duidelijk een anti-ketterse bedoeling
uit een der liminaria, een Frans gedicht van een auteur die ondertekent
met het devies Les pleurs suyvent les Rys, die ook enige Nederlandse
gedichten tot deze bundel heeft bijgedragen. In dit gedicht getiteld
A la louange de la Catholicque et chaste Poësie, et au mepris de l'heretique
et deshoneste worden de ketterse dichters op één lijn gesteld met Venusjankers en perverse auteurs:
Et toy qui plein d'heretique manie
Fais retentir l'Athée [lees: Athene?] Rimailleur,
Tay toy, car ton haleine et ta clameur
Infectent l'air de leur grand' punaisie.
Over de ontstaansgeschiedenis van deze bundel weet men tot nog toe
niet veel. Van der Haeghen (B.ib/. Belgica) zegt: "pubjé probablement
par un jésuite brugeois"; een Duitse geleerde noemt het kortweg een
"Jesuitengesangbuch" 1). Nu, het Jezuïetenmonogram op de voorpagina
wijst wel in die richting, terwijl het voorwerk duidelijk genoeg Brugge
als plaats van herkomst aanwijst.
Sommervogel, de grote bibliograaf der Jezuïetenorde, had er met de
hem ten dienste staande gegevens iets meer over kunnen vinden. In Dl. I,
blz. 1051-1052 van zijn Bibliothèque de la Comp. de Jésus vermeldt hij
dat Bernard Bauhuis of van Bauhuysen, beter bekend onder zijn gelatiseerde naam Bernardus Bauhusius S. J., vermaard als dichter van de
Epigrammatum selectorum libri V (1616), ook een Vlaams liederenboek
heeft uitgegeven: "Sotwel 2) dit: Pergula spiritualis melodiae, seu liber
piarum Cantionurn, pro Catechismis vernacule habendis, Antverpiae,
1617." Dit moet de ons bekende derde druk van het prieel zijn. Dat klopt
ook met de ondertekening van zes der originele Nederlandse liederen
(waaronder de twee eerste) met P. B. = Pater Bauhuis 3). Evenwel, hij
moge een groot aandeel gehad hebben in de totstandkoming van deze
bundel: zeker is dat hij een staf medewerkers heeft gehad. Onder hen
mag niet over het hoofd worden gezien de werkzaamheid van pater
Jan de Tollenaere S. J. (Tollenarius) die behalve enkele liederen ook het
paelste Festen und getijden des Jaers, die men im Voerstendom van Cleff by den Catechismus
singht . ... Door eenen Catholischen Priester. Embrick, I628, waarvan de eerste druk echter
in 1620 moet verschenen zijn; en Geestelycke Harmonie van veelderley . ... Catholijcke
Lofsanghen", waarvan zeven drukken verschenen zijn en dat ook voor de Kleefse (en
Noordnederlandse ?) catechisaties werd gebruikt. Vgl. Scheurleer, Ned. Liedboeken,
blz. 46 en 52.

1) Dr. Bäurnker, Das Katholische deutsche Kirchenlied, Freiburg, 1883, aangehaald
door C; Somrnervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, Bruxelles-Paris, 1890-1932,
dl. IX, blz. 1253.
2) Bibliotheca scriptorum Soc. Jesu, Romae 1676.
3) Hij werd 1575 te Antwerpen geboren en overleed aldaar 1619. Zijn naam was
vooral verbreid door het aan Maria gewijde vers: "tot tibi sunt dotes, Virgo, quot sidera
eaelo", later Protheus Parthenius genoemd, omdat het door andere rangschikking der
letters op 1022 manieren gelezen kon ,worden.
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belangrijkste voordicht voor de bundel heeft geschreven, als van zijn
hand afkomstig te herkennen aan zijn devies: "Leght tolle na er recht."
Deze pater Jezuïet, geboren Bruggeling (geb. 1582), die later o. a.
Provinciaal zijner orde voor Vlaams België werd (1638-1641) 1) en
ook een bekend Latijns dichter was 2), was een geboren catecheet: "il
n'avoit pas fait difficulté de catèchiser, même depuis son Provincialat" 3)
zegt Paquot van hem. Met een zekere geestdrift leidt hij de bundel in
bij de Brugse jeugd.
Laat ons nu reeds leren, zegt hij in zijn gedicht Tot de Borghers ende
Ionckheydt van Brugghe, wat men altijd zal doen in de hemelen, n.l.
God loven. Een stad, waar men niets anders hoort dan dat, is de hemel
gelijk.
Dit doet gy wel voorwaer, 0 Brugge schoone stat
Ghy singt den Heere lof, gy verhoocht zijn genade:
'Tis wel de ketters spijt, en de lichtvoetkens prat:
Maer Brugghe gaet toch voordt, en vraecht niet nae de quade.
- Ghelijck Ulysses de, die der Sirenen sanck
Seer groude, doet ooc soo, dat u niet en verblyde
Vrou-Venus soeten toon, noch der ketters geianc,
On-eer' en ketterij' en singht ten gheenen tijde.
Wie wijst aan de Brugse jeugd dit pad der deugd? ,,'Tis de Societeyt
van Jesus, om haer deucht noyt ten volle gepresen."
Den Catechismus ooc, hy dient hier wel vermont,
Want hy te Brugg' floreert, 't is doch een werck des Heeren,
Wy sien ons boornkens teer krijgen een vasten gront
In 't Catholyc geloof, in deucht sy ooc vermeeren.
- En ghy, 0 Zelateurs 4),
Op dat Brugge mach zijn
Ghelijc die schoone stadt,
Gy goekinders gaet voort,

gaet voort, heft op u stem,
deur suyver leer en daden
't hemelsch Hierusalem,
volgt altijt sulcke raden.

Behalve Pro Bauhuis en Pr. de Tollenaere die resp. 6 en 3 liederen
ondertekend hebben, zijn er onder de originele Nederlandse liederen nog
een aantal gesigneerde: negenmaal vinden we het devies "Selden tijdt
sonder strijdt", achtmaal "L. de G. (of L. de Q.) Peynst om d'ure",
viermaal "Les pleurs suivent les Ris", tweemaal 1. S. of P. 1. S., eenmaal
G. V. B., eenmaal M. V. B., eenmaal "Seer by erghet al" en ten slotte
eenmaal "Minnelij ck accoort". Het laatste devies is reeds door Van der
Haeghen thuisgebracht: dit was immers de zinspreuk van de Brusselse
kamer Het Marienkransken. L. de Q. zal wel zijn L. de Quest, van wien
in Poirters' Het Pelgrimken van Kevelaer ook vijf liedjes voorkomen 5).
1) A. Poncelet, Hist. de la Comp. de Jésus, dl. I, blz. 477.
2) Zijn Speculum Vanitatis sive Ecclesiastes (1635) bevat "un mélange de Poësies qui
font un effet agréable" (Paquot).
3) Paquot, Mémoires pour servir à l'histoire litteraire, Louvain, 1765-177°, dl. lI,
blz. 238.
4) Ik vermoed dat met deze "ijveraars" bedoeld worden de superintendenten der
Zondagsscholen en catechisaties: "gens de bien, grands zélateurs du bien public et du
salut des ames tant ecclésiastiques que séculiers." (Pasture t. a. p., blz. 364).
5) E. Rombauts, Leven en Werken van P. Adr. Poirters S.J., Gent, 1930, blz. 259.
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Tenslotte schuilt mogelijk achter de initialen (P.) 1. S. nog de Brugse
Jezuïet Jacob Suys (Jacobus Susius) 1): deze heeft een groot aantal in
andere talen geschreven werken van zijn ordegenoten in het Nederlands
overgebracht en ondertekent een enkele maal P. I. S. S. I. 2). Aan de
overige vermomde auteurs vermag ik het masker niet af te lichten 3).
Verreweg de interessantste figuur van deze dichters is wel Jan de
T ollenaere. Niet zozeer om het reeds besproken inleidende gedicht,
als wel om de kinderversjes die hij voor deze bundel gemaakt heeft
De door hem geleverde liederen zijn n.l. alle speciale kinderliederen.
Een liedje over het kindeke Jezus met de titel Een Seraphinsche tonghe
begint:
My nu wel dient voorwaer
Een kele, die wel songhe
Met soete stemme klaer
Om 't kindeken soo kleene,
Gheboren soomen siet
Van eener maghet reene,
Te loven met een liedt (blz. 72).
Dit gedicht draagt zijn devies als ondertekening; behalve dit lied
vinden we nog drie liederen met de wijsaanduiding: "Een Seraphinsche
tonghe" , slechts één daarvan draagt zijn zinspreuk, maar er is geen
twijfel aan of de andere twee zijn ook van hem: de toon herkent men
onmiddellijk. In het gesigneerde versje leert hij de kinderen dat ze hun
ouders en overheden gehoorzaam moeten zijn:
Godt die neemt sijn behaghen
In sulcke kinders kleyn
Die hem als Enghels draghen,
Verciert met deuchden reyn:
Want dese joncheydt teere
Die gaet van deucht in deucht,
b'
Sal in deuchden en eere
IS.
Haer Ouders gheven vreucht.
(blz. 188-189).

l

Het tweede is een liedje Voor de Maechden, dat o. a. een waarschuwing
tegen ketters en werelds gezang bevat:
Geeft gheensins u gedachten
Tot een liedt heretijck,
Oft een vol ydel klachten,
'Twerelts janckers ghelyck,
1) Geb. 1590.
2) Sommervogel. t. a. p .• dl. VII. blz. 1718-1720.
3) Nadat dit gedeelte reeds geschreven was. verscheen in het Tsch. v. Taal en Lett .•
1940. blz. 245-264 een artikel van V. Verstegen O.F.M. Hij toont van 35 ongesigneerde
liederen de herkomst aan. n.l. tien uit Hofken der Gheestelijcker Liedekens (1579). één
van Kath. Boudewijns. dertien uit de bundel van Nic. Jansens. tien uit Gheestelijcke Dreve
van W. Spoelbergh (1604). één van een los blad. Het zijn deze "oude" liederen die aangepast zijn aan een meer moderne verstechniek. - Ook hij spreekt over het auteurschap van pater Bauhuis. maar het aandeel van De Tollenaere - aan wien hij slechts
drie liederen toeschrijft - miskent hij.
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maar ook de volgende zangen ge passage:
Wat zijn doch u klaer oogen,
In d'aensicht schoon geprent,
En 't gracieus vertooghen
Van al u leden jent,
Och niet dan stof der eerden.
Verlaet u daer op niet:
U lichaem kleyn van weerden
Sal drooghen als een riet.
Spieghelt u aen die Roose,
Als sy ontloken staet,
Sy staet een kleyne poose,
Haer schoonheyt haest vergaet:
Soo sullen oock verdwijnen
Dijn wancxkens door de doot,
Die ghy hebt met veel pijnen
Ghehouden klaer en root (blz. 180-182).
Bijzonder aardig is De Tollenaere's liedje Van den Catechismus. Hier
menen we in de Roomse Zuidelijke Nederlanden van het begin der I7e
eeuw een Hieronymus van Alphen avant la lettre te horen. Mede om de
typering van het milieu, waarin de catechisatieliederen gezongen werden,
is het van belang een paar van deze coupletten te citeren.
Hoort kinderen, zegt de dichter, dient bovenal God den Heer, en
luistert niet naar den Helsen Moor; komt, gaat nu mee catechiseren,
dan zul je wondere dingen leren;
Noch sult ghy hooren singhen
Een liedt met soeten toon
Van gheestelijcke dinghen,
Tot deuchden seer ydoon:
Leert dese oock van buyten,
En laet de vuyle staen.
Laet de vuyle schavuyten
Maer die naer d'helle gaen.
Maer als ghy nu te gader
Den Catechismus hoort,
lck ben u een goet rader,
Den Pater niet en stoort:
Want anders sout ghy derven
Alle die prijsen schoon,
Die de stille verwerven
En krijghen voor haer loon.

1
f bis.

Dus handekens te samen,
En wilt de ooghen slaen
Op Pater naer betamen,
En hoort sijn goet vermaen:
Dus doende suldy wassen
In Godts graci' divijn,
bis.
En groote wij sheyt tassen
Op seer korten termijn.
(blz. 230--232).

i
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Ook het derde door hem gesigneerde lied, op een andere wijs, is een
kinderlied:
Looft hem dan met blyden sanck,
Ghy kinderkens teere.
Hoort hoe soet is dit gheklanck!
Alleen al zo'n laatste enthousiaste regel stempelt hem tot den kinderdichter pur sang.
Een heel andere toon vinden we in de verzen van den man die ondertekent L. de Q. Peyst om d'ure, die zowel in een gedicht over het H.
Sacrament des Altaars (blz. 95) als in een lied Van de helle en van 't
Vagevier (blz. 162-164) uitvaart tegen de ketters, inzonderheid Calvijn:
Paulus leert openbaer
Datter een vier is hier naer
Het welck maeckt de siele klaer
En lost de sonden swaer.
Calvin die macht hem stooren,
Want hy was loos en fel,
Maer hy en sal 't niet hooren,
Hy is nu in de hel:
Daer is hy door Godts bevel,
Blyven sal daer in 't ghequel,
'Tgheloof leert my dat wel.
Toch slaat hij ook wel eens een hartelijker toon aan, n.l. in het lied

Een beklaghingh van ons Moeder de H. Catholijcke Roomsche Kercke over
haer verloren schaepken, ghevallen in ketterije (blz. 208-209). Het is een
verdienstelijk gedicht, waarin de dichter tot God bidt, dat een "uyt
den Roomschen stal" weggelopen schaap nog gered mag worden uit de
klauwen van den ketters en wolf:
Ick kom' tot u met groote spoet,
Heere wilt my verblyden.
lek bid al door u roode bloet,
Mijn schaepken wilt bevrijden,
Bewaert het van dat groot dangier,
Van 'swolfs ghehuyl, van 't helsch ghetier,
't Welck zijn de ketterijen;
Maer gheeft het Heer' u graci' hier,
Bevrijt het oock van d'eeuwich vier,
Willet ghebenedijen.

o

Verschillende liederen over het sacrament des altaars bevatten natuurlijk de gebruikelijke anti-ketterse passages, zoals b.v. een lied (blz. 96)
waarin de Katholieken worden opgeroepen om 't Sacrament te gebruiken,
maar de Calvinisten worden vermaand:
Calvinus boos ghetal, seer mal,
U valsche secte laet, seer quaet,
Ghy gaet ten helschen dal, ten dal,
Blijft ghy soo obstinaet.

} bis.
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Evenzo meen gedicht, ondertekend Se/den tijdt sonder strijdt:
Wien niet en nut Christus lichame,
Sal kommen in d' eeuwighe blame:
Maer wien sijn lichaem nut seer reyn,
Sal wesen voor Godt aenghename,
Be-erven oock zijn rijck' eersame,
Hier boven in het hemels pleyn (blz. IOO).
Tegenover de scherpe spot der ketters op het wonderdoende beeld
van Onze Lieve Vrouwe tot Scherpenheuvel, gelijk b.v. in het Geuzenliedboek (v. Lummel CLXVI, Kuiper no. 176) 1) staat hier een warme
verdediging (blz. 202-203):
Godt heeft den grooten haet
Der ketters aen-ghesien,
Met wat inborstich 2) quaet
Mariam sy benien:
Hy heeft sijn Moeder reyn
Willen ter trau voor-staen,
Dat sy op d'aertsche pleyn
Meer glori' soud' ontfaen,
en daarom heeft hij aan dit beeld wondermacht gegeven. Aan een dergelijke troost hadden de Katholieken wel behoefte: God heeft hen nu immers
willen helpen, "alst anders inden strijt schijnt al ghedaen te zijn."
Een hunner strijdliederen heet Tot de vierighe Catholijcken (blz. 232235). Zoals vroeger de Gereformeerden de naam Geuzen aanvaardden,
zo zijn zij bereid te strijden onder de partijnaam: "Roomsen" 3). God zal
de valse profeten wel ten onder brengen. Het veldteken zal zijn het
kruis.
Weest niet benaut,
Strijdt vromelijck te samen,
Op Godt betrout,
'Twoort Roomsch wilt u niet schamen:
800 sal den hoochsten Godt
U blijdelijck ontfanghen:
Doet goet, volght syn ghebodt,
Wilt sijn woort vastaen-hanghen.
Nergens beter proeven we de geest, de }ezuïetische gezindheid en de
anti-ketterse strekking van dit liedboek dan in het lied (blz. 196-198)
dat ik tot slot in zijn geheel hier wil citeren:

1) Voor Wagenaar nog waren de Zuidelijke Nederlanden in de eerste plaats het land
van O. L. Vrouw van Scherpenheuvel (1737), vgl. hierboven de Inleiding, blz. 2I.
2) Hevig, fel.
3) Hier dus niet zo'n huivering voor de naam "Rooms" als bij zovele 2o e-eeuwse
Roomsen. Knipping daarentegen, de bewonderaar van het vorstelijk-priesterlijke Rome
der Barok, ziet in de voorliefde voor termen als "katholieke godsdienst" en "katholicisme" de vaagheid van een valse abstractie: Iconographie, dl. H, blz. 183.
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Een Gheestelijck Liedt ter eeren van den salighen P. Ignatius,
fondateur vande Societeyt Iesu.
Komt al tot my die 't Katholijck geloof bemint,
Wilt u tot blyschap keeren,
En wilt met my vereeren
Den Salighen Ignatius, Godts heylich vrient:
En siet gy niet rontsom sijn hooft die sonne blincken?
Soo blinckte hy in 't leven,
En was in deucht verheven.
Wel aen laet onse stemme klaer tot sijn lof klincken.
Lof, prijs, en eer den weerdighen Ignatius, } ReE
Hy heeft ghesticht de Societeyt van Iesus.
.
Maer boven al soo zy u, Jesu Christe, lof,
Dat ghy in onse tijden,
En in ons meeste lijden,
Ons hebt ghesonden hulpe van het hemelsch hof:
Och wat al boose secten daer uyt duyvels nesten
Quamen in alle lande!
De werelt stont in brande,
Ten Noorden en te Zuydewaert, in't Oost en westen.
Luther een Apostaet seer quaet die quam voor al,
Hy de de werelt danssen
En kroonen haer met kranssen,
Door 'svleesch genuchte brocht hy menich mensch te val:
Calvijn den loosen boosen vos, die quam ooc kroken
Die oude suyver leere:
Maer siet, den Hoochsten Heere
Die heeftse door Ignatius den neck ghebroken.
Hy heeft verweekt Ignatius, een Capiteyn
Om sathan te bevechten
En alle sathans knechten:
Komt valeureusen Capiteyn, komt kloec te pleyn:
Te Roomen ghy een oorden hebt gemaect bequame
Die alle gheusen haten
Boven all' ander Staten,
Het is een Compagnie goet van Jesus name.

o

Salighen Ignatius, 0 Heylich man!
Konst ick u van deechs prijsen,
Ick soude laten rijsen
En doen myn stemm' hooren van hier tot in Japan:
Ommers doch ons gedachtich zijt, wilt voor ons bidden,
Wilt ons graci' verwerven,
Goet, Katholijck te sterven,
Want rontsom ons de boosen zijn, wy zijn in 't midden.
Dit is wel heel zuiver de toon van de strijdende Contra-Reformatie,
en we kunnen ons dan ook goed begrijpen dat dit, ook uiterlijk goed
verzorgde liedboek, in de jaren tussen de sluiting van het Twaalfjarig
Bestand en de Westfaalse Vrede druk gebruikt is. Toch is het lang niet
het enige populaire Rooms-Katholieke gezangboek geweest; in duurzaamheid is het verre overtroffen door twee andere liedboeken. Eén blik in
de liedboekcatalogi van Scheurleer is voldoende om ons daarvan te
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overtuigen. Het eerste van de hier bedoelde liedboeken telt ruim twintig
drukken van 1594 tot 1755, het tweede ± tien drukken van 1621 tot
na 1679 1). Het eerste is van de hand van den Brabander Nicolaes
Jansens, het tweede is slechts schijnbaar een Zuidnederlands werk:
de verzamelaar, tevens auteur van een deel der liederen, is de zich
achter het pseudoniem Salomon Theodotus verschuilende Utrechtenaar
Aegidius Haefacker.
De eerste collectie vult enigszins de lacune aan die er in de Zuidnederlandse literatuur, zoals we gezien hebben, bestaat na de grote
aderlating door de val van Antwerpen (1585) tot aan het begin van de
herleving tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609). Die vroege datum van
het ontstaan van deze bundel maakt misschien verklaarbaar dat geen
der latere bundels hem heeft kunnen verdringen, zoals Dathenus'
psalmberijming standhield tegenover latere berijmingen omdat zij nu
eenmaal was ingeburgerd. Anderzijds moet er in deze bundel iets geweest
zijn dat hem ook voor latere generaties van Katholieken aantrekkelijk
heeft gemaakt. Hij is afkomstig uit dat gebied der Zuidelijke Nederlanden
dat later als Staats-Brabant definitief onder het bestuur van de Noordelijke
Republiek is gekomen.
De titel van de door mij gebruikte uitgave is: Een nieu Devoot Geestelick
Lietboeck. Ghemaeckt door Nicolaes Jansens van Roosendael. Inhoudende
Leysliedekens, Nieuwe Jaeren, gheestelijcke Liedekens ende soete Hemelsche
Lof-sanghen, met eenighe gheestelijcke Refereynen. Desen lesten druck is
van nieus oversien ende grootelijcks vermeerdert. T' Hantwerpen, By
Gheleyn Janssens in de Camerstrate, in den waeckenden Haen. I6I9. De
approbatie is van 20 Aug. 1594 en 30 Jan. 1612 2). Van den dichter
weten we niet meer dan hijzelf meedeelt. Nicolaes Jansens was koster
van de kerk te Roosendael en lid van de kamer De Witte Rosierkens
aldaar. Deze liederen en refereinen heeft hij gemaakt "tot een stichtinghe
van alle menschen voorwaer, Bysonder voor de gheestelijcke maechden
eerbaer, om tot soete devotie haer herten te trecken." Het zijn devote
en soms zoetelijk-mystieke verzen die hij dichtte, niet geheel van verdienste ontbloot, zoals b.v. een lied in dialoogvorm op het Elckerlijcmotief: Een nieu Liedeken oft samen-sprekinghe van die ziele, lichaem
ende doot, inden persone van een rijck edel Jonck-man, die naer des Wereldts
welluste leeft. Soms voelt men in hem een Jan Luyken in rederijkersgewaad, zoals in Een nieu Geestelijck Amoreus Liedeken dat in zijn bezingen
van de schoonheid van de Schepping en den Schepper, wiens schoonheid
men kent uit de schepselen, verwant is aan Luyken's De ziel betracht
den Schepper uit de Schepselen, uit: Jezus en de Ziel. Het referein van
Jansens' lied luidt: "Denct hoe schoon moet dan den schepper zijn"
(blz. 126-127).
Het spreekt welhaast van zelf dat een dichter van dergelijke allure
1) Vgl. Scheurleer, Ned. Liedboeken, 1912, blz. 26, 42; Eerste Supplement, 1923, blz. 10.
2) Vermoedelijk zijn er nog wel meer drukken geweest dan Scheurleer t. a. p. vermeldt. Zo is er waarschijnlijk tussen de twee drukken van 1594 en 1605 nog één geweest,
want in de index van laatstgenoemde uitgave komen I I liederen voor met het teken tt,
vijf met het teken t. Die met tt zijn dan toegevoegd in de uitgave van 1605, die met
t in de uitgave die we niet meer kennen. Vgl. F. van der Haeghen, Bib!. Belgica, Ie Serie,
Dl. XIII.
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aan de Katholieke zangers geen liederen met polemische strekking in de
mond legt. Zijn bundel staat dichter bij de Middeleeuwen dan bij de
Contra-Reformatie. In Een Clachtelijck Liedeken van Roosendael klaagt
hij over de verstrooiing van de gemeente na de grote brand die de plaats
zó verwoest heeft, dat er slechts weinig inwoners zijn achtergebleven
en dat het na jaren nog een ruïne is 1). Slechts één hartewens heeft hij
voor de verstrooide gemeente:
Wilt die oude paden treden
Van u voor-Ouders generael,
Op dat ghy meucht woonen met vreden
In eendrachticheyt altemael,
Inwoonders van Roosendael (blz. 163).
Slechts eenmaal, in een der negen refereinen, bespeuren we dat er
zo iets als de Kerkhervorming geweest is. Het is in een "Refereyn om te
prononceren over Tafel, daer een gheselschap met eeren versaemt is,"
met de stok: "Daer die ghebroeders in een liefde versaemt zijn," waarin
hij aanspoort tot eendracht:
Daer die ghebroeders dus zijn eendrachtich,
Wt broederlijcke liefde by een repareren 2),
Daer sietmen perfecte melodye 3) waerachtich,
Al is haer geselschap cleyn, haer vrugt is crachtich,
Want sy in alle saken wel accorderen.
Men hoort haer niet kijven noch disputeren,
Naer verscheyden secten sy niet hercken 4),
Een gheloove en doopsel sy accepteren,
Eenen God die sy dienen met haer goede wercken,
Ghelijck int beginsel der Heyligher Kercken
Sy waren inder herten naer Lucas verklaren.
Het moge voor een objectieve kijk op de door ons beschreven literatuur
dienstig zijn, een dergelijke irenische figuur tussen al die strijders der
Contra-Reformatie even te belichten, de sympathieke tonen die we van
hem vernemen, blijven uitzondering. Het polemisch lied was in ere, in
Noord en Zuid beide; denken we slechts aan een Stal part van der Wielen 5).
Deze was niet de enige Noorderling die zijn Gereformeerde landgenoten
zangsgewijze te lijf ging. Een dgl. polemische geest ademt de dikke
bundel: Het Paradijs der Gheestelycke en Kerckelycke Lof-sangen, Op de

principaelste Feest-daghen des gheheelen Jaers. Gheplant door Salomonem
Theodotum, Licentiaet in der H. Godtheyt. Den vierden Druck, Verbetert
ende vermeerdert. T'Antwerpen, By Hendrick Aertsens, I638. De eerste
druk was in 1621 verschenen bij Jan Jansz Scheffer te 's-Hertogenbosch;
de tweede eveneens in 1627, maar na de inneming van die stad vermelden
de drukkersadressen Antwerpen als plaats van herkomst. Maar de auteur
1) De grote brand van Roosendaal was op 31 Mei 1572: kerk, raadhuis en 105 huizen
brandden af. In 1590 en 1600 is de herstelde kerk weer in de as gelegd. Vgl. J. B. Krüger,
Kerkelijke Geschiedenis van het Bisdom Breda, Bergen op Zoom, dl. IV, blz. 175.
2) Blijven; ofr. reparer = repairier: demeurer, séjourner, habiter.
3) Vreugde.
4) Het oor lenen aan.
5) Zie de Inleiding Hfdst. m, blz. 68 e.v.
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kan niet met het Zuiden in verband gebracht worden: zijn ware naam
is Aegidius of Gillis Haefacker of Haeffacker, en van hem weten we dat
hij geboren is te Vreeswijk, dat hij gestudeerd heeft in Keulen en aldaar
gepromoveerd is op een proefschrift over de Arminiaanse geschillen, dat
hij daarna enkele j aren pastoor-missionaris is geweest te IJsselstein, en
dat hij in 1623 is overleden, waarschijnlijk te Vreeswijk, waarheen hij
was uitgeweken 1). Op grond van deze feiten betwijfel ik of zijn zangbundel inderdaad in 's-Hertogenbosch bij Jan Jansz. Scheffer is uitgegeven. Vier boeken van Stal part van der Wielen verschenen ook Z.g. bij
Jan Jansz. Scheffer of zijn broer te 's-Hertogenbosch (zo b.v. in het jaar
van Theodotus' eerste druk, 1621, Stalpart's Evangelische Schat), terwijl
ze in werkelijkheid uitkwamen by Adryaen Claesz Vryenberch "In
Salomons Tempel" te Delft 2). Ook die drukken bij lan Cnobbaert
(3e dr.) en Hendrick Aertsens acht ik quaestieus. Een ander Rooms
liedboek, grotendeels bestaande uit een berijmde Evangeliënharmonie
op de wijzen van Salomon Theodotus, zoals de auteur uitdrukkelijk
verzekert, heet eveneens ,,1' Antwerpen, voor Hendrick Aertssens" te
zijn gedrukt, maar vermeldt achterin met kleine lettertjes: "Men vind se
te koop tot Amsterdam, bij Gijsbrecht van Ommeren, Boekverkooper
op 't Rockin, by de langhe Brugh 3)."
Het was niet zo eenvoudig, om, terwijl men zelf in het Noorden woonde,
via de demarcatielijn Roomse boeken in het Zuiden te laten drukken.
Bovendien was Theodotus' boek uitdrukkelijk voor het Noorden bestemd.
De auteur deelt n.l. mede dat hij deze liederen ten dele zelf gemaakt
heeft, ten dele gecompileerd heeft; maar vele van die laatste heeft hij op
verscheiden plaatsen, zowel tot beter begrip van de tekst als tot verbetering van de maat, herzien, "vermijdende .... alle vreemde, als Vlaemsche
ende diergelijcke voor den gemeynen man deser Provincien, ongehoorde
ofte duystere woorden 4)."
Reeds in zijn Voorreden, Van het Wit ende eynde deses Boecks vinden
we felle polemiek tegen de ketters om hun psalmgezang. Er zijn veel te
weinig liederen in Nederland gedicht. Eigenlijk is er tot nog toe niemand
geweest die met behoorlijke kunst voor de Nederlanders geestelijke
1) Nieuw Ned. Biogr. Wdb., VIII, 655.
2) Vgl. het art. van Mr. Lucas t. a. p.
3) Ik bedoel: De Evangelische Triumphwagen; by de welcke de treffelijke Daden des
Koninkx der Glorie warelijk, klarelijk en minnelijk van sijn Catholijke Onderdanen geleesen,
gesongen en gemediteert worden, op alle Evangelien des geheelen Iaers. Gemaekt door Jacob
Rosant, 1654. Wie zich achter die naam verschuilt? De auteur moet een reguliere geestelijke geweest zijn, blijkens zijn voorrede. De approbatie is getekend: 1. S. S. T. L. (Joannes
Schadé Sanctae Theologiae Licentiatus? Joannes Schadé was ± 1655 een vooraanstaand
geestelijke in het aartsbisdom Utrecht, vgl. Batavia Sacra, Antw. 1715-1716, dl. lIl,
367, 401, 402). Wanneer de auteursnaam van een R. K. werk als een pseudoniem is te
beschouwen, de naam van den censor niet voluit genoemd wordt, en in de opdracht geen
bepaalde personen met name worden genoemd, kan men a priori twijfelen aan de juistheid van de Zuidnederlandse drukkersadressen.
4) In de vierde druk van deze bundel het eerst treffen we ook aan het bekende Als
lala d'onberade Maeghd van Stalpart v. d. Wielen, met de wijsaanduiding (Doen Daphne
d'overschoone maeght, te vinden op blz. lI3 van Theodotus' bundel) en enige varianten;
In het Extractum Katholicum ontbrak deze wijsaanduiding. Ook van Nicolaas Jansens
nam de latere uitgever enkele liederen op, o. a. een mooie samenspraak tussen de bruid
of de Christenziel en Christus den bruidegom, benevens een variatie op het lied over
den Schepper, dat aan Luyken doet denken.
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lofliederen gemaakt heeft. "Want behalven 't Prieel der geestelijcke
melodijen, voor ses laren [de eerste druk van 1609 kent hij dus niet],
ende Iusti Harduinij Goddelijcke Lof-sanghen, voor-leden jaer 1620 in
Vlaenderen eerst uyt ghegheven, heb be ick gheen Geestelyck Liedtboeck, met behoorlijcke kunste der dichtinghe ghemaeckt, kunnen vinden.
lck swijghe noch andere fouten van onwetenheydt, in veel van de oude
liedt-boecken bega en, de welcke den verstandighen mishaghen." Evenals
in het Zuiden moest zijn bundel gezongen worden "onder de kinder-leer"
en in vergaderingen der broederschappen, vooral om de Geuzen de
mond te stoppen, die zich altijd beroemen op hun Joodse psalmen:
aan het gebruik van de Latijnse hymnen in de eredienst wil hij echter
geen afbreuk doen.
De volgorde der liederen is ditmaal eens niet die van de catechismus, maar
die van een getijdenboek. Daarin stond Haefacker niet alleen: we vinden
iets dergelijks ook bij den Zuidnederlander Lodewijk Makeblijde S. J., die
in Den Berch der gheestelycker Vreuchden, I6I8, t'Antwerpen zijn door
hem zelf gemaakte hymnen opnam tussen de liturgie van de getijden 1).
Op de meest onverwachte momenten soms moeten Calvinisten en
Zwinglianen in deze liederschat er aan geloven, b.v. in het lied Op den
witten Donderdach, van het wasschen der voeten. Christus wies de voeten
van zijn discipelen ons ten voorbeeld. Hij wilde ons leren, hoe wij ons
moeten zuiveren, vóór wij het Hemels brood ontvangen. Hij wilde ons
doen begrijpen, wat voor een sacrament zijn schapen zou voeden. Daarop
volgt dan een gepeperde uitval tegen het "verdrooght Geneven" . Iets dergelijks tegen den "opgeblasen Zwingliaen" krijgen we te horen
in een lied op de H. Drievuldigheydt, waarover we ons misschien even
verbazen, omdat een Zwingliaan toch ook in de Drieëenheid gelooft.
De onbegrijpelijkheid van de Drieëenheid is het aanknopingspunt:
begrijp dat eerst en vraag dan, hoe het brood kan veranderen in het
lichaam van Christus. - In verschillende heiligenliederen wordt gewezen
op de betekenis van de bezongen heiligen voor de uitroeiing der ketterij;
zo in de liederen op 19natius (blz. 444-449), Xaverius (blz. 524-526)
en Dominicus (blz. 455-457). In het lied op Dominicus b.v. wordt
geïnsinueerd dat de hervormde secten zijn voortgekomen uit de ketterij
der Albigenzen. Een lied ter ere van Willebrord bevat natuurlijk een
aansporing voor de Noordnederlanders (Batavieren) om trouw te blijven
aan het oude geloof (blz. 502-506).
Maar reeds te lang stonden wij stil bij een bundel die zuiver Noordnederlands van origine bleek te zijn, al moeten wij in het oog houden
dat zo'n kerkboek in het gebruik wel gemeengoed zal geweest zijn van de
Nederlandse katholieken in Noord en Zuid. Voor we nu afscheid nemen
van het geestelijk lied der Contrareformatie willen we nog één merkwaardig liedboek wat nader beschouwen, een liedboek waar Noord en
Zuid beide aanspraken op kunnen doen gelden; ik bedoel: Den Gheestelijcken Nachtegael. Inhoudende Geestelijcke Lof-sangen op alle de Feestdagen van den gheheelen Iare. Midtsgaders De lof-sangen vande notabelste
H. H. Maechden, met meer andere Gheestelijcke Liedekens, gestelt op twee
1) Deze bundel bevat slechts weinige en kleurloze uitlatingen tegen de ketters.
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Partijen Superius ende Bassus, om bequamelijcken gesongen ende gespeelt
te werden. t'Antwerpen, By Jan Cnobbert. Anno I634.
Het werk is verdeeld in drie delen, die respectievelijk bezingen: 1. de
voornaamste feestdagen. 11. de feestdagen van O. L. Vrouwe, den zaligen
Jozef en vele H. Maagden, lIl. de feestdagen der Apostelen e. a. heiligen;
benevens diverse geestelijke onderwerpen. De naam van den schrijver
ontbreekt, evenals de approbatie. de gratie en het privilege.
De voorrede, gericht Tot den Leser, openbaart ons slechts heel weinig
omtrent het geheim van het ontstaan van deze bundel: "lck come u. 1.
alhier vereeren met een dessert van Geestelijcke recreatie, met een
gherechte van veelderley Vruchten. Niet dat sy alle ghewassen zijn in
mijnen Boomgaert, maer overmits ick my houde voor een geringhen
Hovenier, hebbe ick, alleen op mijn Geft niet betrouwende, eenighe
andere Vlaemsche, Brabantsche 1) ende Hollantsche Vruchten daer by
ghevoeght om u. 1. die smakelijcker te maken." Zonder hatelijkheden
richt dit voorwoord zich tegen de ketters, die wonderen slechts willen
geloven, voorzover ze in de Schrift staan. Hoeveel wonderen beschrijft
Lucas niet in de Handelingen; en vertelt hij niet, dat de mensen uit zijn
tijd ze ook niet wilden geloven? "So dat het so grooten wonder niet en
is, dat die gene, die een nieuwe Religie opwerpen, en geen ordinaris
sendinge hebbende, haer extraordinaris sendinge met geen enckel teecken
of Mirakel (dat nochtans een getuygenisse Gods is) kunnen bevestigen,
soo wel die oude als tegenwoordige Miraculen, die inde bekeeringe der
Indianen God door de Catholijcke Leeraers noch daghelijcx werct,
ontkennen ende den spot daer mede drijven, nademael sy door de selfde
redenen, die de Joden ten tijden der Apostelen hadden, daer toe beweeght
werden." Wel zijn de ketters enigszins te excuseren, omdat de wonderen,
na de tijd der Apostelen beschreven, niet zo zeker zijn als die Lucas
heeft opgetekend; maar toch is het "tegen alle reden" deze wonderen
"opstinatelijck" te loochenen.
De zangwijzen zijn wel heel eigenaardig blijkens dit voorwoord:
"Dese (liederen n.l.) zijnt die ick u.I. als treffelijcke ende memorabele
Exempelen voor 't meerendeele presentere, op Voysen geaccomodeert
soo van de Italiaensche Baletten (sic!), als andere bekende ende vreemde
soo France als Enghelsche Voysen, op dat 't Verhael van soo uytnemende
dinghen te soeter souden invloeyen inde ghemoederen vande Sangers
ende toehoorders." Met een captatio benevolentiae eindigt de auteur:
"Ick weet wel dat het beter waer geweest, dat mynen Nachtegael, als
noch jong synde, noch een Jaer of twee in de Muite waer gebleven, tot
dat hy wat beter op sijn sang hadt geweest, ende sijn onvolmaecte
paddeveren 2) met wat schoonder vederen bedect, dan synde van d' een
en d'ander dicmael wtgeloct, hebbe ic hem moeten, hoewel tegens mijn
eygen goetduncken, op goet of quaet avontuer de sleutel van het velt
geven: hij was niet voortgebracht om onder de ogen van so veel menschen
te koomen, maer alleen om my ende eenige weynich Vrinden te dienen,
tot recreatie, tot stichtinge, ende Exempel. lck mach hopen dat de
1) Niet minder dan 26 der opgenomen liederen zijn ontleend aan Justus de Harduijn,
vgl. O. Dambre, De Dichter J. de Harduijn, 1926, blz. 238 e. v.
2) Eerste dons van een nestvogel.
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waerdigheyt van tsubject, met 'tgene andere Vrinden daer onder hebben,
sijn onbevalligheyt sal bedecken."
Dit zijn de gegevens die de auteur ons zelf biedt. Gelukkig behoeven
wij ons hiertoe niet te beperken. Allereerst ligt het vermoeden voor de
hand dat we hier met een Jezuïetengezangbundel te doen hebben. In het
derde deel n.l., waarin verschillende heiligen bezongen worden, treffen
we van de grote ordestichters alleen Ignatius van Loyola, en wel tot
tweemaal toe, aan, terwijl daarna een hele reeks, meest nog niet eens
gecanoniseerde, figuren uit de Jezuïetenorde voor het voetlicht treden:
Fr. Xaverius, Lodewijk van Gonzaga, Stanislas Kostka, Fr. de Borgia
(eveneens tot tweemaal toe). Dit vermoeden wordt tot zekerheid, als
wij bij nadere beschouwing van de oude band 1) bespeuren dat zowel
op de voor- als de achterzijde vagelijk het vignet der Jezuïetenorde gestempeld is.
Een tweede feit, met zekerheid vast te stellen, is dat het Antwerpse
drukkersadres van Jan Cnobbaert (hier: Cnobbert) fictief is. Een dergelij k
kerkelijk gezangboek toch zou, wanneer het in Antwerpen bij een bekend
uitgever als Cnobbaert verschenen was, niet de kerkelijke approbatie
hebben kunnen ontberen. Voor de Noordnederlandse katholieken gaf men
daarvoor in de plaats het weinig opvallende Jezuïetenvignet als betrouwbaarheidsmerk, terwijl de eigenlijke drukker minder gevaar liep voor
ontdekking. Waar de bundel dan wel vandaan komt, blijkt bij aandachtige
bestudering ook weldra: uit Holland. Dit leiden we af uit de voorkeur
van den schrijver voor Hollandse heiligen, terwijl speciaal Zuidnederlandse heiligen in de bundel niet voorkomen. De liederen op de heiligen in
deel lIl, zijn evenals die van de grote feestdagen in deel I en die op Maria
en de H. Maagden in deel Il gerangschikt volgens de kalender, n.l.
van den kalenderheilige van 24 Febr. tot dien van 27 December. Maar
dan, op blz. 77, begint hij ineens met een nieuwe afdeling a. h. W., voor
de Noordnederlandse predikers: S. Willebrordus, Apostel van Hollandt
(7 Nov.) en den H. Bonifacius Winfridus, Apostel van Duytslandt (5 Juni).
Ook worden (in deel II) St. Lidewijde van Schiedam en St. Cunera van
Rhenen bezongen. Nergens treedt sterker de Hollandse origine aan de
dag dan uit de inhoud van het lied op Willebrord, waarvan we enkele
passages aanhalen. Uit couplet 3:
Soa wy eeren d'aertsche Heeren, die door strijt
Ons leven en goet van Vyant heeft bevrijt,
Op wat wijse salmen prijsen Sinte Willeboort
Die al des Duyvels macht in Hollandt heeft verstoort.
Uit couplet IQ:
Naer dit leeren quam hy keeren naer ons lant,
Met twaelve verselt, ontsteken met een brant ....
De coupletten 15-17:
Naer sijn sterven en 't be-erven van Gods rijck,
Is negenhondert Jaer tgeloof geweest gelijck
Tot ons tijden, dat door stryden van een Valsch verstant,
Godts leer nu is verkeert door al ons Vaderlant.
1) Exemplaar van de Bibliotheek van de Ver. voor N. Ned. Muziekgesch. te Amsterdam.
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Wilt u ooghen door medooghen nederslaen,
Aensiet eens hoe na in Hollant sijn vergaen
De gestichten die gh' oprichten tot Gods meeste eer
Die leggen nu een deel veracht, een deel te neer.
Laet den Heere van ons keeren syne handt,
Op dat eens verlost mach syn ons Vaderlant,
Dat ons bidde eens verbidde verdiende straff,
Op dat hy 't geeft de leer weer die hy 't door u gaff.
Combineren we nu de gevonden gegevens, dan constateren we dus
dat een Jezuïet van de missio hollandica klaarblijkelijk de auteur-verzamelaar is. Moeilijker wordt de vraag waar de auteur zelf vandaan komt.
Een groot aantal missionarissen waren van Zuidnederlandse afkomst.
Dat de auteur, althans de schrijver van de voorrede, een Zuidnederlander
is zou men, behalve uit het feit dat hij zoveel aan het Frans ontleende
vreemde woorden gebruikt, kunnen afleiden uit die passage in de voorrede,
waarin hij spreekt van enige andere Vlaamse, Brabantse en Hollandse
gedichten, die hij opneemt in zijn verzameling. Die vooropstelling van
Vlaanderen door iemand die in Holland werkzaam is, wijst in de richting
van een Vlaamsen auteur.
De vraag is nu maar: is er in die tijd een Vlaamse Jezuïetenmissionaris
in Holland geweest, die in aanmerking kan komen. Dat is inderdaad het
geval. De reeds eerder genoemde Sotwel stelt n.l. op naam van pater
Petrus Maillart S. J. uit Ieperen (1585-1640), die een groot deel van zijn
leven als missionaris in Noord-Nederland werkzaam is geweest (0. a.
te Vianen, Gouda, 's-Gravenhage en 1630-1640 te Rotterdam) 1):
Rythmi Pii, in het Vlaams.
Reeds in 1625 (omstreeks die tij d was hij rector van het Jezuïetencollege
te 's-Hertogenbosch) had hij uitgegeven: Testament van den Christenmensch, van P. Antonius Sucquet, vertaeld uyt het latyn. T' Antwerpen.
Jan Cnobbaert, I625. Behalve dit werkje en de rythmi pii vermeldt
Sotwel nog een Vlaams werkje onder de in het Latijn vertaalde titel:
Clypeus inexpugnabilis in quo continetur Methodus disputandi cum
Haereticis, ex methodo Veroniana Hollandicae Ecclesiae accomodata.
Dit werkje is te determineren als het op naam van Christiaen Pietersen
vander Steen 2) staande: Onverwinneliicken Schilt voor den Eenvoudighen
Catholiick, Om sich te beschermen tegen alderley aenstoot ende ghewelt der
ghenaemder ghereformeerde Predicanten. Toe-gheeygent aen de Catholi;jcke
Borghers van 's Hertoghen-basch. T' Hantwerpen, By Jan Cnobbaert, by
het Professenhuys der Societeyt Jesu in Sinte Peeter, I63I. (Approbatie
240ct. 1631). Deze hypothese wordt versterkt door een in inkt gestelde
aantekening op het ex. in de Amsterdamse Univ. Bibl.: "Door R. P.
Petrum Mallardt Soc.Iesu" , een aantekening uit het jaar 1637 van iemand
die het weten kon, n.l. een Jezuïet die om zo te zeggen naast de deur van
den uitgever woonde, want met dezelfde hand is bovenaan de titel1) Vgl. N. Ned. Biogr. Wdb., dl. m, 8II; Biogr. Nat. de Belg., XIII, I8S en Sommervogel, Bib!., dl. V, 341.
2) Frans "mallard" is een kleine slijpsteen.
IS
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bladzijde geschreven: "Dom. Prof. Soc. Jesu Ant. r637" 1). Dat het
hetzelfde werkje is als Sotwel bedoelt, bemerken we trouwens reeds
uit de eerste zin van de voorrede 2), waarin Maillart meedeelt dat het
een vertaling, of liever voor Nederland bewerkte uitgave is van Véron's
Abbregé de l' art et methode nouvelle de bailloner les Ministres. Aardig is het
boekje ook hierom, omdat het bewijst dat Maillart dichter was. Het eindigt
n.l. met een niet onverdienstelijke dialoog in alexandrijnen, getiteld:
T'samensprake Tusschen een Catholiicken Boschenaer ende een Lutheraen,
Mennonist, Calvinist, Arminiaen ende libertijn, die al-te-mael den Catholijcken Boschenaer tot hun secte soecken te trecken. Gheschoncken tot een nieuw
jaer aen de verdruckte Catholijcken van 's Hertoghen-bosch. Allen beweren
tegenover den Bosschenaar dat zij het ware geloof bezitten, allen verketteren
zij beurtelings elkaar; behalve de libertijn beroepen ze zich allemaal op
Gods Woord, zodat de Katholiek dan ook uiteindelijk wegens hun meningsverschillen niets van hen moet hebben. De Calvinist heeft geen prae:
Dat in de groote kerck nu d' een alleen mach leeren,
Dat heeft niet crachts ghenoegh om my tot die te keeren.
Dit is des Princens werck; licht quam daer morghen een
Die de verdruckte we' er sou helpen op de been.
Sou ick dan mijn gheloof aen 's Princens stellen 3) binden,
Soo was ick als een riet dat waeyt met alle winden.
Wat betreft dit Onverwinneliicke Schilt, Pieter Maillart's auteurschap
daarvan is onbetwistbaar. Met even grote graad van gewisheid kunnen
we dat niet vaststellen voor de Gheestelijcke Nachtegael. Toch meen ik
op grond van al het voorgaande Maillart voor den auteur te mogen
houden. Vergelijken wij de voorredenen van het Schilt en van de
Nachtegael, dan treft ons in beide een zeer ingewikkelde zinsbouw en
een erg weinig puristische taal. Toont Maillart zich in het Schilt een
overtuigde aanhanger van de Véroniaanse, de Z.g. scripturische, methode
tot het bekeren van ketters, ook in de voorrede van de Nachtegael schijnt
een Véroniaan aan het woord te zijn, als hij zich beroept op de door
Lucas in de Handelingen overgeleverde wonderen, en erkent dat de
wonderen van de nieuwere tijden niet zo zeker zijn als die Bijbelse
wonderen. Het kerkelijk leergezag laat hij hierbij buiten geding.
Bovendien is er nog een uitwendig gegeven, zwak van bewijskracht, maar
niet geheel te verwaarlozen: op de titelbladzijde van de Nachtegael (Amsterdams ex.) is tussen de sterretjes, die de plaats van de auteursnaam
innemen, een met verbleekte inkt geschreven M te vinden. Meer niet: tot
elke prijs moest het geheim bewaard blijven: men wist, wat er op stond
als Maillart ontdekt werd: een paar maal immers is hij gevangengezet
en ongenadig "gevetert" tijdens zijn loopbaan als Hollands missionaris 4).
1) Zie in de titel van het boekje het drukkersadres. Dit professenhuis, waar ook de
Provinciaal der Vlaams-Belgische provincie woonde, was het centrum van alle actie.
Vgl. A. Poncelet, Hist. de la Camp. de Jésus, dl. I, blz. 451-4842) Deze is ondertekend met het pseudoniem Christiaen Pietersen van der Steen.
3) Instellen?
4) Merkwaardig is dat eenmaal, toen hij n.l. van 1623-'24 te Gouda gevangen zat,
prins Maurits persoonlijk voor hem in de bres gesprongen is. "Meermalen hebben de
prinsen van Oranje hunne welwillendheid ten aanzien der jesuïeten getoond", zegt P. G.
Bongaerts S.J., De St. Teresia-kerk, weleer de Koninklijke Kapel van Spanje, 's-Gravenhage,
1866, blz. 13-14.
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Eén ding zou tegen Maillart's auteurschap kunnen pleiten; ook dat
wil ik nog even onder de ogen zien. Het zijn de eigenaardige dialectvormen, die we vooral in deel Il en III (in de Voorrede in 't geheel niet)
aantreffen. Het meest opmerkelijk is het verschijnsel dat af en toe 00
wordt gesteld in plaats van oe; soms rijmt deze dialectische 00 zelfs met
algemeen-Nederlandse 00. Ik noem als voorbeelden: droogt, sloogh,
ghenoogh, blome, moylyckheden, nomen, verdoomde, gegloyde (= gloeiende),
's woonsdaegs. Dat is niet Vlaams, maar Zuidhollands : zo vermeldt
Kloeke 1) 00 voor oe vóór labialen en gutturalen te Delft in r625; B. v.
d. Berg 2) hoock en schuitevoorder te Dordrecht (± r 64 0); Sewel 3)
Rotterdams kookje (r708). Als specifiek Hollandse vorm vinden we ook
wient = weent, zelfs beklien (rijmend op ver si en) = bekleên; jol iet ;
ook een gedrochtelijke vorm als uytghedrogen (= uitgedroogd) en een
kennelijk hypercorrecte vorm als den roock = de reuk (vgl. molen, meulen).
Bij nader inzien evenwel getuigt dit niet tegen Maillart, maar, zij het
indirect, juist vóór hem. Hij was immers missionaris te Rotterdam.
Allicht heeft hij het werk daar of in een naburige stad laten drukken.
Mogelijk had de man het zelf te druk met het moeitevolle en gevaarlijke
missiewerk, zodat hij de verzorging van de druk van het 2e en 3e deel
aan een Rotterdams vriend heeft toevertrouwd, die op niet al te goede
voet stond met de gangbare schrijftaal.
Al de hier gebundelde liederen zijn niet uit de jaren r630 à r634.
Naast een lied op den H. Ignatius, - waarin hij de ordeleden o. a. prijst
om hun catechetisch onderricht
Op dat op dese tijt
De Jeucht mocht syn gevryt
Van het nieu Venijn
Van Lutherus, Menno en Calvijn -

treffen we er ook een lied van klaarblijkelijk oudere datum in aan,
daar het de titel draagt: Ter Eeren den Saligen Vader Ignatius (dl. lIl,
blz. 96-ror): dit moet vervaardigd zijn tussen de datum der beatificatie
van Ignatius: 27 Juli r609, en die van zijn canonisatie: 22 Mei r622.
Vermoedelijk is het niet van Maillart zelf. Juist dit lied houdt zich uitvoerig met de ketters bezig:
3. Verscheyden ketters quaet quaemen tgeloof bestrijden,
Maer desen Cappiteyn voorsach daer in by tyden.
Menich verloren schaep, ghecomen tot den val,
Is wederom ghebracht tot in sijn Roomse stal:
Wilt loven dan Ignatius met groote melodye,
Ignatius, die brenght te velt geleerde Compagnie,
Door die verjaecht Ignatius alle de ketterie.
4. Beelt-stormers quamen voort, 0 Godt, met wat gekaeckel!
Tegen u Moeder soet, u heylich Taber-naeckel,
Maer desen Campioen brochte haest op de voet
Menich Sodaliteyt, die haer voorstaet met bloet:
Wilt loven dan Ignatius met groote melodye,
Ignatius, die brenght te velt devote Compagnye,
Door die verjaecht Ignatius den vyant van Marie.
----Kloeke. Expansie. blz. I02.
2) N. Taalgids. I937. blz. 73-74.
3) Heeroma. Hollandse Dialektstudies. I935. blz. 77.
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5. Kercken men schenden sach, Autaren ruyneren,
Kelcken, ciborien ontheylighen, onteeren,
Maer siet, Ignatius leert kercken rijckelijck
VercÏeren tot Gods dienst, d'Autaren costelijck:
Wilt loven dan Ignatius met groote melodye,
Ignatius, die brenght te velt Godsdienstich Compagnie,
Door die verjaecht Ignatius alle kerck schenderie.
6. Over veel Christenen sachmen Sathan regheren,
Als een wreeden Tyran over haer domineren,
Als slaven volchden zy sijn wil en sijnen raet,
Tot dat Ignatius met de sijn quam te baet:
Wilt loven dan Ignatius met groote melodye,
Ignatius, die brenght te velt een stercke Compagnie,
Door die verjaecht Ignatius des duyvels tyrannie.
Merkwaardig is dat in deze Jezuïetenbundel ook de drie anti-ketterse
gedichten van Benedictus van Haeften voorkomen .... in verzachte
vorm (dl. lIl, blz. 198-209). De titel van Van Haeften's eerste lied
tegen de "ghenoemde" Geref. Kerk is reeds' minder agressief. Hier heet
het eenvoudig: Nieu ghevoelen. De aanspraak" valsche ketter" is vervangen
door "nieuwen meester". In de passage over de patroons der ketters is
de vermelding van het Z.g. brandmerk van Calvijn vervallen; zij luidt nu:
Si et wat ghy hebt voor Patroonen,
d'Een verloopen Munnick of
Een paep van het selve stof.
De passus over de dwaalgeesten vermijdt de naam "gereformeerd",
evenals het volgende couplet waarin "dees' ghereformeerde broeders"
getransformeerd zijn in "dese nieu-ghevonden broeders". Hetzelfde
geldt van de beide andere liederen: dat handelt over de reliquieën begint
niet met "ketters quaed", maar, minder in 't oog lopend, met: "nieuwe
Leeraers", terwijl in het eerste couplet van het lied over het eren der
beelden "alle ketters valsche treecken" die de Katholieken tot "de hel"
willen trekken, gewijzigd zijn in "al dees nieuwe Leeraers treecken" die
hen tot "de val" willen trekken (dit laatste zelfs met bederf van het rijm:
wel--hel).
Waartoe deze omwerking? Wilde de uitgever minder risico lopen?
Of was de dichter zelf een gematigd man? Dit laatste lijkt mij niet geheel
onaannemelijk, gezien zijn Véroniaanse methode in de polemiek. In elk
geval is het opmerkelijk dat er zo weinig van de controverse RoomsProtestants te vinden is in deze bundel van een missionaris in een
Protestants land. Niet het propagandistische, maar het sensualistische
van de barok treft ons in dit werk. Bij geen zijner tijdgenoten nam ik
zulk een overmatige geestelijke erotiek waar als bij hem. Nergens vond ik
zoveel sensuele gevoelens in de geestelijke poëzie verwerkt als in zijn
bundel. Zo heet het in een lied Amoureuse Boetveerdigheyt (dl. I, blz.
10-13), waarin de dichter met een zekere wellust zich door Jezus wil
laten geselen:
Lieve schoonheyt, Licht der glory,
S'Hemels vreughden, 0 Jesu,
Druckt mijn naem in u memory,
Bint my eeuwelijck aen u.
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Blaeckt mijn ziel in u fourneyse,
Werpt u fackel in mijn huys,
Wilt mijn zinnen en gepeysen
Braden aen het spit van 't Cruys.
U droncken makende Kekke,
Nu vol Most en nu vol Wijn,
Nu vol Honigh, nu vol Melcke,
Sou de my soo welkom zijn.
Dan ist salich om mijn sonden,
Dat u roede my oock raeckt,
Neemt u ghesel aen van stonden,
Maeckt den Esel beter waeckt.
lek weet seeker dat u roeden
Niet dan Minne brieven zijn;
1st soo dat de wonden bloeden,
T'is de Siel een Medecijn.
Is het gebed aan de gekruiste leden van Christus (deel I. blz. 54-73),
toegeschreven aan St. Bernardus, dat we hier evenals in andere geestelijke
liedbundels aantreffen, reeds zwoel; is het met enige variaties aan de
Harduijn ontleende Cruys Cussen (deel I, blz. 38-41) 1) reeds aanstotelijker, - geestelijke minnelyriek die alle perken van de goede smaak
te buiten gaat, vinden we in het lied Van ons 1. Vrouwe Lichamelijcke
Schoonheydt (dl. 1I, blz. 40-45), waarin de dichter zich niet ontziet,
alle vrouwelijke schoonheden van Maria te bezingen: haar haren, voorhoofd, ogen, wangen, oren, neus, tong, mond, rug, handen, borsten,
hart en knieën. Hoe ver zijn we hier van de naïef-Middeleeuwse kuisheid
van een Cornelis Everaert af2). Mateloos overtroffen de Jezuïeten de
volgers van Franciscus in hun Mariacultus, zegt Boehmer. "Sie priesen
Maria als die Adoptivtochter Gottes, ihren Schosz als das reine Gemach
der hohen Dreieinigkeit, ihre Brust als das Schönste des Schönen, ihre
Milch als das Süszeste des Süszen" 3). Geen wonder dat het de hoogste
leiding der Orde wel eens te ver ging. In een kritiek op de Latijnse poëzie
van Nicolaas Susius schreef de Generaal: "quod in eo multa sunt poemata
ita molliter et prope lascive conscripta, ut si, pro nomine Mariae, Corinna
aut Lesbia ponatur, aeque imo forte J;llagis hisce quam B. Virgini Matri
sint quadratura" (1621) 4). Met even veel recht zou dit kunnen gelden
van staaltjes als de volgende:
Neus.
Den reuck van uwe neus aromatijcke,
Soet boven specerijen,
Werdt door den heyl'ghen gheest seer soetelijcke
Ghedreven en beweecht tot allen tyen;
Treckt ons tot u, 0 Maecht, die allenthalven
Aen 'taertsche goet sijn vast, inden reuck uwer salven.

1)
2)
3)
4)

Zie boven blz. 231, 232.
Maria ghecampareirt by de Stede van Jherusalem, vs. 224 e. v.
H. Boehmer, Die Jesuiten, blz. ISO e. v.
A. Poncelet, Hist. de la Camp. de Jésus, dl. Il, blz. 529.
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Borsten.
U borsten waren twee soete fonteynen,
Twee dare water stroomen,
Warachtigh moeder en maghet reyne,
Dat was het voetsel van u lieven zone;
Geeft ons oock melck van troost, maeckt suyverlijcke,
Die in dees dorre werelt van droochte versticken.
Toch bevat deze bundel wel liederen, die getuigen van een kieser
smaak, gelijk o. a. de liederen, op de H. Maagden Martelaressen, b.v.
St. Agniet (dl. 1I, blz. IOo-Jo8). Fraai is ook het geestdriftige lied op
St. Teresia van AvilCl (dl. 1I, blz. 224-229), dat aanvangt met de exclamatie (men lette op de asyndetische woordcumulatie!) :
Wat stem, wat voys, wat Liedt, wat tong,
Wat Luyten, wat Fluyten, wat Orgels geluyt,
Off Orpheus nu schoon weder song,
Sou moghen vertooghen, 0 Christi Bruydt,
Wat u al is wedervaren!
Hoe fijn heschrijft hij haar bekende vizioen, dat op zo ontroerende
wijze door Bernini in het marmer is vereeuwigd:
s'Had op een tijt een visioen:
Sy merckt' een kleyn Engeltgen by haer te sijn,
Seer schoon van wesen en facoen,
Ontsteken ghelijck als een Zeraphijn,
Een gout pijltgen in sijn handen,
- t' Eynd op 'tij ser was wat vuer 't Quest haer seer, en tinghewande
Trock hij na hem op die uyr,
Haer ziele van binne brande vande minne,
Therte wert haer seer bangh te sijn,
Sy queelden en suchten seer minlijck van pijn.
Sy was ghedurende die tijt
Als buyten haer selven, en wenste doen niet
Te sien of spreken, maer met vlijt
Haer besich te houden met dit soet verdriet,
Alleen dees soete memory
Heeft sy meer geestimeert
Als des werels hoochste glory,
Hoewel sy wert uytgheteert ....
Welk een devote verering voor zo'n heilige vrouw in het idealiserend
slot: zij overleed op haar 67e jaar, maar
Het aensicht bleef, schoone, geen rimplen vertoonen,
Tlichaem, wit als Albastert klaer,
Bleef mollich en sacht als een kint van drie Iaer.
Rederijkerspoëzie van het zuiverste water, maar toch hoe anders dan
die van honderd jaar te voren. De vorm vloekt met alles wat Renaissance
heet, maar toch, zonder Renaissance was een dergelijke zinnelijke voorstelling van een heilige vrouw niet mogelijk geweest, evenmin als een
Contrareformatorisch propagandalied in rederijkersgewaad denkbaar is
zonder Reformatie. Ondanks alles wat aan de Middeleeuwen in deze
lyriek herinnert: tàch iets dat ook hier, in de Zuidelijke Nederlanden,
getuigt van een nieuwe tijdgeest, die heerst van de Tiber tot de Schelde.

HOOFDSTUK X.

ADRIAEN POIRTERS S. J.
Van Adriaen Poirters (1605-1674) weten de meeste schrijvers van beknopte literatuurgeschiedenissen niet veel meer te zeggen dan dat hij genoemd moet worden: de Roomse, de Brabantse of de Oisterwijkse Cats.
Wie Poirters zegt, zegt Cats ; wie Cats zegt, zegt Poirters; het is zo ongeveer
een letterkundige Siamese tweeling geworden. De meesten, die zo spreken,
hebben alleen maar Poirters' Het Masker vande Wereldt afgetrocken
gelezen, dat ontegenzeglijk zijn meest Catsiaanse werk is 1). Wie zijn
andere boeken ook leest, moet zien dat Poirters en Cats door werelden
gescheiden worden. Gewoonlijk stelt men ze echter eenvoudig broederlijk
naast elkaar. Reeds Jan Frans Willems 2) zeide: "Pater Poirters is by my
zoo wel een waeren volksdichter, als den Raedpensionaris, dien hy zeer
dikwils op zyde komt." N. G. van Kampen 3) noemt hem "volkomen
de(n) Brabandsche(n) Volksdichter, omdat hij den trant van Cats volgde":
dit omdat is veelzeggend. Snellaert 4) en Van Vloten 5) deden het evengoed
als moderne leerboekenschrijvers gelijk Greshoff en De Vries 6), Bastiaanse 7), Tazelaar 8), de Vooys en Stuiveling 9), Meyer Drees 10).
Sommigen stellen den navolger in meerdere of mindere mate boven
den voorganger: zo vinden Van Schothorst en Moormann 11) dat hij
"geestiger, meer goed-rond Brabants schreef" (zoals hij sprak). Voor
Prinsen 12) stond hij ver boven Cats: "Hij was niet iemand, die het nu
eenmaal wel aardig vond ongeveer als Cats te doen. In hem zat dezelfde
drang als bij Cats, die drang tot leeren, tot verbeteren, tot opheffen, tot
zorgen voor de zaligheid, minus de gebreken van Cats, minus Cats'
deftigheid en pedanterie, minus Cats' schijnvroomheid en baatzucht."
Men voelt dat Poirters hier alleen rijst, doordat de auteur Cats zo ver
1) Dr. H. Smilde (Jacob Cats in Dordrecht, Gron. 1938, blz. 288) ziet in Het Masker
het hoogtepunt van de navolging van Cats.
2) Verhandeling over de Nederduytsche Tael- en Letterkunde opzigtelyk de Zuydelyke
Provintien, Antw., 1820-'24, dl. 11, blz. 102.
3) Bekn. Gesch. der Letteren en Wetenschappen in de Nederlanden, 's Gravenhage, 1821,
deel I, blz. 215.
4) Schets eener Gesch. der Ned. Letterkunde, Gent, 1850, blz. 156.
S) Beknopte Gesch. der Ned. Letteren, Tiel, 1871, blz. 269.
6) Gesch. der Ned. Letterkunde, Arnhem, 1925, blz. 82.
') Overzicht van de ontwikkeling der Ned. Letterk., Amsterdam, 1922, dl. 11, blz.

180-18r.
8) Beknopt Handboek der Ned. Letterk., Groningen, 1935, dl. I, blz. 56.
9) Histor. Schets van de Ned. Lett., Groningen, 1939, blz. 48.
10) Stromingen en Hoofdpersonen in de Ned. Literatuur, Groningen, 1937, blz. 73.
11) Gesch. der Ned. Lett., Gron., 1937, dl. I, blz. 21 r.
12) Handboek tot de Ned. Lett. Gesch., 's-Gravenhage, 1920, blz. 343-344, en ook
later in zijn Schets van de Gesch. der Ned. Lett., Zwolle, 1933, blz. 43.
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mogelijk naar beneden haalt. Geyll) vindt den Jezuïet een veel minder
belangrijke literaire verschijning, maar als mens veel sympathieker dan
"den .Zeeuwsen burgerheer" , een veel zuiverder en ook vuriger leraar
en prediker. Ook een oude Roomse bewonderaar als Alberdingk Thijm
verheft Poirters' naam boven die van Cats: de eerste toch overtreft
volgens hem den laatste "in reinheid en keurigheid van beelden, en in
kieschheid van uitdrukkingen" 2).
Tegenover deze hogere waardering van Poirters staat een liberale of
anti-clericale afkeer van Cats en Poirters beiden, zowel in de Zuidelijke
als in de Noordelijke literatuurgeschiedenis: de Zuidelijken richten zich
natuurlijk fel tegen den Jezuïetenpater, de Noordelijken tegen den
Gereformeerden volksdichter. Snellaert 3) rekent Poirters tot de voornaamste schrijvers van de school der kloosterliteratuur : "eene koude,
kleingeestige, hartelooze letterkunde, misdeeld van verheffing, de schoone
zyde van het leven opofferende aen eene overdrevene gestrengheid.
Het was deze letterkunde vooral die op enkele uitzonderingen na, de
ontwikkeling der natie tegenhield, terwijl zy den mensch tot de dooding
des geestes, tot de geestdrijvery, zelfs tot het bygeloof aenzette." In al
zijn werkjes "ziet men de poging doorstralen, om het geluk te doen
bestaen in de versterving van zich zelven, in de verwelking der ziel,
indien ik my zoo mag uitdrukken." Al tezamen passages die uitermate
geschikt waren om een vurig Katholiek als Allard tot uitingen van bittere
ergernis te brengen 4).
Max Rooses 5) geeft een breedvoerige vergelijking tussen Cats en
Poirters, waarin beiden een veer moeten laten. Poirters heeft, meent
hij, meer dichterlijke aanleg dan Cats, maar door zijn milieu kon
deze niet tot ontwikkeling komen. Cats heeft een verzorgde, Poirters
een te losse vorm. Cats is vaak plechtig en statig, Poirters te plat.
Pater Poirters is "kinderlijker rein dan Cats"! Cats is diesseitig, zonder
de hemel uit het oog te verliezen; Poirters jenseitig, zonder de aarde
uit het oog te verliezen. Toch, uiteindelijk, werpt hij Poirters net zo
ver van zich als vroeger Snellaert. De leer der ascese is zo oud als de
Katholieke kerk. "Deze oude, kloosterlijke leer werd door Pater Poirters
en andere Jezuïeten in zooverre uitgewerkt, dat zij met eene vroeger
ongekende kracht en kleurrijkheid den angst der dood, de gelukzaligheden
des hemels en de ijselijkheden der hel wisten af te schilderen." Met
kennersblik toont de schrijver hier dus, zonder termen als ContraReformatie of Barok te gebruiken, het specifieke van dit Katholicisme
aan. Zo spreekt de fijne kunstkenner die Rooses was. De liberale ethicus
in hem moet echter fel tegen dergelijke kloosterlijke opvattingen polemiseren: "Zeker, wanneer men de wereld verdeelt in twee groote klassen,
de godvruchtige lieden en de kwezelaars aan den eenen kant, en de
modepoppen en andere ijdeltuitige lui aan den anderen, dan zou de
1) Gesch. van de Ned. Stam, Amsterdam, 1934, dl. 1I, blz. 350-353.
2) Aangehaald door H. J. Allard in zijn Pater Adrianus Poirters S.j., een HistorischLetterkundige Schets, Amsterdam, 1878, blz. 9.
3) t. a. p., blz. 156, 158.
4) t. a. p., blz. I2-I5, 98 e. v.
5) Nieuw Schetsenboek, Gent, 1882: Pater Poirters, zijn leven, zijne werken, zijne leer,
zijn tijd en zijne orde, blz. 160-221, inz. 192-196 en 208.
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vergelijking tusschen beiden. ten nadeele der laatsten kunnen uitvallen;
maar neemt men buiten hen ook eene klas van menschen aan, die, zonder
hunne dagen in kerk of gebed te slijten, ze toch ook juist niet in de kroegen
en in liederlijkheid doorbrengen, dan zou de ontmaskerde wereld misschien dien luiden schimplach of dit schamper gegrinnik niet verdienen,
die den grondtoon van Pater Poirters' verzen uitmaken." Hoe voelt
men in de laatste woorden nawerken het verschil in levensbeschouwing
met de Roomse beoordelaars, die juist altijd van den goedlachsen pater
spreken!
Jonckbloet 1) verwerpt hem natuurlijk al even hard als "den Zeeuwsen
rijmer". Hij wil slechts een enkeling van al die middelmatige navolgers,
die in België bij de vleet opschoten, behandelen. Hij meent "dat hij niet
zelden platter dan plat is, en in 't bijzonder als dichter niet hoogstaat."
Te Winkel 2) vindt wel iets te waarderen in de vorm van zijn zedepreken
en in de handigheid van zijn stijl, maar daarnaast meent hij dat "het
kleinere publiek van fijner beschaafden misschien meermalen aan de
platheid der taal aanstoot genomen (zal) hebben en er zeker zijne aesthetische behoeften niet in bevredigd (zal) hebben gezien." Een mening
die niet juist is: datgene waar wij nu misschien aanstoot aan nemen,
vonden fijnbeschaafde humanistische geesten ten tijde van de Barok
daarom nog niet plat. En bovendien, als zij mogelijk in dit werk geen
bevrediging van hun aesthetische behoeften hebben gevonden, dan
kwam dat alleen doordat het in de volkstaal en niet in hun taal, het
Latijn, geschreven was.
.
In het Roomse literaire kamp van de huidige dag is de waardering
verdeeld. Van Duinkerken en Oomes bevinden zich hier in zekere zin
tegenover Vercammen en den Poirtersbiograaf Rombauts. Van Duinkerken 3) bespeurt in Poirters het beginnend verval van de Contra-Reformatie: "Hier werd ze voor het eerst een bedachtzaam voorbehoud. En
dit was wel de gevaarlijkste wending die ze kon nemen. Want van nu af
aan verloor ze geleidelijk haar eigen karakter om steeds meer te gaan
lijken op een strengheidswedstrijd tegen dominees." De verderfelijke
invloed van het Calvinistische puritanisme ziet deze Jong-Katholiek hier
als de kiem des bederfs. De Contra-Reformatie "is ten onder gegaan,
toen haar leiders in gestrengheid van zeden gingen wedijveren met de
voorgangers van puriteinsch gezinde sectes" (blz. 75). Merkwaardige
omkering van de feiten! Terwijl Poirters' ascetisme een zuivere facet
is van de Franciscaanse levensversterving, wordt immer en altijd
door deze jonge Katholieken aan het Calvinisme, dat toch alle terreinen
des levens in wereldveroverende drang voor Christus opeiste, een
bekrompen en benepen ascetisme toegeschreven. Terwijl Poirters als
rasechte Roomse monnik de jongedochters vermaant, dat men in de
helse stank niet zal vinden "de lieffelijcke blommekens, dickwils aen
de neusen ghesteken" en hen wijst op "de Saelighe Victoria, die veel
jaeren tijts haer verstorven heeft van noyt voet in den bloem hof te stellen,
daerse nochtans van nature weghen seer toe wierdt getrocken" 4), putten
1)
2)
3)
4)

Gesch. der Ned. Lett., Gron. 1890, dl. IV, blz. 128-129.
Ontwikkelingsgang, dl. V, blz. IO-13.
Dichters der Contra-reformatie, 1932, Utrecht, blz. 84.
Nieuwe Afbeldinghe van de Vier Uytersten, 1681, blz. 162-163.
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deze auteurs zich uit om een dergelijke verzaking van door God gegeven
schoonheid aan het Calvinisme toe te schrijven. Voorbeelden te over:
J. C. M. Pollmann 1) schrijft over het Calvinisme b.v.: "AI het geschapene
en iedere daad van den geschapen mensch gaat gebukt onder het "Deo
pi ace re non potest" en daarmee is het oordeel geveld over alle cultureele
uitingen, omdat deze uitingen Of van de bedorven zinnen uitgaan or
zich langs den weg van het gevoel tot die bedorven zinnen richten. Het
pure, kinderlijke genieten van al die kleine levensvreugden, die het leven
van den mensch tot een genot maken, is daarmede verworpen." Wanneer
zal het met deze legenden toch eens uit zijn! Weten deze schrijvers niet,
dat de Calvinist eenvoudig leeft uit de gedachte, die Gods Woord hem
leert, dat alle gave Gods, met dankzegging genoten, goed is?
P. Oomes 2) ziet onzen Pater als een wat verburgerlijkt persoon. Hij
vindt geen reden aanwezig om zijn werk te hoog aan te slaan. "Hij blijft
al te zeer de populaire moralist. De deugd zowel als de ondeugd mist
in zijn werk al het grootse. Er ligt in zijn moraal iets braaf-burgerlijks;
hij past zich al te gemakkelijk aan bij de levenssfeer der kleine Roomse
burgerij.' ,
Lijnrecht daartegenover staan de dithyramben van Vercammen 3)
die over het dichtwerk van een Poirters en een Stalpart v. d. Wielen, die
hij in één adem noemt, spreekt als "de bezielde woorden van wijsheid
en vroomheid der in nederigheid dienende priesters-kunstenaars."
Bezadigdçr, en ook meer welgefundeerd, spreekt Rombauts zijn
waardering uit over den man, aan wiens leven en werken hij twee boeken
gewijd heeft 4). Zijn moralisaties in verzen beschouwt hij als rijmelarij,
met enkele geestige rijmpjes er tussen. Raak zijn soms zijn satirische
verzen. Het best zijn zijn religieuze gedichten: deze geven vaak blijk
van een zuiver gevoel, ja zelfs wel van hogere ontroering. Bovenal leeft
hij echter voor ons door zijn proza, dat door frisheid en ongekunsteldheid
nog altijd aantrekkelijk blijft 5).
Even breed behandelt hij de verwantschap met Cats, en diens invloed
op hem 6). Onomwonden erkent hij, dat Poirters, ook voor hem de Brabantse Cats, veel aan dezen groten volksdichter verschuldigd is. Aan
het begin van zijn beschouwingen hierover vat hij kort Cats' invloed
samen: "de populaire trant, het model voor zijn gedichten, de maat van
zijn vers en eigenaardigheden van zijn stijl, met hier en daar een brokje
dat hij zich zonder blikken of blozen toeëigende." Zonder ook maar ooit
zijn naam te noemen, maakte hij zich zelfs wel eens schuldig aan letterdieverij: men weet dat de zeventiendeëeuwse denkbeelden over literaire
eigendom anders waren dan de onze. Ruiterlijk erkent Rombauts dan
ook dat Cats de voorganger en Poirters de navolger was. Oneindig veel
1) Ons eigen Volkslied, Amsterdam, 1935, blz. 76.
2) Nederlandse Stemmen, Zwolle, 1937, dl. Il, blz. 105.
3) Artikel: Dr. Edward Rombauts' Leven en Werken van Pater Adrianus Poirters, in
Studiën, jrg. 1931, dl. lIS, blz. 278-284,
4) Leven en Werken van Pater Adrianus Poirters S.J. Bijdrage tot de studie der didactischmoraliseerende Letterkunde in de XVIIe eeuw in Zuid-Nederland, Gent, (1930), en Adriaan
Poirters, Volksredenaar en Volksschrijver, Keurreeks van het Davidsfonds, no. 17, 1937.

Voor het gemak haal ik ze aan als Rombauts I en Rombauts Il.
6) Rombauts I, blz. 159-167.
6) Rombauts I, blz. 186-200.

INLEIDING
is hij aan zijn leermeester in poeticis verschuldigd. In allerlei opzichten
is Cats zijn meerdere: in rijkdom van productie, in mensenkennis, in
verzorgdheid van zijn stijl, in de gave om boeiende lange verhalen te
vertellen; in andere is hij echter zijn mindere: in religieus gevoel en
in zijn gave om beeldrijk proza te schrijven. Ik stel daartegenover dat
inzake dit proza een vergelijking met Cats onhoudbaar is. Cats schreef
uit principe bijna geen proza: de poëzie maakt immers, meent hij, veel
meet indruk op de toehoorders, "ghelyck het gheluyt door de engte van
eenich trompet ofte schalmeye veel scherper uyt-schettert, als off het
in de opene lucht los daer henen wierde uyt-gheblasen." Mag men nu
het weinige, dat we van hem hebben, vergelijken met het vele van Poirters? Wil men dit toch doen, dan geloof ik te mogen zeggen dat Poirters
b.v. een stuk als de Voorreden voor de "Spiegel van den Ouden en Nieuwen
Tydt" niet had kunnen schrijven. Schilderachtigheid en levendigheid
is niet de enige verdienste van proza.
Te betreuren is dat ten slotte ook Rombauts meent, denigrerend te
moeten spreken over Cats: diens grootvaderlijke en pedante toga wordt
weer voor de dag gehaald; kortom, Poirters is voor hem "een veel
. sympathieker figuur dan de uit de hoogte redenerende Zeeuwsche aartsvader." Waarschijnlijk onder invloed van de kritiek, juist op dit punt
uitgebracht door den Noord-Nederlander Vercammen is de beschouwing
over Cats' invloed in Rombauts' tweede boek ingekrompen tot enkele
zinnetjes, waarin we o. a. te horen krijgen: "Zijn echt volksche aard
behoedt hem echter gedeeltelijk voor de zoo typisch Catsiaansche gebreken, met het gevolg dat de Jezuïet al zijn frischheid en natuurlijkheid
behoudt, waar de Raadpensionaris ons vormelijk-stijf en pedant voorkomt" 1). Dergelijke passages ontsieren het zo objectieve werk van Rombauts, betekenen een breuk met de weergaloze waardering van Cats
door de Zuidnederlanders gedurende een paar eeuwen 2) en vormen een
aanklacht tegen alle voorname geesten in zijn land, niet het minst Poirters
zelf, die zich door zo'n bekrompen pedant zou hebben laten inpalmen
en beïnvloeden. Onpartijdiger dunkt mij het oordeel van Kalff 3): "de
geest van Cats, geënt op een Roomschen stam, heeft dien boom vrucht
doen dragen van eigen kleur en geur en smaak"; "zoo Poirters veel aan
Cats dankt, hij heeft zich een waardig leerling van dien meester getoond."
Toch is met een juiste waardeschatting van Cats en Poirters beiden
het probleem van hun onderlinge verhouding nog niet volledig opgelost.
Er is veel overeenkomst in prosodie, in stijl, in moralistische strekking,
enz., maar wanneer men dat alles haarfijn heeft aangetoond, heeft men
het verschil van hun diepste wezen, van hun persoonlijkheid, nog niet
uitgebeeld. Allard tipte reeds aan een dergelijke karakteristiek, door even
de grote geestelij ke afstand tussen deze mensen te meten 4): " Gelij k
de Brouwershavensche dichter van top tot teen aan 't strenge Calvinisme
behoort, waarom de Catsiaansche kwartijnen of in-folio's de Bijbel
zijn geworden onder de profane boeken onzer Dordtsche grootmoeders 1)
2)
3)
4)

Rombauts lI, blz. 93.
Vgl. Smilde, t. a. p., blz. 288, 298, 302.
Gesch. der Ned. Lett., dl. IV, blz. 439, 444.
t. a. p., blz. 9-10.
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zoo is de Oisterwijker geheel en onverdeeld van 't Roomsch-Katholicisme
doortrokken, en kan hij derhalve slechts door Katholieken in zijn volle
waarde geschat worden." Allard zette hiermee de eerste schreden op de
goede weg naar het wezenlijk begrijpen. Hij werd gevolgd door Vercammen, die echter uitgleed in het moeras van zijn ontzettende afkeer
van Cats. De gebruikelijke, en ook bij Rombauts weer opduikende naam
van Brabantse Cats, stuit hem tegen de borst. Hoe graag had hij gezien
dat Rombauts nu eens en voor goed met die naam had afgerekend en
tot een geheel nieuwe kijk op beider verhouding gekomen was 1). Vercammen put zich uit in denigrerende beweringen over Cats 2), die
culmineren in de zinsnede (men ver geve mij de spelling): "Het breken
met de tradisieonele gelijkstelling wordt, meer nog dan door de enkele
essensieëele verschillen in hun werk, gerechtvaardigd door hun geheel
verschillende geest. De burgerman in het kwadraat die Cats heet, met zijn
vaak laag-bij-de-grondse, soms vulgair-sexuële, aardigheden, met zijn
eeuwige bekrompen betweterij, verdient niet in gezelschap te blijven
van, laat staan gesteld te worden naast, zelfs boven, de in trouwe liefde
dienende priester, die immer naar Hoger schouwt en zich nimmer om een
lonk en een lach van zijn publiek tot een goedkope piekanterie zal laten
verlokken 3)." Deze doldrieste aanval op Cats, met de bedoeling, de
grootheid van Poirters des te meer te doen uitkomen, kunnen we laten
voor wat hij is. Maar nadat we deze ontboezeming met gepast stilzwijgen
hebben aangehoord, willen ook wij, zij het op totaal andere basis, n.l.
met volle waardering van beide dichters in hun soort, afrekenen met de
naam Brabantse Cats. Zoals Cats de volksdichter der zeventiendeëeuwse
Gereformeerden is, zo is Poirters bij uitnemendheid de dichter, niet van
het Katholicisme zonder meer, maar van het zeventiendeëeuwse Zuidnederlandse barok-katholicisme. Formele overeenkomsten tussen beiden
achten wij ondergeschikt in betekenis aan het essentiële verschil in
wezenskern van beide persoonlijkheden, en aan de onderscheiden vrucht,
die hun werk voor hun eigen geloofsgemeenschap gedragen heeft. Enerzijds werk der Reformatie, geschreven voor het gezin als bouwcel der
maatschappij, anderzijds werk der Contra-reformatie, geschreven tot
levensheiliging van bagijnen en klopjes in het bijzonder, en van Roomse
vrouwen in het algemeen 4). Zo diep en wijd als de kloof gaapt tussen
literatuur der Hervorming en literatuur der Barok, zo diep en wijd is
de kloof tussen Cats en Poirters. De oorzaak dat men altijd wees op het
Catsiaanse in Poirters was, dat men te uitsluitend lette op het zo uiter1) t. a. p., blz. 281.
2) Slechts geëvenaard door de sociaal-democratische scheldfanfares van B. W. Schaper
(in De Tachtigjarige Oorlog door Prof. Dr. J. Romein e. a. 1941, blz. 262, 279), die Cats
noemt "een femelenden rijmelaar, een gemoedelijken kletsmajoor, een advocaat van allerlei, ook kwade, zaken."
3) t. a. p., blz. 282.
4) Of zoals Prudens van Duyse het reeds zo treffend gezegd heeft in zijn verhandeling
Cats Invloed op de Vlaemsche Letterkunde, Bruxelles, 1861: "beide geleiden de bruid
naer het outaer des Heeren; maer de hollandsche dichter doet zulks opdat zij zich met
den man verbinde, die met haer de baen des gezelligen levens zal bewandelen; de brabandsche dichter brengt de bruid daer henen, om ze aen den purperen bruidegom toe
te wijden, die eene doornen kroon draegt, .maer in de verte, aen de overzijde des grafs,
aen zijne getrouwe hartsvriendin het eeuwige rijk zijns Vaders toont,"
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mate populair geworden Masker, en te weinig de devote geschriften in
zijn beschouwingen betrokken heeft: dit was onjuist. Weliswaar vertoont
ook het Masker barokke trekken, maar het is lang niet zo dóór en dóór
barok als zijn mystieke en ascetische werkjes. Om dit aan te tonen willen
we wijzen achtereenvolgens op de vorm van zijn geschriften, de verwantschap met de beeldende kunst en de inhoud van zijn poëzie.
Bezien we allereerst de uiterlijke vorm van zijn werkjes. Reeds in het
Masker wordt ons oog vermoeid door de kaleidoscopische wirwar van
beelden, die Poirters ons voortovert. Eerst geeft hij ons een emblema
te zien met een dichterlijk bijschrift, daarna volgt de "aenspraeck" in
proza voor Philothea, bestaande uit een mengelmoes van vermaningen,
wijze levenslessen, exempelen en ingelaste gedichten; vervolgens komen
de "Toemaetjens" en "Byworpjens": een bont allerlei van anecdoten,
spreekwoorden en raadseltjes, die los staan van het in de aenspraeck
behandelde. In meerdere of mindere mate vinden we hetzelfde ook in
zijn andere werken. Het Leven van den H. Franciscus de Borgia is volgens
de titel: "verciert met sedelijcke op-merckinghen, printjens en dichtjens" :
dat zijn dus vier samenstellende elementen: hagiographie, moralisatie, emblemata, poëzie. Het Heylich Hof van den Keyser Theodosius is evenmin een
biografie van Theodosius 11 (408-450) en zijn zuster Pulcheria zonder
meer, maar ook dit werk is (evenals trouwens al zijn werken) "verciert
met Sinnebeelden, Rymdichten en Sedeleeringen". Versierd is het juiste
woord. Het is een bonte lap: allerlei historietjes en moralisaties worden
door het hoofdmotief heen geweven : vermoeiend voor onze geest, zoals
de voorgevel en het inwendige van een barokke kerk vermoeiend is voor
ons oog. Zelf vat Poirters aardig samen wat er in zijn "kieskeurige" eeuw
zoal in een letterkundig werk geboden moet worden: "lek weet wel datter
over dit mijn Boexken soo roemweirdighe aessemen niet en sullen vlieghen,
want om het minste deel van die te bekomen, soude ick moeten ten toon
voor-stellen verheven stoffe, leer-saeme spreucken, bondighe redenen,
aerdighe en waerdighe ghelijckenissen, ghedenckweirdighe Historien,
gheestighe antwoorden, door-knede snel-dichten, spits-vinnighe versieringhen, bloemighe rymerijen, en dierghelijcke stoffagien en kokernagien 1) om aen onse laeck-suchtighe en verseeuwde 2) eeuwe smaeckelijk
te wesen" 3). Ziedaar het ideaal der Barok, waar hij zelf niet al te zeer onder
is gebleven. Al de genoemde ornamentiek immers treffen we bij Poirters
aan. Max Rooses, die deze versieringslust ook heeft opgemerkt, beziet
het verschijnsel te eenzijdig Poirteriaans, niet als algemeen tijdsverschijnsel. Poirters zelf wijst in de goede richting: zijn eeuw eist literaire
stoffering. Terecht zegt Rooses: "de overvloed wordt dan overdaad, de
vindingrijkheid wordt spitsvondigheid, en de belezenheid begint aan
praal- of praatzucht te gelijken .... Bij het sluiten van het boek moest
eerder de uitroep "waar haalt hij het vandaan!" dan wel "wat is het
juist en waar!" op de lippen van den lezer komen 4)." Beter dan Rooses
hier het z. i. typisch Poirteriaanse demonstreert, kan men niet de typisch
1)
2)
3)
4)

Kooksels.
Kieskeurig. De tekst heeft in deze druk ten onrechte: versneeuwde.
Den Spieghel van Philagie, ~ dr., 1682, blz. 4t. a. p., blz. 176.
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barokke praalzucht, het effectbejag en de overspanmng van de vorm
typeren.
Als tweede punt noemden we de invloed van en de verwantschap met
de barokke schilderkunst van zijn tijd. Enkele voorbeelden daarvan willen
we noemen. Het is heel verstandig, zegt de dichter in zijn Nieuwe Afbeldinghe van de Vier Uytersten (blz. 8), om in uw bidcel of slaapkamer
een doodshoofd te plaatsen: "edoch om dese lesse ons dieper in te
scherpen, soo ist datter hedensdaeghs veel schilderijen worden ghevonden
daer een wijs man onder sijn boecken sittende wijst op een doots-hooft
en seght: Memento mori." Inderdaad een zeer geliefd motief der barok.
Ruiterlijk erkent hij hoe hij geïnspireerd is door de eigentijdfie schilderkunst in Het Leven van den H. Franciscus de Borgia. De eerste zin van
zijn "Voor-reden aen de Godt-vreesende Philagie" luidt: "Ick moet
bekennen 0 Philagie dat ick een besonder behaegen somtijts heb genomen
in een aerdighe en sin-rijcke schilderye, die ick 1) hier niet met coleuren,
maer met woorden u sal stellen voor ooghen" (blz. 4). Soms handelt
hij alsof hij op een schildersatelier zit. In hetzelfde werk (blz. 68) lezen
we: "Eer ick u, ó Philagie, dese droeve geschiedenisse gae beschrijven,
soo moet ick eerst een gordijn schuyven, om u een schilderye voor ooghen
te ste1len, want het bedietsel daer van slaet l' eenemael op 't ghene ick
hier gae verhandelen." En dan zien we een barok stukje: een helse furie
met een smokende, brandende fakkel in de ene hand, eh met beschreven
papieren op het voorhoofd, op het hart en in de andere hand. Het Heyligh
Herte (Ie druk, 1659) bestaat feitelijk uit niets dan dichterlijke en prozaïsche toelichtingen bij een aantal gegraveerde tableau' s. Hoofdbestanddeel van elk tableau is een groot, traditioneel voorgesteld, meestal overdwars doorgesneden hart, dat bijna de gehele tekening vult en overal
omringd is door op wolkjes zwevende engeltjes. De titels der hoofdstukken, hier "Vertooningen" geheten, duiden aan wat de gravure voorstelt. 1. Het hart wordt bestookt door Wereld, Duivel en Ijdelheid,
maar beschermd door Jezus; 2. Jezus klopt aan de hartepoort; 3. Jezus
verlicht het hart met een lantaren en ontdekt daar allerlei monsters,
slangen e. a. giftige beesten; 4. Jezus veegt al dit ongedierte met een
bezem uit het hart; 5. Jezus plaatst er vier schilderijen van de Vier Uitersten in; 6. daarna plaatst hij er de instrumenten van Zijn passie (kruis,
leer, spons, roede enz.); 7. Jezus zit in het hart met een open boek voor
zich, ter onderwijzing. 8. Jezus schiet het in brand met Zijn liefdepijlen;
9. Hij speelt in het hart op de harp om het te verheugen; 10. Hij versiert
het met palmtakken, laurieren, en kroont het. Genoeg om te doen zien,
welk een nauw verband er was tussen Poirters' werk en de barokkunst.
De prentjes van Fruytiers 2) zijn van dezelfde naturalistische mystiek
als de bijschriften. Hoe drastisch-realistisch wordt hier voorgesteld de
liefde, die men Christus moet toedragen met zijn ganse " hart" , Christus'
woning maken in ons hart, Zijn reiniging van ons hart van vuile zonden.
Christus zelf schildert, we zouden bijna zeggen als een barokkunstenaar,
1) De tekst (1671) heeft hier in plaats van ick: u.l.
2) Copieën naar de herhaaldelijk gedrukte en als boekverluchting gebezigde koperprenten van Antoon Wiericx: Cor Jesu Amanti sacrum (± 1600). Vgl. Knipping, De
Iconographie, dl. I, blz. 135.
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dood, oordeel, hel en hemelse glorie in het H. Herte: "Hadt ghy ó Siel
sulck een gheschildert Herte, ghy en soudt voortaen nimmermeer het
hert hebben van uwen Rechter, en Godt te vergrammen. Laet dan eene
ghedurighe meditatie u voor schilder-const dienen, om dese Vier Uytersten
in u Hert te verbeelden" (blz. 87). Blijkt ergens sterker, welk een inspiratiebron de barokke schilderkunst was, zowel voor Poirters' religie als
voor zijn kunst? Het geestelijke wordt geconcretiseerd en veruitwendigd:
mystieke liefde wordt getransponeerd in bijna kinderlijk-concrete beelden:
innige mystiek paalt hier aan de meest banale hartjesromantiek.
Hiermee zijn we reeds genaderd tot ons derde punt: materieel is zijn
werk eveneens opentop barok. Ook dit heeft een der vroegere onderzoekers reeds opgemerkt, zonder dat deze het toen nog als een tijdsverschijnsel kon determineren. Ik bedoel Endepols in zijn artikel over
Poirters' Masker van de Wereldt Afgetrocken 1). Hij legt sterk de nadruk
op het Middeleeuws-Katholieke karakter van dit werk, maar tevens ziet
hij het verschil met de Middeleeuwen. De lugubere schildering van de
doodsverschrikkingen bij Poirters herinnert aan Middeleeuwse dodendansen, maar zijn realisme daarin overschrijdt de grenzen van de goede
smaak. Endepols erkent zelfs een zekere juistheid in de woorden van
Jonckbloet: Poirters immers heeft een ontegenzeglijke voorliefde voor
het drakerige. Als voorbeeld van zulk een platitude en wansmaak haalt
hij dan ook een passage aan over de droevige en gruwelijke dood van een
echtbreekster: "De lichte-kooy doet hy (de bedrogen man) metselen in
eenen donckeren kercker, en sluyten tusschen vier mueren. Den Pol
poigneerdeert hy, treckt hem de huydt af, van 't geraemt maeckt hy eenen
setel voor Mevrouw om op te sitten, het beckeneel dient haer voor een
schroef2) om uyt te drincken; 't vel boven haer hooft gespannen is 't
pavilloen 3) by dage, en by nachte het decksel van ha er bedde." Dit
niet alleen: Poirters mist ook het naïeve der Middeleeuwen, hij is gewild
zoetelijk en spreidt in zijn mystieke beschouwingen geleerdheid ten
toon: "Bij zijn innigste, godsdienstige uitboezemingen hindert ons dikwels iets, dat wij misschien niet dadelik onder woorden kunnen brengen,
maar dat wij dan instinktmatig voelen als iets vals of gewild zoeteliks"
(blz. 372). De lezer die zich Hoofdst. II van onze Inleiding herinnert,
ziet onmiddellijk dat we hier met wezenstrekken van de barok te maken
hebben.
De hier gesignaleerde naturalistische mystiek, en het welgevallen in
het griezelige en het huiveringwekkende, benevens de belustheid op
schrille contrastwerking, treffen we buiten het door Endepols besproken
Masker in nog veel sterker en overvloediger mate aan. Wie bespeurt in
Het Duyfken inde Steenrotse, dat is een medelijdende Siele, op die bittere
Passie Iesu Christi mediterende (re dr. r657) niet de intensieve invloed
van de, de gehele mystiek van die tijd beheersende, Exercitiën van
Ignatius de Loyola! De mede-lijdende ziel, wat is voor haar de eigenlijke
navolging van Christus, vraagt de dichter: "En peyst niet 0 Siel dat ghy
u ten vollen hebt ghequeten als ghy alleen .... het bitter lijden Christi
1) Van Onzen Tijd, jrg. XI, 19IO-'II, blz. 370, 380, 397 e.
2) Beker.
3) Bedgordijn.
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handeloos 1), met een bloote ceremonie by mamer van spreken, zijt
overdenckende ende eerende, neen seker dat en is niet ghenoech; ghy
moet hem al naerder komen . . . . Ghy moet treden soo hy ghetreden
heeft, lijden soo hy geleden heeft; droefheydt des herten voelen, ghelijck
hy ghevoelt heeft; van u eyghen vrinden verlaeten worden, ghelijck hy
verlaeten is; valsche beschuldinghe hooren, ghelij ck hy ghehoort heeft;
begeckt, beschimt, bespot worden, ghelijck hij begheckt, beschimpt, en
bespot is .... " De ware navolging van Christus is te vergelijken met de
handelwijze van den schilder, die den lijdenden Christus schildert: "Ghy
moet u passen op Christus, u handen op sijn handen, u voeten op zijn
voeten, u zijde op zijn zijde, u hert op zijn hert, u siel op sijn siel, ende
overdenckende, en doorgrondende soo zijn wtwendighe pijnen, als sijn
inwendighe smerten, sult ghy in u ghebedt een kloeck en sterck opset
maecken om dien dach in u wt te beelden dat ghy door uwe Meditatie
in Christo aenschouwt hebt" (blz. r-5). Een dergelijke extatische
geesteshouding, voor welke de hoogste gelukzaligheid feitelijk slechts
bereikt kan worden in de stigmatisatie, staat wel in onverzoenlijke tegen"
stelling met de klare en pure blijdschap van de Reformatie, die in onwankelbaar vertrouwen zich beroept op en verblijdt om het eenmaal en
definitief voor ons volbrachte zoenoffer van Christus op Golgotha.
Welk een barokke verlustiging in griezelige martelscènes in een passage
als deze, ook ontleend aan het Duyfken (blz. 82-83):
Siet menich Campioen in d' olie sitten braeden,
En midden inde doodt, de vreede doodt versmaeden,
En is soo bly van gheest in 't siedend' olie-bat,
Al of hy in het groen van eenen lust-hof sat 2).
Een ander staet ghevilt van 't hooft tot aen de planten,
Sijn wonden die hy draeght staen hel als diamanten:
Hy weet dat al de gheen die Godt tot Ridder slaet,
Altijt ten hove komt met bloedigh root-scarlaet.
Men vinter die sy gaen het lichaem open haelen,
En dan noch sout en eeick diep inde wonden maelen. Hoort gy de pijnbanck niet daer inden kercker kraecken,
Die als een taye pees, den Man wilt langher maecken!
o Beul, soo ghy hem reckt, een duym breet, op de banek,
Soo maeckt gy hert en moet in hem veel ellen lanck 2).
Typisch barok is ook het overvloedige tranenvergieten van boetvaardige Magdalena's e. a. zondaars. In Den Spieghel van Philagie (re
dr. r673) vinden we het b.v. in de "wee-moedighe siel-suchten" van den
kluizenaar Macarius:
.... "Soo wil iek van nu af mijn oogen laten vloeyen,
En met een hoogh-gety doen over dij eken groeyen,
Want oock een sond' alleen eyscht grondeloosen wee,
Geen tranen zijn te groot al maeckten sy een zeel
1) . Vadsig.
2) Antithese!
3) Woordenspel! - Het Duyfken is verwant aan de barokke elegieën van Poirters'
leermeester Sidronius de Hossche, Elegiarum libri VI, Antv. 1656, zegt Rombauts (Il,
blz. 188).
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Dit waeren de wee-moedige suchten van Macarius, die aen den sondaer
leert datmen behoorden heele brandt-eemers met tranen-water uyt te
gieten om sijn sondich herte af-te-spoelen" (blz. 212 in de 4e druk).
Het toppunt van onsmakelijk tranenrealisme vinden we wel in een
afbeelding op blz. 230 van Den Spieghel van Philagie, die we Poirters zelf
zullen laten beschrijven: "Het printjen hier van, om u wat licht te geven,
is eene ooghe inde locht, stortende over-vloedighe traenen, die op het
radt van een waeter-meulentjen vallen, het selve doen gaen, en omdraeyen, waer door het sondich herte gemaelen, en gebrieselt wordt,
onder knielt de wee-moedighe Siele, die het meel in haeren schoot, als
in eenen sack is ontfanghende."
Naast de tranerigheid staat de bloederigheid: gruwelijk naturalistisch
is het, als hij in het Heyligh Hof vanden Keyser Theodosius (blz. 21) zich
indenkt dat hij, als God het niet verhoed had, een rauwe Indiaanse
menseneter had kunnen zijn, die zelfs zijn eigen vader niet spaarde:
Soud'ick (ja 't waer geschiet) met myne witte handen,
Gaen wroeten in dat vleesch, jae scheuren met myn tanden;
En met dat menschen bloet my laeven dagh voor dagh,
Tot dat ick self een proey oock op den rooster lagh?
En soo naer dit kort vier in 't eeuwigh vier gaen braeden,
Daer doodt geen sterven kent, daer pyn kent geen genaeden?
Een navrant contrast tussen beroemdheid in dit ondermaanse en
verrotting in het graf vinden we in meditaties als deze 1): op het graf
van Salomo:
Ick sagh u beckeneel, waer in de wysheit woonden,
Daer doen sich inde plaets een dicke pad vertoonden,
en op het graf van Helena:
Het aensicht vol van schrick, het lichaem vol van stanck,
Den etter en het vleesch die sypen door de planck.
Nergens vinden we meer verlustiging in dergelijke doodsbespiegelingen
dan in zijn naar het Engels van Guilelmus Stanihurstus omgewerkte
Nieuwe Ajbeldinghe van de Vier Uytersten 2): "Het graf is den hof van
alle deuchden, het kerck-hof is de schole vande Christelijcke Philosophie
ende wetenschappen" (blz. 40). "Ghy si et in dit graf vier planeken van
slecht houdt, een versleten slaepelaecken, en daer in een verrot lichaem
ligghen, eenen uytersten schriek voor den reuck en voor het ghesichte.
Ah wat blaeuw-ghestreepte serpenten sie ick in sijn hooft? wat dicke
padden op sijn ooghen ? wat al swadderighe 3) en afgrijselijcke wormen
in en uyt sijnen verrotten buyck krielen? t'is al-te-mael soo vol etter,
en stanek, en af-gryselijck datter de af-gryselijekheyt selver af soude
ga en loopen, en voor schroomen" (blz. 47).
1) Theodosius, (2e dr. 1709), blz. 248, 250.
2) Rombauts I, blz. 77: Poirters' werk heeft zo'n persoonlijk cachet, dat men het
voor een oorspronkelijk werk mag laten doorgaan.
3) Kronkelend, vgl. A. C. Oudemans, Mn!. en On!. Wdb., blz. 681, die de betekenis
"golvend" vermeldt.
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In dezelfde schelle kleuren worden natuurlijk ook de smarten der hel
geschilderd: de versulferde duisternis, de pestilente stank, het eindeloos
geween, de nijpende honger, de knagende wormen, enz.
Het tegenbeeld van deze helse taferelen vormt de sensualistische
schildering van de hemelse vreugden: "Soo veel belanght den Reuck,
die sal sijn vreught scheppen uyt den soeten geur vande saelighe Lichaemen, en besonderlijck van dat van de alder-heylichste Maeghet ende
Moeder Godts Maria, die in haere Hemelvaert de baen onder-weghen,
en den Hemel vervult heeft met onghelooffelijcke soete geuren, daer
gheenen muscus, noch civetten iet by en konnen haelen, verre overtreffende de aen-ghenaemste speceryen van het gheluckich Arabien,
en de soete aessemen vande violetten ende roosen" (blz. 249). Men
merke wel op dat dit barokke sensualisme veel geraffineerder is dan het
enigszins naïef-realistische, ik zou haast zeggen, primitieve in de hemelschilderingen van een Pater Brugman en van een Boethius à Bolswert 1),
die hierin nog echt Middeleeuws is. Bij dezen is de zintuiglijke genieting
er een van heerlijk eten en drinken, bij Poirters hebben we met een meer
verfijnde zinnelijke genieting te doen: "Den Smaeck sal oock sijn besonder
vermaeck hebben, het welck nochtans niet bestaen en sal in spijsen
ghesoden of gebraeden, noch in leckernyen, ofte kloecke wijnen; maer
in eene aenghenaeme soeticheyt die den mondt, de tonge en het gehemelte
sal bevochtighen" (blz. 250).
Als we over de hemelvoorstellingen van de contrareformatorische
kunst spreken, denken we aan der zielen triomfante hemelreis : juichende
engelenstoeten die op luchtige wolkjes de verheerlijkte zielen der
heiligen en gelovigen van de sombere aarde ten lichten hemel voeren:
de gloria, zulk een geliefd thema voor den heroïsch gestemden barokkunstenaar, die hunkert naar de zalige Godsaanschouwing der triomferende kerk. Ook Poirters voert zijn gezaligd Heilig Herte opwaarts
tot de hemelse "triomf-en-croondach" 2):
Wy gaen, 6 Siel, wy gaen,
wy gaen de aerd' verlaeten,
Wy nemen hoogher streeck
als s'wereldts hooghste Staeten.
Wy scheyden uyt t' ghewoel,
en uyt de Y delheyt,
Die t'Hert door valschen schijn
soo van sijn goet ver-Ieydt.
Wereldt, t'is Adieu!
en dat voor veel meer jaeren
Als daer geel sanden 3) sijn
bedeckt met blaeuwe baeren.

o

Zwevend tussen aarde en hemel, mediteert de ziel over de kleinheid
der vergankelijke dingen:
1) H. J. A. Ruys, Duyfkens ende Willemynkens Pelgrimagie. Utr. 1910. blz. 29. 177:
"Onsen beminden, onsen suyveren beminden zal ons leyden in sijne Wijn-kelderen.
daer sullen wy droncken worden vanden nieuwen Most. ende van alle overvloedigheydt
sijns huys."
2) Het heylich Herte. 1659. blz. 179-186.
3) Zandkorrels.
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soo naecken wy de wolcken.
Hoe kleen dunckt my van hier
een Landt met al sijn Volcken.
Een Coninclijcke Stadt
met borchten, wal en vest,
En toont hier anders niet
als eenen mieren-nest ....
De wereld raakt uit het gezicht:
. . . . siet eens boven ons,
Ah wat een suyver licht!
o schoone Hemel-wijck,
en on-bevleckte paelen!
Op wie de silv're Maen
schiet eerst haer bleeke straelen,
Hoe soet ist hier rond-om!
wat ruste over al! . . . .
Daer is het Paradijs
met schoon-gebloemde hoven;
Hoe soet is self den wegh,
hoe lieffelijck de baen,
Waer lanx een spier-wit Hert,
en suyver Gheesten gaen! Want hier en is tempeest,
noch storm of Noortsche vlaegen,
Die ons sneeuw op het lijf,
en haegel-buyen jaegen,
Noch smoock, noch vuylen mist,
noch on-gesonde locht
Die aen een grauw-saem pest
venijnich voedtsel bracht ....
Weer de bekende antithesis. Maar juist dit contrastbeeld werkt uit
aesthetisch oogpunt storend: wat in de schilderkunst een goed effect
kan geven, bederft hier het beeld_van het storeloos geluk; op een schilderstuk omvat men het clair-obscur in één blik, hier valt de voorstelling
in beurtelings lichte en donkere beelden uiteen. Dat wil nog niet zeggen
dat het niet mogelijk zou zijn uit de antithesen een nieuwe synthese in
de literaire voorstelling te scheppen. Synthese der contrasten vinden we
b.v. in de schildering van de vreselijke druipsteengrot, waarin de H.
Rosalia, eertijds hoofse dame, gaat wonen: "daer geen beesten sich en
souden hebben connen onthouden, daer gaet een teerste menschke van de
gantsche werelt binnen woonen 1)."
Nergens beter peilen we de afstand van de Middeleeuwen en de toch
zo verwante Barok, dan in de volgende passage, waarin de zuivere ingehouden beeldende taal van Bonaventura opzettelijk wordt opgeschroefd,
om maar een record aan effect te kunnen bereiken 2): "Den H. Bonaventura seght, dat het gheschrey der verdoemde sal soo overvloedigh wesen,
dat by aldien de tranen van elck een bewaert wierden, daer van eens
eeD zee soude ghemaeckt connen worden, hoe groot men die soude willen
1) Het Leven van de H. Maeghet Rosalia, Patronerse teghen de Peste, 1658, blz. 91.
2) Vier Uytersten, 1681, blz. 166.
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nemen: ende noch en seght hy niet, ghelijck de saecke is: daerom mooght
ghy daer by voeghen [ik cursiveerl] soo veel tranen, als, niet alleen den Rijn,
of de schelde, maer oock alle andere vloeden vande gheheele werelt,
niet alleen op eenen dagh, maer in alle voorgaende eeuwen, hebben
druppelen waters inde zee ghesonden: alsser druppelen regens van 't
beginsel des werelts sijn op d'aerde gevallen: voeghter noch bij soo veel
druppelen tranen, alsser waters is gheweest in d'onghemete diepte van
Godt den eersten dagh des wereldts gheschaepen: ja, want [lees : wat]
ghy wilt, voeghter noch by thien-mael, hondert-mael, duysent-mael,
of soo veel meer, als l' u belieft: t' en sal al niet wesen by de traenen, de
welcke elcken verdoemde, voor alle eeuwigheydt, sal storten."
Genoeg om den lezer te doen zien dat Poirters echt een kind van zijn
tijd en zijn volk was. Plat moge men veel van zijn werk vinden, men
hone Poirters er niet om. Het verschijnsel is internationaal zeventiendeeeuws.
Deze beschouwing van Poirters wijkt af van die van Rombauts. Wel
spreekt hij, handelend over Poirters' meditatieve werken (0. a. Het
Duyfken) over "een diep gevoelige, meditatieve en contemplatieve geest,
die zijn godsdienstige ontroeringen en de innigheid van zijn Godsverlangen uitzingt in verzen, waarin de gevoelsintensiteit van de Barok
zich paart aan laat-middeleeuwsche Franciskaansche emotiviteit" 1), wel
meent hij dat de barok althans aan de oppervlakte zijn wezen heeft
beroerd 2), maar de eigenlijke kenmerkende eigenschappen van deze
Europese tij dgeest zijn hem, volgens Rombauts, vreemd: de echt barokke
tegenhangers van Rubens, Cobergher en Duquesnoy in de literatuur
vindt hij slechts in de persoon van Neolatijnse dichters als Herman
Hugo, Sidronius Hosschius, Wallius en Becanus 3). Dit is te verklaren
doordat Rombauts de kenmerken der Barok zoekt in dramatische verscheurdheid, getourmenteerde onrust, daverend rhythme en superieure
gekunsteldheid 4), kenmerken die Poirters inderdaad niet vertoont, terwijl
hij bij Poirters alleen een zwak afschijnsel daarvan bespeurt in: vals
vernuft 5), versieringsmanie 6), mythologische opsmuk 7). Wij hebben
echter reeds gezien dat met gepassionneerde, dynamische en maniëristische
kunstuitingen het programma der Barok niet was uitgeput. Meer dan
Poirters zelf misschien weten wil, heeft hij geofferd aan de modestroming
van zijn tijd: anders dan in het Noorden, waar het Franse pseudoclassicisme in zijn tijd begon op te komen, was dit in het Zuiden de
Barok.
Er is echter nog een onoverbrugbare kloof tussen Cats en Poirters.
Niet alleen staan hun wereld- en levensbeschouwingen tegenover elkaar,
niet alleen is - bij gelijkheid van dichttrant - hun kunstopvatting verschillend, ook in hun karakters is een diepgaand onderscheid. Cats is
1)
2)
3)
4)

Rombauts lI, blz. 184t. a. p., blz. 249.
t. a. p., blz. 241.
t. a. p., blz. 249.
5) Rombauts I, blz. 157·
6) t. a. p., blz. 169.
') t. a. p., blz. 170.
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de grote, algemeen geliefde en gewaardeerde dichter in het Zuiden
geworden. Had Poirters ooit zulk een figuur boven de Moerdijk kunnen
worden? In werkelijkheid was de Noordbrabander daar vrijwel een
onbekende; maar dat kon ook niet anders. Terwijl we in den Zeeuwsen
dichter te doen hebben met een irenisch piëtist, die voor ons gehele taalgebied, ondanks verschil in heersende godsdienst, een figuur van betekenis
kon worden, - is Poirters een strijdbaar Jezuïet. Cats heeft zo weinig
gestreden voor het Calvinisme, dat geen onzer dichters zo populair is
geworden bij de Katholieken als hij 1). Als Cats ooit iets dergelijks tegen
de Roomsen geschreven had, als Poirters (alleen in zijn Masker al) tegen
de Gereformeerden, dan was hij weg geweest in hun ogen: men had hem
als aartsketter moeten verfoeien.
Over deze zijde in zijn werk, n.l. zijn strijdbaarheid tegen de ketters,
is, voorzover ik weet, slechts eenmaal opzettelijk gesproken, en wel in het
reeds geciteerde artikel van Endepols. Dat zijn kijk daarop onjuist is,
hoop ik te kunnen aantonen door een bespreking van de aan de ketters
gewijde passages. Endepols behandelt alleen Poirters' hoofdwerk Het
Masker vande Wereldt afgetrocken (eerste druk 1646, definitieve zesde
druk, 1649). Hoewel chronologisch niet het eerst in aanmerking komend,
zal ik dit derhalve allereerst bespreken.
Volgens Endepols is de lach een hoofdkenmerk van het Masker.
"Is het deze vrolikheid, welke hem verhindert in het Masker blijk te
geven van de in de 17e eeuw zo gewone onverdraagzaamheid op godsdienstig gebied? Wat staat hij in dit opzicht, in zijn Masker tenminste,
ver af van de steilheid en bittergrimmige spot van zijn tegenvoeters in
geloofszaken uit het Noorden! Het is niet meer dan natuurlik, dat hij,
het hebbende over de Hervorming of de verdedigers er van, geen lofdicht
zal schrijven. Maar van "de scherts van een haai" is zijn Masker ver
verwijderd. In vergelijking met het slijk, waarmede Jeremias de Decker
de papen en kloosterhommelen bestrijdt, in vergelijking met de hoogmoedige hoon en platte ruwheid, waartoe de heer Van Ockenburgh meent
te moeten afdalen, als hij tegen Rome van leer trekt, steekt het werk
van deze Jezuïet gunstig af" 2).
De lezer oordele nu zelf. Reeds in de "aenspraeck" bij het tweede
emblema Niemant en heeft twee Hemels, komt de schrijver op Luther.
Wie hier op aarde in weelde en wellust leeft, zegt hij, zal in 't hiernamaals
niets bezitten. "De ongestadigen kans moet voor een yeder eens keeren,
en naer het blijdste leven volght het droevighste sterven. Was dit niet
't gene de conscientie van Marten Luther soo dede drevelen 3), als of hy
alreets op heete kolen hadde geseten ? kloppende somwijlen op sijnen
buyck, als hy die met spijse ende dranck hadde gevult. Martine, Martine,
seyd'hy, nu gaet het wel, maer hoe sal 't daer naer afioopen? Eylaes! So veel
als geweest is in wellusten, soo veel doet (men) hem aen en [lees: in] pijnen 4)."
1) Zie de voorbeelden van zijn irenische gezindheid bij Te Winkel, Ontwikkelingsgang, dl. III, blz. 338.
2) t. a. p., blz. 37Z.
3) Sidderen, beven, Ned. Wdb. III, 3300.
4) De cursivering is van den schrijver, blz. 48 van de Z.g. rze druk, uitgegeven (r676?)
z.g. te Antwerpen, maar in werkelijkheid te Amsterdam, vgl. Rombauts I, t. a. p., blz.
Z5 0 -Z51.
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Veel scherper is de passage bij het emblema Ongerustigheyt van een
beswaerde Conscientie, waarin Luther wegens zijn leven als een beest,
gelijkgesteld wordt met Atheïsten en Macchiavellisten. Een deel hiervan
luidt: "Maer wat sal ick seggen van de gheene daer den Apostel Paulus
af schrijf(t) in deser voeghen: In de laetste tijden sullen sommige af-treden
van den geloove, luysterende naer de geesten der doolingen, en leeringen der
duyvelen, in geveynstheydt logenen sprekende, hebbende hunne Conscientie
met een brandt-yser geteekent? Dese zijn't die haer ghewis onderdrucken
en vermoorden. Ick en sal, hoop iek, aen Martinus Lutherus geen ongelijck
doen, als ick hem onder diergelijcke stelle: want hy plagh selver te seggen,
dat, gelijck de Griecken tien jaren langh, de stadt Troja belegert hadden,
en ten langen lesten door een houten peerdt hadden overwonnen, soo
had hy oock tien jaren langh sijn wederspannighe Conscientie beoorloght,
en ten langen lesten door een peerdt, dat was sijn lichaem, soo hy seyde,
ooek overwonnen. En wat isser van diergelijcke anders te verwachten als
dat sy naer de uytgebluste reden voortaen leven als beesten" (blz. 2662 67).
Lang niet mals, zouden wij zeggen. Endepols echter meent dat hij
over Luther veeleer "boertig-spottend" dan "hatelik" spreekt (blz. 373).
Bij het volgende "Toemaetjen" vraagt Endepols: "Is het zelfs niet
een soort spot met geloofstwisten, welke wij horen opkomen in het
verhaal van "een jongh Knechtjen" ?" (blz. 373).

Noch een onnosele, maer snedige beantwoordinge 1).
Een jongh Knechtjen gevraeght zijnde in de Christen leere, welcke het
beste Geloof was, dat van Luther of Calvinus etc. of het Roomsch? hy antwoorden, Het beste Geloof is ge reet geit 2). Den Lecker die treftender sommige, die meer houden van het Kisten Geloof, als van het Christen
geloof.
Er zit niets hatelijks in dit pastoorsmopje, een leuke woordspeling met
het woord geloof; maar opkomende spot met geloofstwisten ? Ik kan het
er met de beste wil niet in lezen. Minder leuk is het volgende toemaatje:
Een vraegje nopende de Gereformeerde Predikanten 3).
Waerom hadden de Predikanten sulcken grooten toeloop in de eerste
scheuringe van Nederlandt ? jae meerderen als die het Roomsch Apostolijck Geloof predickten.
lek antwoorde daer op met een andre vraeg: Waerom komen de
menschen meer geloopen om een Eclips te sien, als wel de Son of Mane
alsse hel schijnen?
Ghy seght: hun uytwendigh is soo zeeghbaer 4), stichtigh, etc. lck
en wil niemandt oordeelen; maer het verrot licht-hout schijnt in 't duyster
oock wonder dingen te wesen."
Hieromtrent merkt Endepols op: "De indruk van onverdraagzaamheid
maakt het niet in die tijd, toen geloofsvervolging, als een soort gewettigd
beginsel, door bijna alle gezindten werd beschouwd" (blz. 373). Deze
1)
2)
3)
4)

Blz. I5 8.
Spreekwoord, Harreb. I, 225: geen beter crediet dan gerede betaling.
Blz. I84Zedig, .vgl. de aant. op blz. 369 van H. J. A. Ruys, D. ende W. Pelgrimagie.
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formulering is niet te aanvaarden. Onverdraagzaamheid kan een deugd
wezen, n.l. tegenover bepaalde beginselen die men uit den boze acht.
Was Poirters in die zin onverdraagzaam geweest, we zouden hem er geen
verwijt van maken. Iets anders wordt het, wanneer men ongemotiveerd
een smet werpt op de goede naam van de dragers van dat, naar men meent,
verwerpelijk beginsel; en dat doet Poirters toch als hij zegt dat de Gereformeerde predikanten schijnheilige lieden zijn (verrot lichthout).
Tussen Vondel en Poirters is in dit opzicht slechts een gradueel verschil:
beiden insinueren; Vondel deed het met naam en toenaam, omdat hij
de predikanten althans van horen zeggen kende, Poirters, toeschouwer
van verre, smaadt deze categorie van mensen, zonder ze te kennen. Te
meer valt dit op omdat Poirters al/een tegenover Luther en de Calvinistische predikanten zijn eigen programma ontrouw wordt, zoals hij dat
ontvouwd had in zijn "Wit en Oogmerck van den Schryver", n.l. dat
hij niemand wou "raecken", dat hij slechts "de sonden in het generael
ende gemeen" wilde behandelen, en daarom alleen van willekeurige
namen als Claesjen e. d. gebruik maakt. De beminnelijke en gemoedelijke
pater ontpopt zich hier dus wel degelijk als een strijdbaar Jezuïet, wiens
hekelpen, gelijk we trouwens verder zullen zien, niet in honing gedoopt
was. En eens en vooral moet er dus ook vastgesteld worden, dat er maar
niet zonder meer van "Seelenverwandtschaft" tussen Cats en Poirters
gesproken mag worden: het is eenvoudig ondenkbaar dat Cats zo over
den Paus en de Roomse geestelijken geschreven zou hebben, als Poirters
over Luther en de Calvinistische dominees.
Overzien we nu het oeuvre van Poirters. Hij was zijn dichterlijke loopbaan met twee gelegenheidsgedichten begonnen: anti-ketters, antiHollands en anti-Frans. Hoewel ze anoniem waren verschenen maakte
hij er grote naam mee, en vormen ze het begin van zijn dichterlijke roem 1).
Lang zijn ze onvindbaar geweest, tot ze door Sabbe ontdekt werden.
Deze heeft ze uitvoerig besproken en geciteerd in zijn Brabant in 't
Verweer (blz. 383-403).
In 1638 dan verschenen van Poirters' hand, ter ere van de Spaanse
overwinningen op de Hollanders bij Calloo en op de Fransen bij St.
Omaars de volgende triomfdichten : Den Hol/antschen Cael-af van Cal/oo.
T' samenspraeck tusschen eenen Hol/andtschen Borgher ende Schipper.
Ghedruckt 's Graevenhage inden ghequetsten Orainge-appel, en Den
Fransehen Kraem-op van S. Omer. Herrebeckerye 2) Tusschen eenen Fransman ende eimen Hol/ander, Referijntie Pertinentelyck verhaelende soo hoe
de Geusen uit Calloo, als de Fransehen van S. Omer verdreven syn met
allen t'gene datter gepasseert is. Ghedruckt inden grooten Nyt, Daer den
meester den knecht beschyt. Vooral het laatste is geestig. In het eerste

worden "ons gereformeerde Broers" duchtig over de hekel gehaald.
En ze hadden er nog wel zo op gerekend dat er een grote zege zou
worden behaald:
1) Vgl. daarvoor de Korte Aenurysinge van het Leven en Wercken des Auteurs, voorafgaand aan het Heyligh Hof vanden Keyser Theodosius (r696), de oudste biografie van den
dichter, geschreven door Papebrochius.
2) Gehassebas, vgl. Ned. Wdb. s. v. herbekken.

INLEIDING
Den Predikant riep op den stoel
Dat onsen Prins track langhs den doel 1),
Dat Willem diep in Vlaendren lagh,
T'was vrucht van onsen vastendagh.
Maar 't was alles anders uitgelopen:
't meeste datter is gheraoft
Twaelf duysent koussen op ons hooft.
En dat alles te wijten aan de dapperheid der Spanjaarden, die vochten
"voor eer, voor 't Pausdom ende Roomsche leer". Psychologisch verklaarbaar dat hij juist in die tijd anti-geuse gedichten maakte: was hij
niet in die jaren te Duinkerken werkzaam in de missie ter zee? Op 20
Maart 1638 tot priester gewijd, was hij daarna benoemd tot zielzorger
voor de geduchte kapers, die de Hollanders zoveel' afbreuk deden ~).
Na die tijd schijnt hij echter geen historieliederen gemaakt te hebben.
De oorlog - men denke slechts aan de namen Duins, Rocroi, Sas van
Gent, Hulst, Duinkerken - bood de Zuidnederlanders waarlijk niet veel
stof meer voor zegezangen!
Een tweede gelegenheid om de ketters te bestrijden, maar nu op een
ander terrein dan dat der oorlogspropaganda, bood zich aan in de honderdjarige herdenking van het bestaan der Sociëteit van Jezus in 1640.
Dat jubileum kon niet onopgemerkt voorbijgaan; en dat zeker niet in de
Zuidelijke Nederlanden, waar mede door haar invloed een zo groot
terrein voor de Kerk was herwonnen. Zouden de verwaande Luthersen,
zo vroeg men zich af, wèl het eeuwfeest van hun goddeloze secte mogen
vieren, en zou de Jezuïetenorde, die zich als voornaamste kampioen
tegen hen had opgeworpen, niet haar honderdjarig bestaan luisterrijk
mogen herdenken 3)? Het plan uitspreken was tegelijk het ten uitvoer
leggen: gedurende acht dagen werd het Jezuïetenjubileum met de grootst
denkbare pracht en praal gevierd 4). De geestdrift uitte zich ook via de
boekdrukpers in de Imago primi saeculi Societatis Jesu a provinciaflandrobelgica eiusdem Societatis repraesentata, Antv. 1640, een foliant van een
kleine duizend pagina's, waarin de geschiedenis van de orde, inzonderheid van "de Duyts-Nederlantsche" provincie, wordt behandeld. De
leiding van de onderneming was in handen van den bekenden hagiograaf
pater Bollandus, terwijl de promotor er van de reeds door ons besproken
Pr. J oannes de T ollenaere was: de toenmalige provinciaal van de VlaamsBelgische provincie 5). Het werk was geïllustreerd met 126 emblemata,
voorzien van dichterlijke bijschriften van de hand van Sidronius de
Hossche (Hosschius) en Jacob van de Walle (Wallius) 6).
Niet door iedereen werd deze magistrale Plantijn-uitgave met ingenomenheid begroet: velen pasten op haar het bekende "eigen lof riekt"
toe. De onpartijdige historicus van de orde, Alfred Poncelet, erkent dat
1) Dorp aan de Schelde in het land van Waes.
2) Over deze missie en de twee zegeliederen, zie Rombauts, lI, blz. 83-93.
3) Afbeeldinghe van d'eerste eeuwe der soc. Iesu, 1640, blz. 7.
4) A. Poncelet, Histoire de la Compagnie de ]ésus, ze Dl. blz. 545.
5) Rombauts I, blz. 66.
6) Rombauts lI, blz. 97----<)8. Hosschius was Poirters' leermeester geweest aan het
Bossche Jezuïetencollege; Wallius zijn collega als leraar aan het Mechelse college.
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de dithyrambe werkelijk de perken te buiten ging (t. a. p., blz. 547).
Een beknopter jubileumboek, slechts met een deel der emblemata,
verscheen in hetzelfde jaar onder de titel: Af-beeldinghe van d' eerste

eeuwe der societeyt Iesu, voor ooghen ghestelt door de Duyts-Nederlantsche
Provincie der selver societeyt. T'Antwerpen, inde Plantiinsche Druckeriie,
I640. De prozavertaling naar het Latijn van de Imago was van Pr.
Laurentius Uwens, de gedichten, op één na oorspronkelijk, waren van
Poirters 1). Alleen het voordicht (blz. I3-3I) - in de vorm van een
Vizioen van Loyola, waarin de Goddelijke Liefde hem vertoont de
voornaamste mannen die zich onder zijn banier zullen scharen - is een
vrije vertaling naar het Latijn 2).
In dit voordicht wordt waarschuwend de vinger opgeheven tegen het
ketterse Engeland:

o Enghelandt, eertijdts 't vermaerdt rijck der Brittannen,
Wat dulligheyt is dit, soa uytghelesen mannen
In wetenschap en deught te brenghen tot de doodt?
Wat handt ten laetsten sal u helpen uyt den noodt! 3)
Met welgevallen worden de geschriften tegen de ketters gememoreerd:
Laet ons nu oock in 't licht die wijse mannen stellen,
Wiens wel ghesneden pen en tongh sal neder-vellen
Al 't kettersche ghespuys. Niet anders als een steen,
Daer sy al stooten 't hooft, is Bellarmin alleen.
Siet eens Canisius: al 't gheen van hem gheschreven
Sal worden en ghepreeckt, sal metter daet beleven 4):
De schriften doen ghewelt, 't wel spreken seer verweekt,
Maer by dees twee ghevoeght, de deught veel stercker treckt 5).
Van de emblemata bespreken we er drie. Allereerst Den Nijdt lasterende de Societeyt beschaedight syselven (blz. 392-393). De plaat stelt
voor een slang, die een ridder aanvalt, maar door speersteken wordt afgemaakt. Die slang is Momus en diens gezellen zijn de Gereformeerden
(Broeders, zegt Poirters, en dat zijn alleen de Calvinisten, niet de Protestanten in het algemeen, zoals Rombauts meent):
't Zijn de Broeders, soose heeten,
't Heeft al van mijn sop ghe-eeten,
't Heeft al aen den man 6) gheweest.
't Laet nu al sijn ooren hanghen :
't Zijn maer keffers vanden heert,
Al hun tanden zijn versleten
Op soo herde staele beten,
En den klem hanght aen den steert 7).
1) Rombauts II, blz. 99-110. Hier worden verschillende van deze gedichten afgedrukt. Prof. J. Salsmans S.J. schreef er ook over in Versl. Meded. Kon. VI. Acad. 1940,
blz. 37-51.
2) Rombauts I, blz. 67.
3) Blz. 25.
4) Blijven leven. Kil. vivere, superstitem vitam agere.
5) Blz. 27.
6) Handgemeen.
') De knijper is op hun staart gezet, Ned. Wdb. VII 3851.

29 8
O! de Compagnie heeft mannen:
Als die teghen ketters spannen 1),
En eens t' saemen vallen uyt,
't Moet al door haer reden wijcken,
't Moet al voor haer wijsheyt strijcken,
Ieder laetter van sijn huyt.
Kloeck Ignati, 'tzijn nu tijden,
Dat ghy door u volck moet strijden
Voor het Pausdom, en sijn leer.
Wilt op gheen benijders passen 2) :
Want de honden die veel bassen
Die en bijten nimmermeer.
Het tweede heet: Het Schuylen vande Hollandtsche Seyndinghe (blz.
688-689), gebaseerd op de gezochte woordspeling: Holland, Hol-land,
land met holen, waarin zich 't meeste wild laat vangen. Het emblema
stelt voor dieren die op elkaar jagen: een valk op een reiger, een fret
op konijnen. De er boven geplaatste spreuk luidt:
Uberior latebris venatio {DDaer '~t lahndtt iSI hol
aer SI e vo.
Vele jagers en vissers behalen maar weinig buit, zegt de dichter:
Maer die in conijnen-holen
Eens sijn fret wilt laeten dolen,
0, die krijght al grooter buyt!
't Iaeghter met dosynen uyt.
Die komt t'huys heel wel ghelaeden,
Om te stoven, om te braeden,
En hy leeft heel weken langh
Dickwils maer op eenen vangh.
Wat den wey-man kan bekruypen,
Dat en sal hem niet ontsluypen,
Die by nacht is op de been:
Desen vanghter thien voor een.
En ghelijck men iaeght de beesten,
Gaet het oock al met de gheesten,
Iaeght den wey-man in een hol,
Hy krijght haest syn teschken vol.
Sietmen niet in Hollandt loop en
's Nachts het wilt met gantsche hoopen?
Seght my eens, Loiolas bloedt,
Is den vangh by nacht niet goedt?
Kloecke iaeghers, die de kuylen
Weet, waer dat de sielen schuylen,
Iaeght met ijver, iaeght by nacht,
Noyt en vondy beter iaght.
Ten slotte noemen we in verband met het onderwerp dat ons bezighoudt, nog het emblema over de missio hollandica: De Hollandtsche
Seyndinghe (blz. 686-687). De gravure stelt voor Arion, gezeten op een
1) Samenwerken.
2) Zich bekommeren om.
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dolfijn en spelend op een luit; door zijn spel lokt hij andere dolfijnen te
voorschijn.
Inter delphinas Arion {L't SOkett ghetluyt
oc se uy.
Daer is een leegh ghewest, doorsneden met nVIeren,
Hier woont den olden Vries, daer wack're Batavieren:
Een volck, ghelijck het is gheboren aen de zee,
Soo seylt het alle daegh nae een uytheymsche ree.
Gheluckigh alsoo langh sy 'sConinghs scepter eerden,
Eer sy aen 't Roomsch gheloof den ruggh herdtneckigh keerden,
Eer sy door valsch bedrogh van vrij doms ijdel schijn,
Ghedwongen onder t'iock, en slaef gheworden zijn.
Al light een grooten hoop in dolinghen ghedolven,
Nochtans een wijser deel verheft sich uyt de golven,
Die oock door valschen schijn en wanckelbaer verstandt,
Nu dreven nae den grondt en lieten 't vaste landt.
Hier wordt u handt vereyscht, die wilt nae Iesus aerden,
Die oock omtrent een zee soo menigh siel bewaerde.
Die vlotten in tempeest, gaet vat die inden boot;
Die sincken nae den grondt, komt treckt die uyt de doodt.
Siet hier de woeste zee, daer daeghelijcks tempeesten
Oprijsen door 'tgheblaes van nieuw-ghesinde gheesten,
Die maken dat matroos gaet wijcken uyt de baen,
Daer soo veel hondert iaer sijn ouders zijn ghegaen.
Het is ghenoegh ghedoolt, siet waer ghy zijt gheweken,
Aenmerckt u stiermans eens die u af deden steken,
Die Luther en Calvin, ghebrandt-merckt aen de kaeck,
Voor Pharos-toren houdt en voor een seker baeck.
Gaet, kloecke helden, gaet in 't midden van dees winden,
Om door u soet gheluyt tempeest en stroom te binden:
De vesten en de stadt verwintmen door ghewelt,
Maer therte vanden mensch wanneer men soetjens spelt 1).
Beghint Arion eens te raken maer sijn snaeren,
De vischen komen aen en dryven op de baeren,
Dolphijnen om en d'om gaen spelen op de zee,
D'een neemt hem op den ruggh, en voert hem aen de ree.
Arions soete luyt, Arions gheestigh singhen
Kan 't wreede element en sijn inwoonders dwinghen :
Maer snaeren des gheloofs die maken soeter sangh,
En brenghen 'smenschen hert noch lichter in bedwangh.
Gaet, kloecke helden, gaet, den loon moet u verweeken,
Om door Arions luyt veel beter visch te treeken.
Wie dat een hert versoet van een naebuerigh vriendt,
Die heeft, nae mijn verstandt, sijn dagh-Ioon wel verdient.
Ik heb dit gedicht in zijn geheel afgedrukt, eensdeels om een specimen
te geven van deze emblemata - ze hebben alle gelijke lengte: I! bladzijde druks - , andersdeels om te laten uitkomen wat ook deze, toch
hoogstaande Zuidnederlandse dichter nog geloofde: de Calvijn-legende;
de gewaande Dordtse slavernij, zo schril afstekend bij de vrijheid die
men genoot in 's konings landen; de dagelijkse beroering, verwekt door
allerlei nieuwlichters.
1) = speelt.
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Aan het einde van het jubileumboek heeft Poirters een idylle toegevoegd, die het origineel, althans op die plaats mist. Toch was er gerede
aanleiding, ook een idylle op te nemen, aangezien het Latijnse werk
verschillende idyllia bevat - trouwens ook: elegiae, exercitationes poeticae e. a. gedichten. Al is er niet een bepaald voorbeeld voor Poirters'
herdersdicht te vinden, evenwel zijn er in de Imago aanloopjes voor aan
te wijzen, zo b.v. in Alexis, Idyllion (p. 444): "Corydoni gregis sui
calamitates, agrorum sterilitatem, luporum insidias, luem grassantem
deploranti, Galesus omnia ab Alexi filio suo in melius commutanda
praedicit. Allegoricè significatur, populum Christianum haereticorum
insidiis et perniciosa lue oppressum, Societatis ab Ignatio institutae
doctrina in melius restituendum." In dit gedicht zijn vier herders, niet
twee zoals bij Poirters: Lycidas, Galesus, Corydon en Alexis. Ook hier
is het Corydon die klaagt over de herfst en de schrale weiden. " Quid
meruistis oves placidum pecus?" roept hij herhaaldelijk uit. Galesus
voorspelt echter betere tijden, als de winter eens voorbij is. - Een ander
aanloopje vinden we in Loiola, Idyllion (p. 447): "De frequenti usu
Confessionis et Eucharistiae .... ab Ignatio et Societate Iesu revocato."
Het gedicht van Poirters is een uit compositorisch oogpunt vrij dwaas
gedicht, bestaande uit een herderskout, die overgaat in de beschrijving
van een allegorische schilderij. Het heet: Herders-spraeck tusschen Corydon
en Tyter, Wenschende de Societeyt eeuwighen voorspoedt en gheluck over het
menighvuldigh ghebruyck der H. H. Sacramenten, ende bevechtinghe der
ketterijen: diese door de vette weyen en wolven-iaght verstaen (blz. 704-712).
Het is herfst in de natuur: de weiden zijn dor en schraal. Waaraan heeft
het vee dit verdiend ?zo vraagt Corydon aan Tyter. Daar is niets aan te
doen, antwoordt deze, de winter is zo'n machtig vorst. Maar ik weet,
vervolgt hij, een veld waar nu nog de schaapjes in het malse gras lopen.
Voor het fluitje, "de ruys-pijp van u sy'" wil hij het Corydon wel vertellen.
Hij was dan eens aan de Tiber, toen er een scheepje voorbijkwam; dit
volgend, kwam hij in een grote stad. Daar was juist feest; veel mensen
stonden langs de weg geschaard; een Opperhoofd trok met grote staatsie
voorbij. Achter de stoet aan kwam hij in een kerk, waar veel schilderijen
waren opgehangen. Op een van die doeken nu zag hij een malse wei,
die haars gelijke niet heeft in vruchtbaarheid: vette schaapjes graasden
er vreedzaam, kortom
Het scheen een paradijs te zijn.
Het vee had ' s daeghs sijn volle lust,
Het vee had 's nachts sijn volle rust.
Ick sagh daer eycke boomen staen,
Daer honghen rondom wolven aen,
Die hadden menigh lam verscheurt,
En menigh schaep van kant ghesleurt,
Ter wijl het vee verlaeten stondt,
En sonder herder, sonder hondt,
Ghingh dwaelen langhs het woeste wout,
Daer niemandt voormaels had ghestout 1).
1) Vee had aangedreven; vgl. De Bie, Liersehen Blom-hof, blz. 23: "die. . . . sorgheloos daer Schaepkens houwt ende stouwt."

3°1
Maer siet soo rasch een beter wacht
Heeft opghestelt der wolven iaght 1),
Met flughsche dogghen by der handt
Vol ij s' re pinnen inden bandt,
Soo heeftmen dit bloet-ghierigh dier
Op staenden voet ghelicht van hier:
Nu sit het in sijn hol en huylt,
En sit met vreese noch en schuylt:
Want al dees Herders onder een
Die zijn van stonden aen te been,
En ghevet sich het minste bloot,
Soo krijgh' et licht een harden stoot.
Dit alles geeft aan Corydon nieuwe hoop, zodat hij nu een betere
toekomst tegemoet durft zien.
In de latere werken van Poirters wordt de ketterij niet opzettelijk, wel
als het zo te pas komt, bestreden. Het Masker (1646), met zijn prototype
Ydelheit des Werelts (1645) 2), kunnen we, na wat er over gezegd is, gevoeglijk laten rusten. In Het Duyfken in de Steen-rotse (1657), meditatief
als het is, komt geen karakterisering van ketters voor; alleen wordt
Franciscus van Sales er genoemd "dien heylighen bisschop van dat boos
Geneve" (blz. 77), een betiteling die we bijna in dezelfde bewoordingen
terugvinden in Het Leven vande H. Maeghet Rosalia (1658) (blz. 25) 3). Het
Heyligh Herte (1659) werd opgedragen aan den Poolsen]ezuïet, den zaligen
Stanislaus Kostka, wiens hart door de goddelijke liefde dikwijls zo ontstoken
was, dat men natte doeken op zijn boezem moest leggen om de brand van
zijn hart te blussen. Poirters wil niet over zijn levensgeschiedenis spreken:
Ick laet een anders kloeck verstandt
Den stam van Koska gaen verhaelen,
En toonen in 't Mazouwse Landt
Die oud' en adelijcke saelen,
Hoe Kettery daer nimmer schoot
Venijn op eenigh Huys-ghenoot.
Verborgen pijlen op de Protestanten schiet hij af in een mooi gedicht
op den ]ezuïetenzendeling Xaverius (blz. 134-138). Deze komt ook in
de Molukken:
Ah! die in Kinderkens daer deucht en seden plandt,
Die wint de beste vrucht van 't specerijen-landt.
Wat voor verschrikkingen doorstaat men al niet om een handvol
gouds; maar vraag nu eens:
Wat doetmen voor een Siel? Eylaes dat sou de steenen
Door medelijden schier, door enckel rouw doen weenen!
Ah! wat haelt daer al roof, wat buit de droeve hel?
Den handel is daer ernst, de Siel en is maer spel!
Wanneer sult ghy dit eens Europa gaen bevroeyen,
En snellen herwaerts aen met seylen en met roeyen ?
1) Heeft ingesteld de jacht op de wolven, vgl.
2) Ydelheit heeft geen toemaatjes nog, dus ook
kanten; evenmin die over Luthers consciëntie.
3) Over dit werkje schreef J. M. Sterck-Proot,
door Pater Poirters bezongen, Studiën, jrg. 72, dl.

Ned. Wdb. i. v. jacht A, I, 4.
niet de passage over de Geref. Predi-

De H. Rosalie, Patrones tegen de Pest,
134 (1940), blz. 410-416.
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Naklanken van Verstegen, maar op een minder hatelijke toon. In de
Nieuwe Afbeldinghe van de Vier Uytersten (1662) treffen we het volgende
exempel aan: "Uyt de se selfste fonteyn schepten oock haeren troost die
noyt ghenoech gheroemde Mevrouwe Middelton, kloeckmoedighe
Marteieresse van Enghelandt in onse tijden, als sy (niet anders aen
hebbende als een lijnwaeten kleedt) plat ter aerden is gheleet, en op haer
eel).en serck-steen van ontrent seven of acht hondert ponden, door den
wekken haere ribben niet allen (lees: alleen) in stucken ghemorselt en
wierden, maer oock door haer vel en vleesch uytstaeken." Ondanks de
ondraaglijke smart legde ze openlijk getuigenis af van haar hemelverlangen. Haar laatste woorden waren: Jezus, Jezus, ,,0 wat een mannelijck ghemoet had dese vrouwe als sy vande ketterye veronghelijckt
wierde, ende als sy niet alleen van alle genaede (want sy was bevrucht)
maer van allen recht wiert versteken; maer dien grooten Rechter die
oock de rechtveerdigheden sal oordeelen, wat en sal die niet te rechten
vinden by die bloet-suchtighe Tyrannen?" (blz. 227-228 in de 3e dr.,
1681). Gruwelijk genoeg, deze martelscène. Maar ook geheel overeenkomstig de waarheid? Margaret Clitherow, geboren Middleton, "de parel
van York", werd, wegens het herbergen van Jezuïeten en het laten
bedienen van de mis in haar particuliere vertrekken, veroordeeld tot de
"peine forte et dure", d. i. tot het doodgeperst worden, "although she
was probably with child", zegt the Catholic Encyclopedia 1). Dat ze verstoken was van recht, heeft ze zichzelf te wijten, daar ze, uit vrees dat
haar kinderen en dienaren dan tegen haar moesten getuigen, zich niet
wilde verdedigen 2). En wat er in het geheel niet bij verteld wordt, is,
dat de Puriteinse predikant Wigginton alle moeite gedaan heeft om dit
wrede vonnis gewijzigd te krijgen "telling the judge that he might
condemn her to it by the queen' s law, but not by the law of God" 3).
Te midden van al dit onder eigen naam uitgegeven werk komt dan
zijn dichterlijke bijdrage aan het grote in vier kwartijnen uitgegeven
historiewerk van zijn ordegenoot Pro Cornelius Hazart S. J., die in zijn
Kerckelycke Historie van de Gheheele Wereldt, Namelyck vande voorgaende
ende teghenwoordighe eeuwe, .... T' Antwerpen By Michiel Cnobbaert
bij het Professenhuys in S. Peeter (1667-1671), rijk geïllustreerd O. a.
met martelscènes, de strijd van het Katholicisme tegen het blinde ongeloof
en de venijnige ketterij 4) beschreven had. Aan elk hoofdstuk laat Poirters
een gedicht van It, 2 of meer bladzijden voorafgaan, dat in 't kort beschrijft hetgeen in proza door Hazart verhaald zal worden. In het geheel
zijn zestien gedichten van Poirters tussen de tekst opgenomen 5).
Reeds dadelijk in de aanvangsdithyrambe Lof-dicht van het bekeerde
Iaponien aen den eerweerdighen P. Cornelius Hazart maakt hij met instemming gewag van Hazart's polemische activiteit, die zich vooral tegen
predikanten gericht had 6):
1) Zie dl. IV 59.
2) Cath. Encycl. t. a. p.
3) Dictionary of Nat. Biogr., XI, 103.
4) Zie de titelplaat van deel IV.
5) Overzicht daarvan in Rombauts I, blz. 285-286.
6) Hij schreef gemiddeld twee à drie polemische werken per jaar. Van hem is de
slagzin: Nemo potest esse animal rationabile et simul esse Calvinista, vgl. Biogr. Nat.
de Belgique, VIII, 813-817.
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Ghelijck een Enghels doggh' de keffers weet te sleuren,
Soo hebt ghy locht ghemaeckt door Predikantsche leuren 1),
Hun dwaelleer over-seylt, hun smaet-schrift onder-bracht 2);
Gheen beter geessel-roed' als een gheterghde schacht.
In hartstochtelijke verzen worden in de volgende delen de verschrikkingen der ketterij in Duitsland, Frankrijk, Engeland en Nederland
geschetst. In alle vier vinden we de echt barokke overdrijvingslust en
hoogdravendheid terug. Hoe schril is het contrast tussen de vóórreformatorische idylle en de beroering na het optreden van Luther in het gedicht:
Op-komste, Voort-gangh ende Af-breuck 3) der Ketterye
in Duytsch-landt.

In 't schoonste van het jaer en lieffelijckste daghen,
Als al het boom-ghewasch sijn bloemen nu gaet draghen,
Als 't wel-bezaeyde landt staet aenghenaem en bloeyt,
Wanneer de soete Lent nu naer den Somer groeyt,
Als 't alles is verheught, als Haes en Hert gaet springhen,
Komt dan oyt onvoorsiens een Swijn of Stier te dringhen
Uyt 't naest-gheleghen bosch met schrickelijck gheluyt,
Terstont is al de vreught en al de blij schap uyt.
Als 't lieve pluym-ghediert sich door het groen laet hooren,
En dat de Kiecken-dief dit soet Musieck comt stoaren,
Wat schrick, wat angst, wat vrees bevangt dan heel het wout?
Het isser al in roer, een yeder is benouwt.
Europa was in vred', beset van alle kanten
Met groen en jeughdigh kruyt, en lieffelijcke planten
Van't Catholijck Gheloof, een yeder was in rust,
Heel Duytslandt had' met vreucht den soeten peys ghekust.

Helaes! wat dorr' ghemoet, wat hert van harde steenen,
Wat vast ghesloten oogh sal hier niet bitter weenen?
Daer rijst een monster op, men hoort een helsch geschreeuw
Van een verhonghert Swijn of opghehitsten Leeuw.
Het loopt heel Duytslandt af, 't wil heel het Rijck verdrucken,
T'wilt al het boom-ghewasch te gront toe uyt gaen rucken;
Kent ghy het schriek-dier niet? T'is Luther die den brandt,
Den Orloch, Moort en Pest comt stroyen in het Landt ....
(deel 11).
Met wellust wordt de oude Calvijn-legende weer opgerakeld. In
Kettersche Beroerten in Vranckrijck (dl. II, tussen blz. 279 en 280) vergelijkt

hij de ketterij met een door storm opgezweepte zee, die hele landen
overstroomt; vroeger was het in Frankrijk de Albigenzische, nu is het
de Calvinistische ketterij.
Calvijn is 't vuyl serpent en d'oorsaeck van het quaet,
Ey dempt die wreede beest eer dat sy voorder gaet.
1) Vodden.
2) Vernietigd.
3) Afneming.

INLEIDING
Soo Vranckrijck! soo Noyon! hier staet alreets ghebonden
T'vervloeckte padden-gift 1) om beestelycke sonden:
Aen-siet dit schroom toneel 2) ghy Ketters wie ghy zijt,
Siet wie op dit Schavot en waerom dat hy lijt.
Dits t' onghetemt wilt-dier wiens beestelijcke lusten
Gheen vleeschelijck plaisier ten vollen oyt en blusten.
Slaet toe, Scherp-rechter, slaet, noyt sloeght ghy beter slagh,
Dan als U geessel-roey dit schrick-dier treffen magh.
Compt hier verdoolden hoop; ick bid u, komt wat naeder,
Siet wie uw' leydtsman is en uwen rechten vaeder;
Op dat g'hem beter kent door heel het Fransche Landt,
Ist dat m'hem op den rugh een heete Lely brandt.
Geen wonder dat de dichter, zinspelend op Margaretha van Navarre,
zich daarop afvraagt:
Ist mooghlijck? can het zijn dat de vergalde 3) woorden
Van dat verworpen volck het edel hert doorboorden
Self van een Coningin?
In het gedicht Den· Nederlantschen Leeuwen-strydt (begin dl. lIl)
geeft Poirters eerst een beschrijving van een gekwetsten leeuw in al zijn
woede. Geen kloeker leeuw is er dan de Nederlandse in zijn vreselijke
strijd tegen de ketterse Chimeer, "een Hydra met veel coppen, die haer
verdoemden dauw in Phlegeton gingh doppen." Hoe wordt 't arme
Nederland door het verduiveld volk met de voet getreden:
Beldt-stormers, dollen hoop! van Godt vervloeckte menschen!
Mocht ick u naer ti feyt verdiende straffen wensehen,
Mocht ick op staende voet met een gherechten haet
Te niet doen al ghelijck en u en al u quaet,
lck wenschte dat de hel die u heeft uyt-ghespoghen,
En uyt wiens wreede borst ghy hebt dees gal ghesoghen,
U anderwerf ontfingh als in u moeders schoot,
Soo quam soo menigh mensch door u niet aen sijn doot.
Wat segh ick mensch? iek mis, ghy wilt Godt self doen lijden,
Als ghy sijn Kruys en Beeldt moetwilligh gaet bestrijden,
Als ghy sijn eyghen huys en heylighen Autaer
Mishandelt en vernielt al oft een grouwel waer.
In het gedicht Het Enghelsche Treur-toneel (tussen blz. 248 en 249 van
deel lIl) worden de drie monsters Hendrik VIII, Elizabeth en Cromwell
met schelle kleuren afgeschilderd. De moordtaferelen onder Elizabeth,
in zijn ogen een tweede Izebel, zijn wel geschikt om den lezer te doen
griezelen:
1) Calvijn. Eigenlijk: iets dat walglijk smaakt, Ned. Wdb. XII, 13 I.
2) Schriktoneel.
3) In gal gedoopt.
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siet hoe men t' alle-canten
Gaet slijpen bijl en sweerdt, en hooghe galghen planten,
Men treedt' er rom en t' om 1) een voet diep in het bloedt,
Siet wat een wreede vrouwen haere boosheidt doet!
De torens sijn becroont met afghebylde 2) hoofden,
Die sy om Christi leer van lyf en goedt beroofden.
Men hoopter strop op strop, en hals op hals, soo dicht,
Dat schier de sterckste galgh moet buyghen door 't ghewicht.
De beulen staen vermoeyt van houwen, hanghen, snijden.
Oock self het do ode Romp moet naer de doodt noch lijden.
Met 't half ghestorven hert door beuls handt uyt-ghehaelt
Wordt aen dees Coningin den wreed en tol betaelt.
De pyn-banck sijpt van bloedt, men siet de messen blincken,
Het Enghels Treur-toneel is sat van bloedt te drincken.
Keren wij nu terug tot de afzonderlijk door Poirters uitgegeven werken.

Het Leven van den H. Franciscus de Borgia, Derden Generael vande
Societeyt Iesu (1671) is opgedragen aan Ignatius de Loyola. Het opdrachtvers vangt aldus aan - men lette op de barok van het zuiverste water
in de laatste vier regels - :
o Grooten Patriarch! die in dees leste tijden
Van Godt gesonden zijt om voor sijn Kerck te strijden,
Die teghen Luther slaet, al schijnt hy noch soo fel,
En Jan Calvin bevecht, veel helscher als de hel!
't Hooft van de kettery vol van vergifte slanghen,
Meught ghy tot roof op 't punt van uwen degen hanghen,
Hoe vronghs' haer, als ghy haer soo druckte met de voet.
Hoe bleeck was sy van vrees, hoe root ghy van haer bloet.
Bij de beschrijving van het leven van den derden generaal der orde
is er natuurlijk ook gelegenheid om te wijzen op hetgeen hij tot bestrijding
der ketterij heeft gedaan. Tijdens een reis naar Frankrijk om Karel IX
aan te sporen, toch handelend op te treden tegen de Hugenoten, en de
pas opgeschoten ketterij tot de wortel toe uit te graven, zag Franciscus
droevige dingen: "Maer noyt en bedroefden Franciscus sy-selven meer,
dan als hy ten platten lande sagh alle die destructien, verwoestinghe
van kloosters, kercken, en autaeren." Hy leed "om dat hy sagh dat
de heylighe Kercke, die uyt-verkoren Bruydt Christi, was onteert,
verdreven, en een groot deel ghebannen: soo dat de huysen des
Heeren, huysen van ghebeden, nu verandert waeren in speloncken
van moordenaren" (blz. 93-94). Ook hier aandikking der lijnen.
Hoe over-ijverig Poirters soms was in zijn bestrijding der k~tters, moge
blijken uit de volgende passage in Den Spieghel van Philagie (eerste
druk r673, derde zeer vermeerderde druk r674): "Sekeren Joannes
Seneca Proost van Halberstadt, (ick denck eenen van Luters ghesellen)
ligghende op sijn sterven, soo sey hij: wij hebben in ons leven ghehadt
Die voor ons den acker bouwden,
Die voor ons den wijn persten,
Die voor ons wilde swijnen vonghen,
Die voor ons te choor gonghen,
Die voor ons de Misse songhen,
1) Contaminatie van rondom en om end' om, om-en-tom, (Ned. Wdb., dl. X, ISO-ISI)?
2) Niet in Ned. Wdb., dl. lI, 2, 2621. Wel bijlen: onthoofden.
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Waer sullen wy nu eenen vinden die voor ons ter helle worde ghesonden? te vergheefs wenschte hy om eenen Vicaris, want die sonden
doet, en den duyvel alsoo een obligatie en handtschrift gheeft, die moet
selver in persoon de quitancie in de hel halen" (4e dr., 1682, blz. 8).
Dat Poirters op al te losse gronden graag geloofde dat het een Lutheraan
was, blijkt uit het feit dat het bedoelde heerschap een geleerd canonist
uit de dertiende eeuw was 1).
De volgende pericoop uit hetzelfde werk is weer typisch barok: de
ketterij in fel contrast met het ware geloof. Hij vertelt als exempel van
een eerbare slaap een gebeurtenis uit het leven van Maria Stuart, om
daarna, geheel buiten zijn betoog om, de loftrompet te gaan steken
op Maria, en aldus te eindigen: ,,0 wat een verschil salder ten jonxten
daeghe wesen! dan sal Maria sta en vol stralen en glorien, maer in tegendeel sal Elisabetha verschijnen als een phantome vol schrick, en als eene
schimme van af-grijsselijckheyt, omringht van haere Goddeloose Raedtsheeren, die hun sullen vertoonen, doots-bleeker als de schaduwen vande
verdoemde. 0 doorluchtighe Maria! ó bloem en roem der Coninginnen!
ó onnoosele ghemartelde Majesteyt! uwen naem gevoert op de vleugelen
van de faeme en vermaertheyt, vlieght over steden, en Rijcken tot d' eynde
des werelts, en gheeft aen alle volcken eene groote eerbiedinghe, aen den
Hemel eene groote vercieringhe, van waer uwe victorieuse Siele siet die
Coninghlijcke Eylanden. Maer met een goedt jonstighe ooghe! ó gheluckighe soose hun standtvastiger by het oudt waerachtich, als by het
bedrieghelijck nieuw geloof ghehouden hadden! wat belanght dese
door-edelste Coninghinne.
Twee saecken hebben haer 't byl door den hals gedreven,
't Recht dat sy had tot Rijck en haer onnoosel leven 2).
Dees doot heeft Lisabet gesmeedt door vreet gemoet,
De vraeck-sucht drinckt eerst gal, en dan onnoosel bloet.
Doch ick loop hier te verre, ick meende maer alleen haere eerbaerheydt
oock in het slaepen aen-te-wijsen" (blz. 243-244).
Zijn laatste werk, posthuum verschenen, is het Heyligh Hof vanden
Keyser Theodosius (1696). Hij vindt er een nieuw beeld voor de ketters:
vale vleermuizen, die men moet schuwen en verjagen. Het emblema
stelt voor een opgaande zon en vluchtende vleermuizen (blz. 53):
De vledermuys, dat vuyl gespuys,
Den schrick by avont in een huys,
Waer van een ieder roept en tiert,
- Tsy dat het over taefel swiert,
Of vlieght ontrent een ledikant -,
Terstont den bessem inde handt;
En tot het dier is op de vlucht,
Is heel het huys vol ongenucht.
Men magse jaegen soomen wil,
Ick stae wat op den handel stil:
1) Prof. J. Salsmans S.J. wees daarop in een noot van zijn heruitgave van dit werk,
Leuven, 1937.
2) Vondelplagiaat naar het Bijschrift op de afbeeldinghe van Maria Stuart; vgl. Rombauts I, blz. 203.
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lek sie in desen vuylen aerdt,
Wat schoonder leering' dat' hy baert ....
Ick segh, dit broedtsel van den nacht,
Dat niet als schrick heeft voortsgebracht,
Dat, dat is vol afgodery,
En niet als boose kettery.
Maar de pater moest op zijn oude dag, schrijvend zijn laatste onvoltooide werk, nog eenmaal een scherp getuigenis tegen de ketters geven.
Als dichter opgekomen in een tijd dat de Zuidelijke Nederlanden waren
gewikkeld in een strij d op leven en dood met de aartsketters van het
Noorden, moest hij op het einde van zijn leven - hij stierf 1674 nog aanschouwen, dat de gelovige Zuiderlingen hand aan hand met de
ketterse Noorderlingen streden tegen den gemeenschappelijken vijand.
Deze toenadering tussen de beide delen van de Nederlandse stam hield
een gevaar in voor de aan zijn zorgen toevertrouwde kudde. Het actuele
probleem doet zich nu aan hem voor: mag men zijn kinderen wel naar
ketterse landen sturen? Bij een aardig emblema, voorstellend een visser
die beet heeft, behandelt hij dit vraagstuk. Uitvoerig was deze kwestie,
reeds kort na de Westfaalse vrede, besproken in een pamflet van Arnout
van Geluwe 1): Kort Verhael van een achthien-jarighe Hollandtsche Reyse,
Ghewandelt van eenen Vlaemschen Boer, Vry laet ghebooren tot Hardoye
in Vlaenderen: Met Naeme Arnout van Geluwe. Waer naer alle Catholijcke
Jonckheyt sich sal moghen reguleren by alderleye Secten, die om hun affairen
ende andere nootsaeckelijckheden gaen reysen in nieuw-ghesinde Landen,
enz., Antwerpen, 1650. In dit werkje, dat in zijn satirische gedeelten
sterk aan Verstegen doet denken (zo b.v. op blz. 39-42 waar hij het
gedrag der bijbelzusters tijdens de godsdienstoefening beschrijft), geeft
hij zijn eigen bevindingen in een soort mémoires, tot waarschuwing van
vrome Katholieke ouders. Een woeste wildernis, zo zegt hij, vol beren,
leeuwen, moordenaars enz. is niet voor een duizendste deel zo gevaarlijk
voor Uw kinderen als een land waar de ketterij heerschappij voert. Het
zijn zulke schijnheilige lui, die ketters, met hun schriftuurlijke praatjes!
Als Uw kinderen er absoluut moeten zijn, laten ze dan nooit met hen
disputeren, nooit bij hen kerken, nimmer hun boeken lezen, en laten ze
er vooral aan denken, bij die "buyck-ghesinde" broeders de vasten te
onderhouden 2).
Dezelfde bezwaren nu worden door Poirters op dichterlijke wijze
vertolkt in het zinnebeeld: Kinders aen andersgesinde besteden ter school,
om koophandel, of ter trouwe, is een seer peryckeleuse saeck 3).

1) Geb. 1604 te Hardoye bij Roesselaere; in 1626 naar Holland, woonde o. a. te
Delft; in 1643 naar Gent; t1675 te Oudenburg. Zijn lange reeks polemische geschriften
werden onder de verzameltitel Geschriften van Arnout van Gheluwe, gheseydt den Vlaemschen Boer uitgegeven. Vgl. voor zijn leven het onderhavige werkje en J. G. FrederiksF. J. v. d. Branden, Biogr. Wdb. der N. en Z. Ned. Lett. 2 , blz. 269-270.
2) In Prot. landen zat men met hetzelfde probleem. Zo wilde de Puritein Baxter
liever dat zijn zoon schoorsteenveger zou worden, dan dat hij naar Papistische landen
zou gaan, zie Schücking, Die Familie im Puritanismus, blz. 100.
3) Blz. 206-208 van de 2e dr. (1709).
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Wie smaeckt,
Die haeckt.
. . . . In myn gebuerte hier ontrent
Woont seker vrindt, aen my bekent,
Die heeft een vyfthien-jaerich kindt,
Dat hy gelyck syn ooge mint;
En soo ick heb van goeder handt,
Hy wil hem stieren buytens landt,
En daer besteden by een man,
Die wonder wel syn ambacht kan.
Maer siet hy riekt, en niet te min
Den vader blyft en is van sin
Dat hy sal synen jongen Klaes
Doen inden kost van desen 1) baes;
En alsmen hem spreekt van 't geloof,
Dan is den man gelyck als doof.
Iae soo ick hoor, hy voeght daer by:
Wat vrees is hier van kettery?
Hy gaet om 't ambacht, en niet meer;
En als hy 't kan, dan keert hy weer.
De dolingen die laet hy daer,
Myn kint en is geen ki nt voorwaer.
Maer lieve vrindt, hoe datje kalt 2),
En altyt op u pooten valt! 3)
Dat is voorwaer geen vaders plicht,
Die soo zyt in uw' soontjens licht 4).
De jonckheyt immers die is broos,
De ketters syn doornaeyt en loos;
Hoe licht is dan by hun verkeert
Een knechtjen dat syn ambacht leert?
Wie stelden oyt een lam of ooy
In 't midden van een schoorfte koy? 5)
Gy se/ver, als gy in de stadt
Merckt 6) op een deur een witte lat 7),
Schoon dat de straet is ruym en breet,
Noch is 't voor u daer al te heet,
Siet eens, gy schouwt een vonxken schier,
En jaeght u kint in heel het vier.
Wat kan doch soo behaelyck 8) syn,
Als ketters aessem en fenijn? 9)

Deze laatste regels, geschreven vlak voor zijn dood, bewijzen dat de
dichter zich in zijn leven trouw is gebleven: van Calloo tot Theodosius'
hof loopt er door zijn werk de rode draad der ketterbestrijding. Velen
1) Tekst: uwen.
2) Wat praat je toch!
3) Wat vlug heb je altijd je antwoord gereed! vgl. Stoett, Ned. Spreekwoorden, lI,
blz. 179.
4) Die zo uw zoontje in het licht staat, zo zijn belangen schaadt; vgl. Ned. Wdb. VIII,
2, 1909.
5) In de tekst zijn koy en ooy omgewisseld.
6) Tekst: maeckt.
7) Bewijs dat er in dat huis pest heerste.
8) Behaallijk = besmettelijk, Ned. Wdb., U, 1454.
9) Tekst: aessemen fenijn.
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hebben in zijn werk niet den Jezuïet herkend, omdat zij niet den gehelen
Poirters kenden. Hofdijk 1) zou zich niet verbaasd hebben over Poirters
"Jezuïtentabbert", als hij niet zo sterk gekeken had naar "de goedhartig
spottende trek, die soms om zijne lippen speelt". De lezers van Poirters'
werk hebben hem te veel voorgesteld als den "goeden dierbaren Pater",
"den goedhartigen en beminlijk nederigen Pater" 2), zo gemoedelijk,
goedlachs en rondborstig 3). Zacht en vriendelijk is hij zeker, zolang hij
zich richt tot de Philothea' s, de Philagies, de Roselina' s, de Duyfkens, de
Philaretes, de vrome en godvruchtige zielen, voor wie hij zijn boekjes
schreef, zolang hij de Distelina's om hun onvolmaaktheid in het goede
berispt. Feitelijk is al zijn moraliserend werk - men leze er zijn voorredenen maar op na - ascetische vrouwenlectuur. Daardoor krijgt de auteur
licht een wat vrouwelijke gestalte voor ons. Welk een totaal andere indruk
maakt hij dan Verstegen, die altijd moest strijden tegen de verfoeilijke
ketterij. Als Poirters wat bestrijdt, dan zijn het vooral ondeugden als
modezucht, gierigheid, geveinsde vriendschap; maar altijd richt hij zich
als zieleherder tot de schaapkens van zijn kerk. Uitdrukkelijk verzekert
hij b.v. dat hij zijn Spieghel van Philagie niet schrijft "voor boose en
goddeloose menschen, die van soo grove stof sijn ghebacken, myn aenspraeck is aen u ö Philagie, aen eene Roselina, aen godt-vruchtighe en
vlijtighe Maeghden, die door het tijdelijck, het eeuwich soecken te
winnen" (blz. 8). Dit is echter niet de gehelePoirters: in hem is ook de
actieve Jezuïet, de ketterhater en .... ketterverguizer te vinden.
Poirters begon zijn ascetische en devote werkjes te schrijven in 1644
( Ydelheit des Werelts): de Tachtigjarige Oorlog spoedt ten einde; de
ketterij is in het onder Spanje staande gebied geveld; het opbouwende,
stichtende werk kan een aanvang nemen: overtuigde Roomsen, die tijdens
de periode der Aartshertogelijke Contra-Reformatie en later gevormd
waren, vragen nu om geestelijk voedsel. Uitvallen tegen de ketterij
worden - behalve in een werk als de Afbeeldinghe - a. h. w. zijdelings
gegeven. Van het lezerspubliek wordt verwacht dat het instemmend
knikt. De uitwendige expansie van het Katholicisme heeft in de Zuidelijke
Nederlanden de uiterste grenzen van het terrein der mogelijkheden
bereikt: deugdzame levenswandel en innerlijke levensverrijking zijn nu
de parolen voor de geestelijke bearbeiding, die een in dogmatisch opzicht
voor de ketterij immuun gemaakte bevolking vraagt. Poirters is de man,
waar de tijd om roept: mensen als Verstegen waren overbodig geworden.
Wat zij in de hoofden en harten der mensen ingestampt hadden, had
slechts bij tijd en wijle een kleine opfrissing nodig. Vandaar dat de
geestelijke auteurs van deze nieuwere tijd er nooit geheel van zwijgen.
Veel vrees dat er nieuwe ketters zouden komen, behoefde men niet
te hebben; laat staan, vrees dat men ze zelf zou kweken! Zonder bijgedachten aan mogelijk spottende of woordenverdraaiende ketters - denk
aan de Voorrede van het liedboek Het Prieel der Gheestelicker Melodiie kan men zich onbeschroomd laten gaan. Zou een Marnix niet in een
vroegere tijd zijn spotlust botgevierd hebben op een passage als deze
1) W. J. Hofdijk, Gesch. der Ned. Letterkunde, Amst. 2e dr. 1859, blz. 280.
2) Allard, t. a. p., blz. 9 en 107.
3) Rombauts I1, blz. 245.
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uit Het Leven van de H. Maeghet Rosalia (blz. 171): "Den doorluchtighsten Hieronymus Baptista de la Nuza, dat groot licht van Spaenjen, en
die schoone Perle van de Kroone van den H. Dominicus, die seght: "Iek
heb een cleene Reliquie, dat is, ick heb een haeyrken van het hooft vande
H. Maria Magdalena, en ick acht desen schat meer als alle de Rijcken
van Spaenjen. "Siet hoe desen Bisschop de weerde wist te toetsen en te
proeven." [ik cursiveer].
En lezen we niet in hetzelfde werk in de Dedicatie de volgende aanprijzing van sommige "nuttige" heiligen?
Besoeckt eens ieder eens autaer,
En nemt de offerhanden waer,
Al syn sy stom, sy sullen spreken
Voor wat een sieckte, quael, aft pijn
Dat sy by Godt Voor-bidders sijn,
Voor wat ellenden en gebreken.
lont Appollonia niet baet
Voor tand-pijn, voor dat vinnich quaet!
Die doof syn vieren u Lutfilde,
En Blasius genas de graet 1),
Maer de hert-cloppingh weirt Piaet,
Wat hert wast dat hy niet en stilde?
Die inde kortsen light en brandt,
En siel-braect 2) op sijn ledicant,
Die comt 0 Ioseph tot u vluchten,
Hoe sijnen pols meer wordt gejaeght,
Hoe hy u meer beloften draeght,
Hoe hy meer snellen doet syn suchten.
Soa heeft ó Siel, Godts wijsen raet
By 't ongeluck gevoeght sijn baet,
En by de siecten medicijnen,
Och jae! wy hebben alle daegh
Beschermers tegen ieders plaegh,
Godt geve wat het sijn voor pijnen.

Zo waren de tijden veranderd. Wat vroeger als schampere spot gepast
zou hebben in de mond van een sarcastischen Geuzenlieddichter, was
nu heilige ernst voor een befaamd en priester-dichter en zijn vrome
toehoorderessen.
1) Blasius (± 300) redde een knaapje, dat een visgraat had ingeslikt. Hij is patroon
tegen de keelziekten, Kath. Encycl., dl. 5, 304.
2) Zieltoogt.

HOOFDSTUK XI.

DAN IEL BELLEMANS.
Een zielkundige verklaring voor Poirters' ketterbestrijding is niet uit
zijn uitlatingen, voorzover ze op de ketters betrekking hebben, af te leiden:
we hebben eenvoudig te constateren dat hij de ketters haat. Deze hartgrondige afkeer kunnen we met een zekere graad van waarschijnlijkheid
gronden op zijn afkomst uit een door en door Roomse familie, op zijn studie
aan het Bossche Jezuïetencollege, en mogelijk ook op persoonlijke ervaringen, opgedaan tijdens de jaren die hij in Maastricht heeft doorgebracht
(r63 r-' 34) 1), waar hij als leraar aan het Jezuïetencollege en bestuurder
van de sodaliteiten zeker wel eens in minder aangenaam contact met
de Staatse bezettingsautoriteiten zal zijn geweest.
Heel anders is het gesteld met den jonggestorven geestelijken dichter
Daniel Bellemans (r64o-r674) 2), bij wien we de bron, waaruit zijn
ketter haat geweld is, verscholen tussen het liefelijk en welig gewas van
zijn teergevoelige poëzie kunnen ontdekken. Ook zijn dichterlijk talent is
te waarderen binnen het kader van de barokstijl: hij behoort tot die
mystieke dichters, wier geestelijke erotiek, wier zwelgen in smelterige
gevoelens, wier aan de aarde onttogen quiëtisme een van de bijzonderste
openbaringsvormen van de Barok is: een soort mystiek die zo zinnelijk
wordt, dat ze ons afstoot. Zo b.v. wanneer hij God eert in het Brood
In ZIJn bundeltje Het Citherken van Jesus (re druk r67o):
Mocht ick met den ouden
Weerden Simeon
U in d' ermen houden
Hemelschen Mignion,
'k Soud u duysent keeren
o aldersoetsten Heere
Drucken aen myn hert,
Om soo te vermeeren
Die reyn Minne smert 3).
1) Over deze periode: Rombauts I, blz. 61; U, blz. 67-73.
2) Over hem: Rombauts I, blz. 222-223, waar nog meer literatuur over hem wordt
opgegeven. Ook Kalff, Gesch., dl. V, blz. 395-396 en Te Winkel, Ontwikkelingsgang,
dl. IV, blz. 18. Bij een auteur als Bellemans moet men altijd oppassen, dat men niet
het slachtoffer wordt van zijn letterdieverij. Hij is niet alleen een plagiator van Poirters,
zoals Rombauts heeft aangetoond. Van Duinkerken bouwt een reeks conclusies op zijn
gedicht Amoureuse Boetveerdigheyt, dat echter, gelijk we hiervoor gezien hebben (blz.
276) al stond in Maillart's Gheestelijcken Nachtegael uit het jaar 1634, toen Bellemans
nog geboren moest worden (vgl. Dichters der Contra-Ref., blz. 94 en 310). Het is een
mooi voorbeeld van geestelijke erotiek, maar kan ons niets zeggen omtrent 's mans dichterlijke kwaliteiten. De specimina uit zijn werk geef ik dan ook onder voorbehoud omtrent
de geestelijke eigendom.
3) Druk van 1739, blz. 83. De oudste drukken van zijn werkjes stonden niet tot mijn
beschikking.
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'k Wou
Dat ick
Met de
U med'

wel Hemelschen Messia,
naer uw Tafel gongh
Liefde daer Maria
in haer Lyf ontfong 1).

Als den Mensch is wel beschoncken
En voelt hy geen Lyden meer,
't Lyden leydt in wyn verdroncken,
't Lyden en doet dan niet seer.
Om uw lyden te vergeten,
Moet g' u met een reyn gemoet
Droncken drincken ende eten
Van dat heyligh Vleesch en Bloet 2).
De tranenromantiek vinden we in een liedje uit Den Lieffelycken

Paradys-vogel (1670), getiteld: Tranen van Liefde:
Weenen is een soete vreugt,
't Aldersoetste van mijn leven,
Soeter als de soetste jeught
Aen een jeugdigh hert kan geven.
Weent dan, schreyt dan myn gesicht,
Totdat Godt u hert verlicht 3).
Een onaards quiëtisme in hetzelfde bundeltje:
Hoe wort ick verstroeyt van alle kant
Met alderley nieuw maren van de Princen van het lant?
Geen maren van de faem
En zijn mij aengenaem,
T enzy die my verklaren
Hoe Jesus liefde brant.
'k En hoor naer geen nieuw' maren
Als van 't Hemels vader-landt.
Studeer ick oft lees ick somtijdts iet,
Tenzy ick lees van Jesus, soo en smaeckt die les my niet.
'k En lees geen brieven meer
Als brieven van den Heer,
In d' uijt-gelesen boecken
Van d' Heylige Schriftuer
Gaen ick nieu maeren soecken:
Daer staet Jesus Signatuer 4).
Soms stijgt zijn mystiek tot een extatische verrukking als in het gedicht

Soetigheydt uit Het Citherken:

o

Heer, uw dierbaer Bloet, Dat is soo soet en goet,
Dat eenen Drup van diën soeten douw
De hel tot eenen hemel maken souw:
Den Autaer is 't beloofde Lant,
Daer melck en honingh vloeyt seer abondant.
o Jesu ghy zyt in uw Schepsels soet,
Maer 't aldersoetste is uw dierbaer Bloedt.
1) id. blz. 86.
2) Blz. 91.
3) Blz. 59 uit de VIIIe druk.
4) VIIIe Druk, blz. II9.

INLEIDING
Maar in het werk van dezen zo vaak zoetvloeiend en dichter beluisteren
we ook wel eens andere tonen. Niet dat hij nog met de Calvinisten gaat
disputeren over allerlei dogmatische geschilpunten: daar was hij de man
niet naar. In een lied op de Predestinatie (Paradys-vogel, blz. 166-169)
horen we zelfs geen verre naklank meer van de beroeringen die er over
dit leerstuk geheerst hadden een vijftig jaren geleden. Zuiver Rooms
vat hij het leerstuk op: hij hoopt dat hij Gods kind is en dus zalig zal
worden; penitentie is niet voldoende om het hart te zuiveren van de
smet; slechts deugdsbetrachting geeft zekerheid omtrent het eeuwig heil.
Neen, slechts om één, voor hem allerteerst, geloofspunt, een stuk van
zijn ziel, moet hij de ketters haten. Zijn lied bundeltje Het Citherken van
Jesus, Spelende sestigh Nieuwe Liedekens op het Groot Jubilé van het H.

Sacrament van Mirakel te Brussel, Gecomponeert door den Eerw. Heere
Daniel Bellemans, Canonick Norbertien van Grimberghen, is - gelijk de
titel aangeeft - gemaakt ter herinnering aan het feit dat driehonderd
jaar tevoren (in 1370 dus) op Goede Vrijdag het Lichaam des Heren in de
gestalte des broods opnieuw was doorstoken, door een aantal Joden te
Brussel. De beschadigde hostiën werden, nadat de schuldige Joden levend
verbrand waren, in een processie omgedragen en sedertdien bewaard
in de St. Goedeie, waar ze vele mirakelen bewerkten. "Dese open Wonden
stoppen de Geusen hun monden 1), en dat Miraculeus BIoet roept krachtelyk, dat den Heere met Vleesch en Bloet daer tegenwoordigh is. Ick
magh nu seggen van de steken, staende in dit H. Sacrament, gelyck van
't breken des broots in Emaus, Cognoverunt Dominum in fractione Panis,
sy hebben den Heere gekent in het breken des broodts, sy hebben den
Heere gekent in de steken des broodts." In een hele reeks liederen worden
nu deze wonderdoende hostiën bezongen. In een lied, getiteld Gheloof,
vertelt de dichter eerst in vier strop hen de geschiedenis van Thomas,
om dan te eindigen:
Ongeloovige Thomisten,
Ketters vol hertneckigheydt,
Lutheranen, Calvenisten,
Die noch ongeloovigh zijt,
Komt naer Brussel, siet de Wonden
Van het heyligh Sacrament:
Jesus die wort daer gevonden,
Jesu die is daer present.
Die Thomam hebt ghevolght in ongeloovigheydt,
Voight Thomam nu oock naer, als hy 't Geloof belydt 2).
In een toemaatje bij een gedicht M~nne-voedsel vinden we de oude
woordspeling weer eens:
Den Os heeft sijnen Godt in eenen Stal ghekent,
Den Esel heeft ghekent de Kribb' van sijnen Heer,
Calvinus loochent Godt in 't heyligh Sacrament,
Den Os weet meer als 't Calf, jae d' Esels weten meer 3).
----

1) De conclusie van Van Duinkerken (t. a. p., blz. 95): "hij zingt, alsof de Reformatie
daar nooit was geweest", is dan ook onjuist.
2) Het Citherken, blz. 32.
3) t. a. p., blz. 50.

INLEIDING
Maar de eigenlijke psychologische verklaring voor zijn afkeer van
de ketters ligt in het toemaatje van Een Cananeeuws Hondeken :
Gelycker eertydts Honden zyn gevonden,
Die met hunn' Meesters liepen in het Graf,
Die met hunn' Meesters liepen in de Wonden,
En leyden hunnen Dienst met 't Leven af:

Soa wil ick voor het Lichaem Christi stryden,
En voor sijn Kerck-deur liggen als een Handt,
Om dat voor alle Ketters te bevryden,
Al wird' ick totter Doodt daer voor gewondt 1).

Ziedaar dan waarom deze devote, zoetelijk-mystieke priester-dichter
wel verfoeien moest. De uitverkoren en gewijde priester, die zelf het
afgodisch vereerde Lichaam des Heren telkens opnieuw mocht offeren,
hij moest, hoe barmhartig, mededogend en verdraagzaam hij misschien
ook voor het mensdom mocht zijn, tot in het diepst van zijn ziel die
Christenen, die in de hostie slechts een brood god zagen, verachten, en
ze met godslasterlijke Joden (zijn voorrede is fel tegen de Joden) in
één vonnis veroordelen. Dogmatisch en apologetisch aangelegde naturen
mogen eindeloos disputeren en polemiseren over de waarde der Traditie,
over het een- of meerhoofdig kerkelijk gezag, over de betekenis
van de biecht; de mensen met het grote en liefdevolle hart, de zachtmoedige gevoelsmensen, ze ontmoeten elkander op dit ene punt: de
hostie is Christus' dierbaar lichaam zelve, in de hoogste zielsextase Gode
opgeofferd, terwijl aanranding daarvan de gruwelijkst denkbare Godslastering is, - of: Christus is slechts eenmaal als de Heiland der mensheid
aan het kruishout geofferd, en het Misoffer is een verloochening van die
enige offerande, en "een vervloekte afgoderij", zoals onze altijd zo waardige en beheerste Catechismus het noemt. Pas daarna en daardoor (om
het Lichaam van Christus, daar aanwezig, wil Bellemans als een hond
voor de kerdeur liggen) komen de andere geschilpunten (b.v. de opvatting
van de kerk) voor deze mensen aan de orde.
3) t. a. p., blz. 77. Cursivering van mij.

HOOFDSTUK XII.

LAMBERTUS VOSSIUS (7).
Na al deze auteurs die in meerdere of mindere mate de invloed van
de internationale barok ondergingen, willen we een dichter behandelen,
die dichter bij de Noordnederlandse literatuur staat. In r679 verschenen
te Brugge in één bandje Alle de Wercken van Lambertus Vossius, bestaende
in seer Aerdige, ende Curieuse Dichten . ... t' Saemen by een vergaedert
door J. Bapt. ende M. C. [= Clouwet], ghedruckt by de Weduwe ende
Erff-ghenaemen van Joannes Clouwet. Twintig jaar later is van dit bundeltje

nog een tweede druk verschenen. De verzamelaars-uitgevers dragen de
bundel van den inmiddels overleden notaris Vossius 1) op aan hun vriend
Mr. Piet er van den Driessche, "Bevel-hebber 2) over het Godts-huys
van Sinte Juliaens tot Brugghe". In die opdracht noemen zij Vossius
een zoetvloeiend poëet, "opghequeeckt ende gheoeffent in de letteren
door de mildtheyt ende sorghe van den vermaerden \Vredius," d. i.
Olivier de Wree, bekend dichter en oudheidkundige, in r643 burgemeester van Brugge. " Hij was beneffens dit door sijn practyck een
bermhertigen Vader voor verdruckte Wed uwen ende Weesen" . Tevens
delen de uitgevers als een aantrekkelijke bijzonderheid mee dat dit werk
"met groote moeyte gesocht, ende als een Vondelinck vande straet opgenomen is," treffende beeldspraak voorwaar, daar hun vriend Van den
Driessche Commissaris is van "de Pagadorij e 3) der Vondelingen".
Tenslotte eindigt de voorrede met een aansporing aan den begunstigde
om propaganda te maken voor het werk" van den ghonen, die ghy altydt,
om sijn geestigh verstandt veel gheacht hebt, ende overal ghepresen".
Deze opdracht is gedateerd 25 Mei r679.
Dit gehele geval nu is niets anders dan een bedrog, een boekhandelsspeculatie. Men doet het voorkomen of een groot dichterlijk oeuvre
van onder het stof vandaan is gekomen, en nu voor het eerst gepubliceerd
wordt, terwijl in werkelijkheid het werk van heinde en verre is tezamen
geraapt. Het enige gedicht in deze bundel dat, op grond van de inhoud,
met roo % zekerheid aan Vossius of De Vos kan worden toegeschreven, is
een onbenullig en midden in een zin afgebroken gedicht: Brief van Lamb.
Vossius aen syne Vriendinne. Zelfs zijn Vriendinne inspireerde dezen door De
Wree "opgekweekten" dichter nog niet tot een enigszins draaglijk gedicht.
Met zekerheid weten we dat ongeveer de helft van deze bundel (r69 van
de 336 bladzijden) gestolen is uit werk van anderen: n.l. vijf gedichten
uit een reeds in r625 verschenen dichtwerk van zijn beschermheer
1) Over hem: J. G. Frederiks. Lambert de Vos. Brugsch dichter in de eerste helft der
XVIIe eeuw. in Ned. Museum. jrg. I887 (Overdruk: 2I blz.); M. Sabbe. Brabant in
't Verweer. Antw. I933. zie de index; en J. Fr. Willems, Verhandeling over de Ned. Taelen Letterkunde, dl. II, (I820-'24), blz. rr8-I20.
2) Directeur.
3) Betaalkantoor.
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De Wree, en twee gedichten uit een in r652 uitgekomen dichtbundel
van Jacob de Clerc, Iprensis, niet te verwarren met onzen reeds behandelden dichter Claude de Clerck.
Reeds zouden we geneigd zijn de rest, bij gebrek aan beter, aan hem
toe te schrijven, als we daarvan niet afgehouden werden door een merkwaardige vondst in de Brugse stadsrekeningen 1): Rekening r643, fO. 96v ,
no. 3. "An Petronella Keysers, huusvraauwe van Lambertus Vossius,
de somme van drije ponden, xvj sch., over een gratuiteyt 2), toegheleyt
ter cause van de exemplair en van haere compositie van de Brughsche
hemelsprake, anden collegie ghepresenteert bij ordonnantie ende quyctancie, sijn III 1: XV sc." Hiermede is ook Vossius' auteurschap van de vier
Brugse Hemelspraken, die behoren tot het beste uit zijn werk, op losse
schroeven gekomen, want het karakter van die vier stukken is zo gelijksoortig, dat we - indien de derde hemelsprake van r643 inderdaad van
Petronella de Vos-Keysers is - met een gerust geweten ook de drie andere
van r64r, r642 en r644 aan haar mogen toeschrijven. Merkwaardig is,
dat alleen voor de derde hemelsprake een beloning in de stadsrekeningen
is teruggevonden: immers r643 was het jaar, dat Vossius' mentor De
Wree burgemeester werd.
Er is nu tweeërlei mogelijk: àf Petronella wilde als dichteres onbekend
blijven, en gaf voor het publiek de eer aan haar man 3), àf de uitgevers
hebben ook haar werk gelijkgeschakeld met het werk van Olivier de
Wree en Jacob de Clerc. en mede toegeschreven aan den toch ook als
dichter bekendstaanden en als mens misschien populairen Vossius 4).
Wie was die Petronella Keysers? Mogelijk iemand uit 's-Hertogenbosch,
daar zij, zoals straks zal blijken, het Bossche dialect beheerst en toornt
over de behandeling, de Bossche Katholieken aangedaan door de Calvinisten. We vragen ons in verband hiermee zelfs af, of ze familie was van
Joachim Keysers, geboren in r604 te 's-Hertogenbosch en overleden als
abt van Berne (N. Br.) in 1676, bekend als Latijns dichter 5). Opmerkelijk
is ook dat haar werk zo Noordnederlands aandoet: ze kent blijkbaar Cats
en Huygens 6) en geeft ook staaltjes van Hollands dialect. Van haar man
weten we bijna niets: noch zijn geboorte-, noch zijn sterfjaar is ons bekend.
Het echtpaar moet wel voor r 679 overleden zij n 7): anders was die mystificatie van die Z.g. Verzamelde Werken toch wel niet bestaanbaar geweest.
Bezien we nu de Brugse Hemelspraken - want daar gaat het ons in
dit verband om - eens nauwkeuriger. De Brugse Hemelspraken zijn
1) Door den stadsarchivaris Gilliodts van Severen, zie slotnoot van het artikel van
G. Frederiks.
2) Fr. gratuité; cadeau, gratificatie.
3) Voor deze veronderstelling pleit dat zijn poëzie werd opgehemeld door Erycius
Puteanus (zie J. Stecher in Biogr. Nat., dl. V, 854), en in een drempeldicht voor het
werk van den Brugsen dichter Jan Lambrecht (zie Sabbe t. a. p., blz. 190).
4) Misschien reciteerde De Vos wel eens de verzen van zijn vrouw. Het Lofdicht
aen . ... Br. Adriaen de Pelsmaecker bevat een passage over de ketterij, die vaak woordelijk
verwant is aan de 2e Hemelsprake, en kennelijk van dezelfde hand is. Hierbij vermelden
de uitgevers uitdrukkelijk: "ghedicht ende opgheseyt door Lambrecht de Vos".
5) Zie voor hem: B. Glasius. Biographisch Woordenboek van Ned. Godgeleerden,
's-Hertogenbosch, 1853, dl. lI, blz. 256-257.
6) Vgl. J. Fr. Willems t. a. p. en J. G. Frederiks, blz. 19-20.
7) Lambertus reeds vóór 1661, want het zoëven genoemde drempeldicht (zie Sabbe
t. a. p., blz. 190) zegt dat de dood hem reeds het leven had afgesneden.

J.

31 7
korte toneelstukken of liever allegorische spelen, opgevoerd bij gelegenheid van de H. Bloedprocessie te Brugge op de eerste Maandag na 2 Mei,
de processie waarbij "het legendarisch bloed van Ons-Heer door Brugge's
straten gedragen wierd" 1). Dat dit blijkbaar wagenspelen waren, valt
op te maken uit de opdracht van het derde spel "aen het Wydt-vermaerde
Landt van den Vryen", waarin de dichteres dit spel noemt: "dit derde
wiel van den Brughschen Hemelwaghen". Vooraf werd dus waarschijnlijk
meegevoerd een grote praalwagen, waarop zich bevonden Godt den
Vader, Godt-Sone, Maria, enige engelen en allegorische figuren, zoals
b.v. stedemaagden. Volgens het Ned. Wdb. moeten we hemelsprake
omschrijven als: gesprek van hemelingen. Daar is geen bezwaar tegen,
als men maar in het oog houdt dat naast die verheven gesprekken van
hemelse personen ook kluchtige passages voorkomen, b.v. die waarin
Vlaamse en Hollandse stedemaagden met elkaar aan het kijven zijn.
Het bevreemdt misschien iemand dat ± 60 jaar na de uitdrijving der
Calvinisten nog openlijk in Brugge gewaarschuwd werd tegen de ketterij.
Niet zo'n groot wonder trouwens, wanneer men bedenkt dat juist in die
jaren de Staatse troepen herhaaldelijk in Vlaanderen opereerden; de
geschiedenis vermeldt krijgstochten in Vlaanderen o. a. in de jaren 1643
en 1644 (verovering door Frederik Hendrik van Sas-van-Gent). Het gevaar
van de ketterij was dus juist in die jaren en in die streek nog immer
acuut 2). De vinnigste hekeling van het Calvinisme vinden we dan ook
in de derde, en vooral in de vierde, hemelsprake.
Centrale figuur in deze laatste hemelsprake is Neder-landt, die klaagt
over haar innerlijke verscheurdheid. Aan de ene zijde zien we dan optreden de figuren van Ketterye, Hollandt en Sluys, aan de andere hun
antagonisten Tgheloove, Vlaendren en Brugghe. Eerst wil Ketterij
Nederland met een drankje vergiftigen, maar door de waakzaamheid
van Geloof wordt dit verhinderd. Holland slaat nu alarm voor de nieuwe
zomerveldtocht, dadelijk beantwoord door alarmkreten van Vlaanderen.
Vervolgens slaan beide partijen aan het krakelen over de vraag, waarop
de tegenstander nu eigenlijk zijn vertrouwen grondt. Nu, zegt Ketterij,
wat ons betreft, dat is gauw gezegd:
Wy steunen op ongs 3) macht, en op den blancken deghen;
En daar-en-boven oock op Godes waaren zeghen,
Die ongs belovet is, door Godes lau ter woordt,
Door Bybel en 8chriftuyr, en daar-op gaa-we voort.
800 dat beschreven staat, in 't wit van desen boecke.

Blijkbaar wordt een boek getoond, want Brugge zegt honend:
Kyck 't is een tictac-bardt 4); six-cincq 5); 't is in den hoecke 6).
1) Jan Eekhout, Het Geuzenwijveke, in Opwaartsche Wegen, jrg. X (1932), blz. 48-53.
2) De stad Brugge zelf schijnt na 1584 weinig last van ketterij gehad te hebben, vgl.
H. J. Elias, Kerk en Staat in de Z. Ned. onder Albrecht en Isabella, Antw. 1931, blz.
12 en IS.
3) Men lette op de hollandismen, ook in de spelling (aa in plaats van ae).
4) Tiktakbord, speelbord met schijven en dobbelstenen.
5) Six-cincq = op één na de hoogste worp, en dan heeft de tegenspeler weinig kans,
"hij dobbelt tegen elf ogen". Uitroep van verwondering, vgl. G. Ogier, De Gulsigheydt,
vs. 158: sies-sinck inden hoeck.
6) Term uit het verkeersspel, vgl. Ned. Wdb. VI, 80r.

INLEIDING
Geloof vraagt:
Is dit het Godes woordt, dat ghy u Broeders leert? ....
waarna Ketterij in enkele verdienstelijke verzen de Schrift karakteriseert
en zich zelf typeert:
Jaa; dat is Godes woordt, en dat 's den gheest des Heeren,
Die bybels wassen neus kan draayen ende keeren
Naar 't rechte reghel-snoer van mijn hoogh-diep verstant;
Die swart maackt van het wit, van wever Predikant.
Den Leeraar van ons Broers! den troost van on se Susjes!
Den grooten Dispensier 1) van gheestelicke lusjes!
Ondertussen was, tot groot vermaak van de toeschouwers voorzeker,
die Geest op het toneel verschenen, want Vlaanderen zegt:
Toch is dat uwen Gheest? hy is wel fraey van muyl',
Wel spits, en snaer 2) van kop;
Brugghe:
Ma-mere, 't is een uyl.
Vlaendren:
Is dat u Susjes-troost? Dien leepen 3) over-nachter 4),
Hoe komt hy hier te zijn? Zijn nest die volght daer achter,
Daer is hy uyt ghebroet; de helI' is sijnen thuys.
Vlaanderen verzekert nu dat het steunt op het geloof, en Brugge dat
het bouwt op 't Heilige Bloed. Steeds heftiger wordt de discussie, tot
Ketterij uitroept:
Ghans-bloet, dat ick maer eens ontrent je konde raaken;
Ick sou van dat ghesnap wel haest een eynde maaken:
Jou Cruys, jou Sacrament, en dat Aff-godes-Bloet,
Sou' ick-je rucken aff, en trappen 't met de voet.
Hiermee is het psychologische moment aangebroken dat de Engelen
van Vlaanderen en Brugge ' s hemels bliksemen en donders kunnen
inroepen, om dezen lasteraar te straffen. Onmiddellijk zetten David en
vervolgens de H. Kerk psalm 72 en 78 in! En dan is de hemelsprake
daar: Maria roept Gods hulp in over haar "Brughsche Mari-stadt",
hetgeen door Godt-Sone van Godt den Vader verkregen wordt.
Werd in dit stuk het Calvinistisch beroep op Woord en Geest publiekelijk aan de kaak gesteld, het jaar te voren had de "Geuse-tyranny" het
moeten ontgelden. In het 3e spel n.l. beroemen Ketterij, Sluis en Aardenburg zich tegenover Vlaanderen, Brugge en Damme op hun tegen Spanje
verkregen vrijheid; maar ze begaan daarbij de tactische fout, het
Roomse trio te willen lokken door het voorbeeld van 's-Hertogenbosch,
die in boeien blijkt te zitten. Het tafereel is te merkwaardig om 't niet in
zijn geheel over te nemen: mede om de poging tot weergeving van het
Bossche en het Hollandse dialect.
1) Rentmeester, hier: uitdeler.
2) Scherp.
3) Met druipogen.
4) "Ongewoon woord voor iemand die ergens overnacht," volgens Ned. Wdb.;
misschien beter: die "over nacht" in de weer is (met uilekop immers voorgesteld).
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Ketterye:
Besiet s'Hertoghen-bosch, die ken-je tuyghe zijn:
Hoe ick' er heb verlost van alle Spaansche pijn.
s'Hertoghen-bosch:
Verlost? jae zoo verlost, dat ick het moet beklaaghen :
Zijn zulcke Ste' en verlost die dees coraalen draaghen ?
Ketterye:
Jaa cronje, weet je niet, waarom dit is edaan?
Dat jy-je hangden hadt, je soudt ongs wel verraan.
s'Hertoghen -bosch:
Men hadde my belooft vry -onghestoort Gheloove;
En dat is veer van-daer.
Ketterye:
Jou arme slechte Sloove,
En weet-je gheenen raadt? ghelooft, ghelijck als wy,
Den Bybel en Schriftuer, dan sel je wesen vry.
s'Hertoghen-bosch:
Mijn Priesters zijn verjaaght: en ick en meach niet duchten;
Mijn Kercken zijn ghevelt: en ick en meach niet suchten;
Mijn oude Buerghery', helaes! wordt uyt-ghescheat 1),
Ierst uyt hun haaf en erf, en daer-nae uyt de Steat.
Ketterye:
Wat sech je stout ghedrocht? je sel-me daar-of swijghen:
Of neen? je selt seer haast een necke-trappe krijghen.
s' Hertoghen -bosch:
Siet: zoo ben ick verlost; dit moet aen eal 2) de Gojen
Gheklaagt zijn, dat my ooc het klaagen wordt verbojen 3).
De H. Kercke:
Neemt hier een spieghel aen, ghy Catholycke steden 4),
Dat dit de vruchten zijn van Ketterlicke zeden:
Een Ketter is een wolf, bekleedt met schaepe-vacht,
Mijn Schaepkens, maect dat gy u van sijn klauwen wacht.
Men ziet, er zijn wel eens gedichten van lager dichterlijk allooi door
de overheid beloond. Er is alles voor en niets tegen, om voor Petronella
Keysers als Rooms kampioene tegen de Hervormden een plaats te reserveren naast haar Antwerpse en Brusselse kunstzusters Anna Bijns en
Katherina Boudewijns.
1) Uitgeschat; door belastingen verdreven.
2) Vgl. voor deze transscripties met ea het woord queacken voor het gekwêk van
kikkers en de onomatopee tead-tead, keack-keack voor het spottend nabootsen van
iemands woorden bij Boete A Bolswert (H. J. A. Ruys, D. ende W. Pelgrimagie,
blz. 404, 408).
3) Vgl. voor die overgang van d tot j tussen twee klinkers in het Oostelijk Noordbrabants H. v. d. Brand in Onze Volkstaal, dl. I, 1882, blz. 172.
4) De behandeling van de Roomsen in Den Bosch deed de zaak van de opstand geen
goed, vgl. Prof. Dr. P. Geyl, Gesch. van de Ned. Stam, dl. 11 (1934), blz. II7-I20: de

moed van de Zuidnederlandse bevolking om op te staan tegen de Spaanse overheersing
werd er door verlamd; vgl. ook blz. lS3.

HOOFDSTUK XIII.

CORNELIO DE BIE.
Vóór ons ligt het treffende portret van Comelius de Bie, aet. 8 I,
1 ), naar een tekening van den Antwerpsen beeldhouwer Jan Claude
de Cock 2) gegraveerd door H. F. Diamaer. We aanschouwen een zwaar
gebouwden man met een machtig hoofd, zich bevindend achter een
schrijftafel en voor een half geopende boekenkast; de wenkbrauwen
zijn gefronst, fel zien de ogen ons aan, om de mond is een grimmige uitdrukking; de ene hand houdt een extra puntige pen, de andere ligt boven
een manuscript en getuigt van een sterke geestelijke gespannenheid bij
den auteur. Zo treedt voor onze verbeelding de Lierse veelschrijver en
veelrijmer met zijn verspaanste naam: Comelio de Bie. Zo de man, zo
zijn geschriften: fel en agressief, maar ook plomp en grof; tevens, en dat
leert de beeltenis ons niet, middelmatig en slordig. Zoon van iemand die
voor kardinalen schilderde (Adriaan de Bie), bleef hij in zijn lange leven
(1627 tot 1710) een trouwen goed Katholiek 3). Dat hij met zijn scherpe
pen het Calvinisme niet met rust zou laten, spreekt haast vanzelf.
Comelio is, hoe middelmatig ook, een wonder veelzijdig man geweest.
Na zijn studie te Leuven heeft hij tal van ambten in zijn vaderstad Lier
bekleed: hij was er o. a. notaris, deken van de lakenhal en zat soms in
het stadsbestuur. Als literator heeft hij alle genres van letterkunde
beoefend: het heiligenspel en allerlei andere soorten godsdienstige
dramatiek, de tragicomedie, de klucht, het lied, moralistische en stichtelijke poëzie en proza; ook schreef hij een Schilderboek waarin ± 300 schilders e. a. kunstenaars besproken worden.
Zijn letterkundig oeuvre omvat meer dan een halve eeuw (± 1650± 1710). Als we hem een ogenblik met Vondel mogen vergelijken, kunnen
wij zeggen dat ook hij in zijn ouderdom het meest creatief was.
Zijn oudste mij bekende werkje is het liedboekje Den Groeyenden Liersehen
Blom-hof beplant met veele jonghe Eycken. Inhoudende schoone vermaeckelijcke ende sticht-baere Liedekens, ghestelt op verscheyde nieuwe-voysen tot
vermaeck der Jonckheyt. Te samen versiert ende ghepluckt by den altijt
vloeyende Nethe tot Lier door Cornelis de Bie. T'Antwerpen, by Jacob
Mesens op de Lombaerde Veste inden gulden Bijbel. Anno I6S0 4). Het is
1708

1) In: Den Spieghel van de Verdrayde Werelt, 1708. Heel wat markanter portet dan
het zoetelijke staatsieportret naar de schilderij van Erasmus Quellinus in Het Gulden
Cabinet, 166r.
2) Zie over hem: M. Sabbe, De Meesters van den Gulden Passer, 1937, blz. 165 en
Chr. Kramm, Gesch. der Beeld. Kunsten I, 18643) Onbereikbaar was voor mij de studie van DI. L. v. Boeckel, Cornelis de Bie: zijn
leven en zijne werken, Lier, 19IO (Overdruk uit Lyrana).
4) Ex. in de Nat. Bib!. te 's-Gravenhage.
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door den auteur, die zelf de zinspreuk "Waerheydt baert Nijdt" voert,
opgedragen aan het rederijkersgilde "Den groeyenden Boom" te Lier
met het devies ,,'t Dor wordt groeyende", wier medebroeder hij blijkens
een er in opgenomen lofdicht (eigenlijk Nieuwjaarsdicht) is. De collectie
is bont van samenstelling, zoals de tijdsrnaak eiste: arcadische en bucolische poëzie wisselt af met moraliserende, boertige en geestelijke; liederen
en samenzangen met "gedichten", klinkdichten en hybridische mengsels
van lied en gedicht. Onze eindindruk is dat hij zich, wat de uiterlijke
vorm betreft, nooit de tijd gunt om een gedicht behoorlijk af te werken,
en wat aangaat de geest waaruit het ontstaan is, dat het met zijn vermaandichten aan jongemannen, jongedochters en gehuwden veel en veel te
ouwelijk is voor iemand van drieëntwintig jaren. Een enkele keer worden
we even getroffen, als b.v. door het vastelavondtafereel in een NieuwLiedeken, dat begint:
Hoort nu de potten en pannen klincken:
Al watmen siet, nu ter herberghen gaet,
Sy loopen soo sat en vol van drincken,
Sy weten qualijck waer Godts kercke staet,
Verwecken alle quaet,
al ontaardt ook hier, gelijk later in zijn drama, het realisme in een al te
stuitend naturalisme:
Ghemaskert over de straten loopen 1),
D'een eenen duyvel, d'ander eenen geck,
En weten luttel dat sy vercoopen
Haer siel, die stinckt voor Godt als vuylen dreck,
Besmeurt met sondens vleck (blz. 93-96).
Kettersatire is in dit jeugdwerk nog niet te vinden.
In 1661 schreef hij zijn bekendste werk, het reeds genoemde "schilderboek": Het Gulden Cabinet van de Edel Vry Schilder Const. Uit zijn later
leven is een aantal moralistische werken - sterk, ja soms woordelijk
beïnvloed door Poirters 2) en door Vondel 3), en zonder een greintje
oorspronkelijkheid 4) - tot ons gekomen, benevens een hele stoet drama's,
die door hun veelal platvloers naturalisme zo goed die typisch barokke
spanning demonstreren tussen een ascetische levenshouding, bevangen
door de zucht tot moraal prediking, en een verlustiging in de vuilste
hartstochten en de griezeligste bloederigheid, zoals we die ook aantreffen
bij een Jan Vos en een Guilliam Ogier 5).
Het Calvinisme wordt door De Bie gehekeld, zowel in dit moralistisch
als in dit dramatisch werk. Wij behandelen ze afzonderlijk. Allereerst
dus enkele zijner moraalverhandelingen.
In 1670 verscheen te Mechelen zijn prozawerk met ingelaste en toelichtende gedichten: Faems Weergalm der Nederduytsche Poësie van
1)
2)
3)
4)
ö)

Het weglaten van het pers. vnw. is een stijleigenaardigheid van De Bie.
Rombauts I, blz. 226-228.
Te Winkel, Ontwikkelingsgang, IV, blz. 67.
Van Duinkerken, Dichters der Contra-Ref., blz. 90.
Vgl. nogmaals: Emil Ermatinger, Barock und Rokoko, 1926, blz. 51-55.
21
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Cornelio de Bie .... ghenoempt Werelts Sots-cap. Zonder enig systeem
worden allerlei zedelijke en stichtelijke gedachten, in vijf hoofdstukken
verdeeld, ten beste gegeven.
Reeds in de eerste bladzijden (9-IO), n.l. in de Bemerckinghe op den
Eygendom 1) des Were/ts krijgen Luther en Calvijn er van langs. De wereld,
zegt hij, is als een dief in de nacht, die ons onze zielezaligheid rooft.
Zo deed hij met Luther, wien "volgens het schryven van Joannes
Cochlaeus 2) tenslotte" van den duyvel is den hals gebroken". Zo heeft
zich ook door dien "nachtdief" laten verleiden "den ketter Jan Calvinus
die geleeft heeft anno I540, oock te voren Priester en Canonick gheweest
zynde, leerende dat-men de ontfanghen gratie noot 3) meer en cost
verliesen, den grouwel van de predestinatie ende verworpinge, den
welcken in sijn doodt wanhopte van sijn salicheyt, heeft den dagh vervloeckt dat hy gestudeert hadde, en is eyndelijck van de wormen opgegeten."
Zo zien we hier nog immer den volke opgedist het door Bolsec verzonnen gruwelverhaal van Calvijn's dood zoals men dat in schrille kleuren
geschilderd kan vinden in Chap. XXII van zijn Vie de Ca/vin. Men vergeve
mij het enigszins onpasselijk makende citaat: het was uit dit boekje dat vele
geslachten (Bol sec schreef in I577, de Bie in I670) 4), ondanks onpartijdige
Roomse geschiedschrijvers als Thuanus (Historiae sui temporis) den groten
Hervormer leerden kennen. "Pour retourner donques (aldus Bolsec)
à la vexation de divers es griefves maladies desquelles miserablement
fut afftigé Calvin, voire iusques à la mort: outre celles que Theodore de
Beze recite, il fut encores tourmenté d'un genre de maladie, duquel
nous lisons avoir esté vexez par Ie iuste iugement de Dieu aucuns ennemies de Dieu, usurpateurs de sa gloire et honneur: C' est d' une mangaison
de poux et vermine par tout son corps, et singulierement d'une ulcere
trespuante et virulente au fondement, et parties vergongneuses ou il
estait miserablement rongé de vers." Hierna volgt een opsomming van
vijanden Gods die op dergelijke wijze zijn gestorven. Beza zegt, gaat
Bolsec voort, ten onrechte dat Calvijn als een kind Gods is gestorven.
"Il mourut neantmoins invoquant les Diables, iurant, despitant, et
maugreant pour les tres-griefves douleurs, et tres-apres afftictions, lesquelles il sentoit de la severe, et tres pesante main de Dieu sur sa personne.
Et de cela ont tesmoigné ceux qui Ie servirent iusques à son dernier
souspir. Et nie cela Beze, ou autre qui voudra, mais cela est bien verifié,
mesme qu'il maudissoit l'heure qu'il avoit iamais estudié, et escrit:
sortant de ses ulceres et de tout son corps une puanteur execrable, pour
laquelle il estoit moleste à soymesme, et à ses serviteurs domestiques,
1) Eigenschappen.
2) Tegenstander van het Lutheranisme (1479-1552), schreef o. a. Commentaria de
Actis et Scriptis M. Luther. Als getuige even verdacht als Bolsec. Zie bov. o.a. blz. 74, n. 2.
3) Nooit.
4) Zelfs de grote polemist Bellarminus gebruikt, zij het zelden, Bolsec als bron, vgl.
P. Polman O.F.M., L'Elément Historique dans la Controverse religieuse du XVle Siècle,
Gembloux, 1932, blz. 519. Juist het grote gezag, dat Bellarminus Controversiae, genoten,
zal echter bewerkt hebben, dat een smaadschrift als van Bolsec (en ook Cochlaeus) geloof
bleef vinden. Zo nam b.v. Stalpart van der Wielen" Bolsec's verhaal van Calvijns mislukte poging om een wonder te doen, via Bellarminus van Bolsec over, vgl. P. Polman
O.F.M., Stalpart en zijn "Roomsche Reijs", Tilburg 1938, blz. 90; vgl. ook blz. 52-53·
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qUl encores adioustent, qu'il ne vouloit pour ceste cause qu' on l'allast
. "
veOlr.
Dergelijke gruwelverhalen over de dood van tegenstanders waren destijds niet ongewoon; om één voorbeeld te noemen: men vergelijke eens
de polemiek van den Deventersen dichter Jan van der Veen tegen vijf
Antwerpse anonymi, die hij, weinig vleiend "knappers van Philippi
luysen" belieft te noemen; hij herinnert ze er n.l. aan:
Dat uwen Coning Phlip daar van is op gegeten,
Dien bloethont is daardoor van 't snode lijf berooft,
Gaat, kroont syn beeltenis u overluysich hooft,
En ghy sijn ondersaat, de naast om wat te erven,
Na u gheringhe staat, meucht van de neten sterven 1).
Men ziet dat Roomsen en Calvinisten elkaar niet veel toegaven m
felheid 2).
Als de Bie het heeft over de wereld, die een schone bedrieglijke vrouw
is, ziet hij kans in het voorbijgaan de Calvinistische predikanten even
af te maken (blz. 28):
Vrienden die met u verkeeren
En u schynen aen te sweeren
Vriendtschap, liefde, gunst en trou,
Ick veel min gelooven sou
Als de geuse Predicanten,
Willende 't geloof in-planten,
Schoon sy sonder waerheyt zyn,
Want zy schuyven de gordyn
Van hun valsche ketteryen
Voor de Waerheyt, en bestryen
't Recht Geloof, het is gewis
Dat in hun geen waerheyt is.
Sulcken trou is nu te vinden
By de gene die-men vrinden
Jae als eyghen broeders hout,
Heet van buyten, binnen kout.
Het onkiese exempel van den krankzinnigen Spaansen dichter die
"gepredestineerd" meende te wezen om bij de kinderloze Aartshertogin
Isabella een kind te verwekken (blz. lOS-lIl) kunnen we gevoeglijk
overslaan, om onze aandacht even te bepalen bij het Vijfde Hoofdstuk,
waar de ketterij in extenso besproken wordt: Dat de Kettery den oorspronck is der Neder/andtsche Allenden. Hij gaat daarin van ketter no. I,
Simon den Tovenaar, af de rij van genummerde ketters langs, tot hij
komt bij de Hollanders: "gedoogende als openbare Ateisten ende Godtlogenaers dat de Mahometanen, de Joden, Heydenen en alle soorten van
natien heel Hollandt vrijmoedelijck besitten en bewonen" (blz. 318).
Uitvoerig staat hij stil bij de Lierse Furie van 14 Oct. IS94, waarbij dit
1) Ian vander Veen, Zinnebeelden aft Adams Appel, r642, Amsterdam; blz. 462 en 497.
Vgl. ook Vondel, Geuse-Vesper: "Vreest den worm, die desen rechter (Muys van Holy)
't Hart afbijt."
2) Polman in zijn studie over Stalpart spreekt zelfs over "een soort code van uitdrukkingen" in de milieu's der polemisten. Insinuaties waren gewoon (blz. 4r-42).
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stadje op één zelfde dag door de Hollanders bij verrassing ingenomen en
weer verloren werd. Het meest verfoeilijk acht deze trouwe onderdaan
van den koning en vereerder van St. Gommarus, den patroon van Lier,
in de Calvinisten hun rebellie en hun verwerping der heiligenverering,
zodat hij tenslotte verzucht: "Och oft volgens het schryven van Ovidius
noch eens mocht gevonden worden eenen Vulcanus om blixems, lancien,
en sweerden te smeden op dese aerde, en daer mede alle de kerck-schenders, booswichten, wettenbrekers, 't broetsel der ketteryen, beneffens
de quaede en verkeerde gesinde met allen hun Goddeloos aenhanghsel
te doen verdwynen, waer door soo veel goede Christenen en rustsoekende
zielen verdolen in hun vervuylde paeden" (blz. 3S6).
Een dergelijk werk is Echos Weder-klanck passende op den Gheestelycken
Wecker . ... door Cornelio de Bie tot Lier voor synen vrindelycken Adieu
aen de Wèrelt anno I706, Brussel. Van Faems Weergalm verschilt het echter,
doordat hier de poëzie de boventoon heeft, en er drie toneelwerken in
zijn opgenomen. Een bezwaar bij de bespreking van dit boek is dat alle
bestaande exemplaren onderlinge verschillen vertonen. Mij stond ten
dienste het Leidse exemplaar (Bib!. Mij. der Ned. Lett.) 1): dit is een
van de exemplaren die verlucht zijn met een paar portretten: o. a. van
Luther en Calvijn, van de Persiaansche princerse Theocrina (waarvoor
Anna Boleyn dienst deed) en Tersides coninck van het Persiaanse Ryck
(d. i. de beeltenis van Hendrik VIII). Alle vier zijn ongesigneerd 2).
De gravure van Calvijn is die naar de bekende prent van René Boyvin:
Calvijn op S3-jarige leeftijd, met baret en golvende baard, in ovaal,
borstbeeld rechts.
Laten we het verband eens beschouwen, waarin dit portret een rol
speelt. Op blz. 24 vinden we als § 6: Verweckinghe tot leetwesen van een en
Sondaer om dat hij Godt vergramt heeft. Aan het einde daarvan zegt de
zondaar dat hij hoopt, standvastig te blijven in het geloof, anders dan
de ketters. Door deze overgang worden we voorbereid op § 7, die in de
inhoudsopgave wordt aangekondigd als: De Kracht van de gheloofweerdighe en onfeylbare Waerheydt in ' t Goddelyck Autaers geheym: en
de Reden waerom dat men de Kettersche dwalingen magh verachten en
weder-Iegghen. In ons exemplaar zijn vier bladzijden van deze paragraaf

uitgevallen, welke vervangen zijn door zes andere, ondermeer met de
bewuste portretten van Luther en Calvijn.
Boven Luthers portret staat het epigram:
De Waerheydt van Godts Woord' noyt lieght,
Die 't niet ghelooft, syn Siel bedrieght,

boven dat van Calvijn:
Die teghen 't Woord van Godt op-staet,
Syn eyghen Sielen Welvaert haet.
Zie de beschrijving van dit e. a. exemplaren in Bibliotheca Belgica, B. 221.
2) Precies dezelfde gravures vindt men in Florimond Remond's Opgang, Voortgang
en Nedergang der Ketteryen deser eeuwe, t'Antwerpen, by Hieronymus Verdussen, 16 90 ,
dl. I, blz. IS, dl. 11, blz. 61, 67, 2IJ, alle getekend door Henrikus Verbruggen en gegraveerd door Gasp. Bouttats.
1)
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Deze epigrammen hadden, op zich zelf genomen, ook uit de pen van
een Calvinist kunnen vloeien. Men bedenke echter dat hier Gods Woord
niet betekent H. Schrift, maar dat daarmee bij de Bie alleen bedoeld
worden de woorden door Christus bij het Laatste Avondmaal gesproken:
hoc est meum Corpus 1). In het gedicht dat als bijschrift bij Luthers
portret staat, vinden we o. a. de volgende regels:
Wee! die soo blindt en doof
Als Luther en Calvin door 't misgheloof gaen dolen,
En loopen uyt den wegh der Siele saligheyt
Om dat sy 't Woordt van Godt (het gene leydt verholen
In het Autaers gheheym, en ons de Waerheyt seyt)
Niet en ghelooven: daer nochtans de kracht des Heeren
Onsienelyck in schuylt: gheluckigh die 't verstaen.
En ongheluckigh die uyt Ketters leeringh leeren
Dat vals is, als Calvin en Luther heeft ghedaen,
Naer 't leven hier verbeldt, door Florimond beschreven,
Wat hunne leeringh was, vol doodelyck fenijn,
Om jeder een die 't proeft daer mede te vergeven,
En stervende (als sy) eeuwigh verdoemt te sijn.

Blijkens dit fragment heeft hij dus voor de geschiedenis van Calvijn
ook geraadpleegd het R. K. Standaardwerk in zake de ketterij, geschreven
door Florimond Remond, raadsheer te Bordeaux: Opgang, Voortgang en
Nedergang der Ketteryen deser Eeuwe, .... nu in de Nederlantsche Tale
overgheset, door A. I. v. K. P. en M. M., t'Antwerpen, I6902). Deze
oordeelt over Calvijn als mens gunstiger dan over Luther 3). De onzinnige
laster van Bolsec wordt, na het bestuderen van deze ietwat objectievere
bron, niet meer opgerakeld. Terwijl van Luther nog verteld wordt dat
hij een dronkaard was en oneerbare vrouwen naliep, laat De Bie de gruwelverhalen omtrent Calvijn nu achterwege; het bijschrift bij Calvijns
portret spreekt alleen van diens verspelen van de zielezaligheid :
Wie en sou dan niet leven
Naer de gheboden Godts, en loopen noyt beneven 4)
De waerheydt van Godts-woord', als Dirick Beza deê 5),
Hulderic Swingel en Jan Hus, den Sadussé,
.
lan Wiclef, Melanton, Alasco, Thomas Crammer,
lan Knox, Bulinger, en Erasmus Rotterdammer,
Peeter Vermilio 6), en hondert ander meer:
Die door hun leeringhen ghestolen hebben d' eer
Van het Romeyns Gheloof; om 't selve te bederven.

In een kort prozastukje Bewijs der Waerheit, dat op deze gedichten
volgt, doet de dichter het nog eens dunnetjes over, om te concluderen:
"Mis-geloof, zielen roof; Ketters broedsel, duyvels voedsel".
1) Vgl. vooral blz. 250.
2) De eerste druk van deze vertaling was in 1646 verschenen, "ghedruckt tot Keulen
in de Oude Druckerij".
.
3) Deel lI, 225-227.
4) Ter zijde van; buiten. Tekst: beneden.
5) Tekst: ded'.
6) Pietro Vermigli, 15°0-1563, Italiaans reformator. Men lette hier op het Onroomse
gezelschap waarin Erasmus paraisseert.
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Is Echos Wederklanck geheel uit het jaar 1706? Ik betwijfel het. De
inhoudsopgave vóór in het boek geldt alleen voor de eerste 160 bladzijden.
Het is in dat gedeelte dat de oude Hervormde ketters aangevallen worden.
In het latere gedeelte horen we andere klanken: in de Verthooningen
van het bitter Lyden Christi, die we daarin aantreffen, spreekt hij n.l.
van een "nieuwgesintheyt", waardoor de dwaze mensen, die al te diep
de onbegrijpelijke Godheid onderzoeken, de onnozelen aan het twijfelen
brengen. De nieuwgezindheid is niet de ketterij van twee eeuwen geleden,
maar die welke in 1706 weer eens in het brandpunt van de belangstelling
stond: het Jansenisme. De geschiedenis van deze in sommige opzichten
aan het Calvinisme verwante, in andere sterk afwijkende, richting in
Z.-Nederland, was er een van op- en neergang. De aartsbisschoppen van
Mechelen waren nu eens op de hand van de Jansenisten (Boonen t 1655
en Alphonse de Berghes, 1670-1689), dan weer fel tegen hen (Précipiano,
1689-17II), sommige Spaanse landvoogden begunstigden hen (De
Melo, Castel Rodrigo), anderen bestreden hen (aartshertog Leopold
Willem en Don Juan van Oostenrijk). Hollandse zowel als Franse invloeden deden zich gevoelen, de laatste uitgaande van Pascal' sLettres Provinciales en de twee Franse emigranten Arnauld (sedert 1679 te Brussel)
en Quesnel (sedert 1685). In 1700 leek de triomf van het Jansenisme
verzekerd, maar in de periode van de Franse bezetting (1700-1706)
werd het onderdrukt, om na de slag bij Ramillies (1706) tijdens de Ned.Eng. bezetting (1706-± 1715) des te sterker geprotegeerd te worden,
zodat het in 1713, toen de pauselijke bul Unigenitus de ketterse
richting definitief veroordeelde, machtiger was dan in 1706. Het was
in dat kritieke jaar 1706 dat de oude De Bie zijn stem tegen het Jansènisme
ging verheffen. In zijn omgeving was het dan ook wel bijzonder sterk:
de Universiteit van Leuven was er hevig mee besmet: pas in 1730 onderwierp ze zich volledig; het seminarie van Mechelen was een haard van
Jansenisme 1). Zijn volgend werk richt zich dan ook met kracht tegen de
nieuwgezinden.
Het moraliserend boek dat de 81-jarige in 1708 te Antwerpen uitgaf,
heette: 'Den Spiegel vande Verdrayde Werelt, het werk dat voorafgegaan
werd door het dreigende portret, door ons in het begin van dit hoofdstuk
beschreven. De Bie ziet hierin de verhouding tussen het Jansenisme en
het Calvinisme anders dan de meeste Roomsen haar zagen en nog zien.
Wegens haar geloof in de praedestinatie en haar leer van de vrije genade
scheen de nieuwlichterij vele gelovige Roomsen een opgewarmd Calvinisme toe. En niet alleen daarom. Ook de strijd der Jansenisten tegen de
lakse Jezuïetenmoraal en hun "rigoureusheid" in zake het gebruik van
biecht en communie, maakten hen als zodanig verdacht. "They bore
the mark of the levelling, innovating and arid spirit of Calvinism" zegt
een modern Rooms beoordelaar van die "fins Jansénistes" 2).
1) Voor dit korte overzicht raadpleegde ik: Alfred Cauchie, Aperçu sur l'histoire du
jansénisme en Belgique, in Annales du XXIIle Congrès de la Fédération archéologique et
historique de Be1gique (Gent 1913), dl. II. blz. 250-255; Pirenne, Hist. de Belgique, dl.
V, blz. 74 e. v., 104. 118 e. v.; Geyl, Gesch. v. d. Ned. Stam, dl. I1, 299 e. v.; 670-677;
dl. lIl, blz. 83-85. 123, 270-276. Vgl. ook onze Inl., blz. 22-23.
2) The Catholic Encyclopedia, dl. VIII, blz. 290.
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Overigens was hij als het ware voorbestemd, om tegen het Jansenisme
waarschuwend de vinger op te heffen. In al zijn werken betoont hij zich
een overtuigd aanhanger van de leer van de vrije wil, mits versterkt door
Gods gratie, die men verwerven kan door het gebed, maar ook weer
verliezen door de zonde; kortom hij was onvervalst semi-Pelagiaan 1).
De bundel Spiegel van de Verdrayde Werelt getuigt nog niet van seniele
aftakeling van De Bie, al zou men na het vrindelyck Adieu aen de Werelt
anno I706 niet veel goeds meer van hem verwachten; allerlei actuele
kwesties worden er in besproken, o. a. de veel voorkomende schending
van het biechtgeheim, belastering van de bisschoppen "door sommige
infame apostaten (gheweken synde uyt hun plight van de Pauselycke
ghehoorsaemheyt)" (blz. 108) en de casus conscientiae 2). De duidelijkste
plaats voor de betekenis van het woord nieuwgezindheid = Jansenisme
is blz. 109: "Ick vraegh: oft .... oock de gene die door hun nieuw gesintheyt de eendrachtigheydt van het Neerlandts Christendom ten opsicht
van ons Rooms gheloof, soo beroeren en stooren, niet strafbaer en syn."
De meest "artistieke" bestrijding vindt het Jansenisme in de ons reeds
zo bekende vorm van duivelsatire in de Helse Vertooninghe bestaende in
een Duyvelse Vergaderingh (Verdr. Werelt, blz. 13-27): een samenspraak
der duivelen, die ons een blik geeft in de zonden der mensheid, door
welke de mensen hun in het hiernamaals in handen vallen. Lucifer
treedt op en zegt: geen goddelozer kwaad dan wat tegenwoordig geschiedt,
kan de hel zich wensen.
Sarcasmo valt onmiddellijk in:
Den oorspronck daer van sijn Geest-drijvers en Propheten
Der valsche Leeringhen, met dwalinghen beseten
Van nieuw-ghesintheyt 3), die ick altemael regeer
En blaes de boosheydt in, als ick maer en begeer:
Dat door het mis-gheloof comt in de sinnen woelen
Van veel onnoosele, die om 't verkeert ghevoelen
Van hun nieuw meesters 4) nu verachten d'oude Wet
Die Petrus heeft gheleert.
Andere duivels weten nog van erger zonden te verhalen, die zij bewerken: Ronse-fax misbruikt de biecht voor achterklap, Borico zorgt
voor tovenarij, Phapesmo verwekt onkuisheid, Montimegatti maakt de
mensen dronken, Cnaptantino brengt een syphilislijder in de hel, Bora
(naam die doet denken aan Luthers vrouw!) spreekt van ongelijke huwelijken b.v. van mensen die huwen met valse leraars, enz.
Opeens gebiedt Lucifer stilte: de helhond Carborus heeft geblaft.
Daar nadert, studerend op een ezel, een nieuwe wijze, die een boek
schreef dat duivelsdrek genoemd is: Doctoor Themostecles, "den
Roomschen Uylen-Spiegel".
Lucifer vraagt aan Ronse-fax, nadat deze heeft opgemerkt dat het de
ezel van Bileam niet is: waaraan kent gij den ezel? Deze antwoordt:
1) Zie Echos Wederklanck, blz. 8 en zijn geloofsbelijdenis in dichtmaat, blz. 256-257
aldaar.
2) Misschien de "gewetensvraag" die in I70I aan de Sorbonne aan de orde was gesteld, vgl. Verdr. Werelt, blz. I4 en Cath. Encycl. t. a. p., blz. 291.
3) Errata blz. 3 I 0: "lees quaey gesintheyt".
4) Hollanders en Engelsen.
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Aen sijne domme blintheyt,
Daer den Doctoor op sit van de nieuwe gesintheyt
En valse leeringhen, nieuw secten wel ghelijck
Gebannen om hun quaet uyt 't landt van Vranckrijck 1).
Baralipton meent:
't Sijn arme duyvels van verstandt, die in de hel
Niet langh gepromoveert en sijn.
Themostecles
"post die hier wat nieuws sal bringhen
Uyt d'Universiteyt der valsche Leeringhen" 2),
neemt nu het woord:
Als ick audientie heb van d'hooghe Opper-heeren,
Soo sal ick seggen, wat de Nieuw-ghesinde leeren,
Niet uyt de boecken van Lutherus en Calvien
Die op de Wereldt syn verboön om niet te sien
Veel min te lesen door 't verbodt der Paperyen 3),
Om datter uyt ghesproten syn de ketteryen;
Soo als oock sal geschien, want niet en wort belet
By d'hooghe Overheydt 4), hun nieuw versierde wet 5),
Die hoogh-gesintheyt heet, daer veel (gaende te biechten)
Hun in beswaeren 6), inde plaets van te verlichten,
Om het misbruyck der biecht en ander vuylicheyt
Dat hoogh is te verstaen en niet en dient gheseyt 7).
Baralipton zegt hierop, duivels plat:
Den Paus, gelijck ick heb gehoort, sal hun humeuren 8)
Uytsweeten doen, en met de ooren noch soo leuren 9),
Tot dat sy staen en sien als wasse belden stom,
Wanneer m'hun in het gat Catholicum Romanum
Sal steken om door een Purugati uyt te schyten.
Voor wie deze Helse Vertoning nog niet duidelijk genoeg mocht zijn,
schrijft de auteur als narede nog een "Waer schouwinghe" er achter.
Atheïsten, zegt hij, ketters, sectarissen, geestdrijvers, twijfelaars en
valse leraars verleiden vele onnozele en deugdzame zielen, die van de
H. Kerk afvallen. "Reden dat sukken falsarissen en bedriegers der waer1) Vele Jansenistische leiders waren uit Frankrijk gevlucht naar België.
2) Misschien zinspeling op de Sorbonne die met Jansenisme besmet was, of anders
de Univ. van Leuven.
3) Roomse geestelijkheid.
4) Het was toen de tijd der Ned.-Eng. bezetting.
5) Hun nieuwbedachte inzettingen. "Wet" staat in de datief. Men versta dus: zoals
ook zal gebeuren aan .... (n.l. door de "Papery" verboden worden).
6) Waar velen zich door bezwaard gevoelden. De Jansenisten waren voorstanders
van een strenge biechtpractijk. Hun "hoog" gevoelen zouden wij noemen: "zwaar",
"fijn".
7) In sommige exx. ontbreekt dit gedeelte (vg!. Bib!. Belgica B. 230): had de "hoge
overheid", bezwaar gemaakt tegen. deze passage?
8) Lichaamsvochten.
9) Bij de oren trekken.
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heydt sijn te verghelijcken by monsters vande natuer, tyrannen van hun
Predestinatie, en misbruyckers van de redelijckheydt en Godts bermhertighe goetheyt."
Loochent De Bie dus het causaal verband tussen LutheranismeCalvinisme en Jansenisme om de al te simplistische reden dat de boeken
van die oude ketters Luther en Calvijn immers allang verboden zijn,
anderzijds scheert hij ze allen over één kam als praedestinatietyrannen.
Ook tegen de Hollandse "Jansenisten" is De Bie te velde getrokken.
In Holland woedde de strijd in die jaren hevig. In het jaar 1702 was de
apostolische Vicaris Codde er door den Paus van zijn functie ontheven.
iets waar het Utrechtse en Haarlemse kapittel zich niet bij neerlegden 1),
Doldriftig worden zulke van den Paus afvallige geestelijken gekapitteld:
.... soo Holland aen can wijsen
Wie sulcken Fielen sijn, die, buyten hunne plicht
Vande ootmoedigheyt, als Monsters in 't gesicht
Van Godt sijn schijnende, 'k mach segghen Apostaten
Al te oneerelijck, om dat s'hun Kerck verlaten (blz. 123).
Na deze theoretische bestrijding van het Protestantisme en het Jansenisme in zijn stichtelijke boeken beschouwd te hebben, kunnen we thans
overgaan tot zijn bestrijding op de planken.
Het aantal toneelwerken van De Bie bedraagt 36 à 37. Achter verschillende tweede drukken, uitgegeven bij de Weduwe Thieullier te
Antwerpen vinden wij opgesomd 2 I Comediën en Treurspelen, benevens
18 kluchten, door den dichter in één handschrift gesteld om ze in vier
delen te kunnen uitgeven 2).
Dat dit werkelijk zijn bedoeling is geweest, blijkt ook uit een soort
prospectus dat in 1707 uitkwam bij den uitgever J. P. Robijns te Antwerpen: Cornelii de Bie, Neerlans Schouburgh oft Speel-tooneel waarin
gegeven wordt een cort begryp vanden geheelen handel raeckende de Comedien, Tragedien oft Treurspelen en Kluchten, die in vier delen zouden worden uitgegeven 3). Dit beraamde werk is nooit tot uitvoering gekomen.
Voor ons onderwerp is het zeker jammer dat ze niet alle uitgegeven
zijn 4), want dan zouden we nog beter ingelicht zijn omtrent De Bie's
volksvoorlichting inzake het Calvinisme, en over wat er op het Vlaamse
volkstoneel al zo te berde werd gebracht omtrent die ketterse religie.
Niet gespaard zullen de ketters zijn in De Comedie der Lierse furie op
den naem vande Ketterse Veradery. Maar zeker zijn ze dat niet in De Klucht
vanden bedroghen Duyvel der onkuysheyt en Deepmakenden 5) Geusen
Predicant in 't spelen met de kaert, dat zou moeten verschijnen in het
derde deel van de grote editie, waarin zou worden aangewezen "dat
1) Geyl t. a. p., dl. lIl, blz. 414 e. v.
2) Vgl. ook de voorrede van die uitgeefster voor de 2e druk van Jan Goedthais en
Griet syn W.Y.f. Schijnbaar is het aantal hier 39, maar men bedenke dat no. 2 = no. 17
en no. I I = no. 18. Van al zijn toneelwerken zijn er 27 tot ons gekomen.
3) Deze lijst van 1707 klopt bijna geheel met de posthume lijst van de Weduwe
Thieullier. De laatste heeft alleen extra een spel, Van den H. Propheet Job (misschien
na 1707 ontstaan).
4) Volgens de voorrede van Jan Goedthais zijn er acht nooit in druk verschenen.
5) Beurzensnijdend.
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de valsheyt wel can becleedt worden met den schijn van vroomheyt" 1)1
De aanvallen die Comelio de Bie van het toneel af op het Calvinisme
gepleegd heeft, zijn buitengemeen scherp. De naam Calvinist is bij
hem met een zodanige weerzinwekkende gevoelswaarde beladen dat het
een zijner ergste scheldwoorden is. In Jan Goedthais en Griet syn Wyf
zegt quade Griet tot haar wederhelft:
Wel gy en Lanterfant, gy en Weir-wolf, Calvinist,
Vileyn, gy en tydt-verquist,
Gy en Eer-vergeter, gy en Wyven-terger,
Gy wordt hoe langhs hoe erger, en trager aen u werck;
Houd daer, houd daer .... 2),
en in De Kluchte van den subtylen Smidt wordt den smid door zijn lieflijke
ega toegevoegd:
o boosen landtverraer,
Ghy rekel, Kalvenist, Weir-wolf, Tooveraer
En helsen Sodomiet, ick doen u strackx twee horens
Verschijnen op den kop 3).
Aan deze citaten proeft men reeds de grofheid van toon die in deze
kluchten heerst. Jan Frans Willems overdrijft niet als hij zegt dat ze
zijn" vol van de plompste, liederlijkste en ergerlijkste straetpraetjes" 4).
De Bie heeft blijkbaar ten volle het standpunt van den bekenden kluchtschrijver Ogier gedeeld, dat het beste middel om den mens van het kwaad
af te houden, is, hem op het toneel het ongezondste en walglijkste te
vertonen, opdat men er maar een afschuw van zal krijgen 5). Hierbij
wordt over het hoofd gezien dat diegenen, die zich overgegeven hebben
aan zondige hartstochten, er in zullen smullen, en dat bij gezonde naturen
dergelijke driften juist kunnen worden ontketend, omdat op de bodem
van ieder mensenhart de zonde sluimert, die slechts dergelijke realistische
voorstellingen behoeft, om gewekt te worden 6). Beminnelijke naïeveteit
overigens van die zeventiende-eeuwers dat ze althans naar een drogreden
zoeken om het ongezonde en drabbige goed te praten; in de tijd van de
romans der Nieuwe Zakelijkheid is dat niet meer nodig. En niet alle
1) Neerlans Schouburgh, blz. 14.
2) 2e druk, blz. 16.
3) De Heylighe Cecilia, Antwerpen, 1671, blz. I22.
4) Be/g. Museum, jrg. IV, blz. 267 e. v. Dezelfde opvatting vinden we bij Dr. Irma
de Jans, Iets over Come/is de Bie als navolger en plagiaris, Vers/. Med. Kon. VI. Ac.,
1929, blz. 145. Zij spreekt van "de armoedige, dikwijls grove spreekwijze, de futlooze
alexandrijnen, de ordinaire gewaarwordingen der personages van De Bie".
5) De drogredenen van Ogier vindt men o. a. in de Voor-reden (1646) en de Waerschouwinghe (1681) van zijn stuk De Onkuysheydt (De Seven Hooft-sonden, Amst. 1682).
Eerbare mensen zullen er geen schade van ondervinden, redeneert hij; vuile lieden zullen
er misschien door verbeterd worden, mits men het kwaad niet aanlokkelijk voorstelt:
"het ongesontste, gevarelijckste ende ten hooghsten het onsalighste" moet vertoond
worden. Het toneel kan "dees vervloeckte pest" beter bestrijden dan de preekstoel het
doet. - Over de onzedelijkheid van het Vlaamse toneel in die dagen zie men: O. van
Hauwaert, Historisch en Critisch Overzicht van het Vlaamsch Toneel in de XVIIe eeuw,
Gent, I893, passim.
6) Geestig heeft Paul van Ostayen de averechtse uitwerking van een dergelijk zedelijkheidsapostolaat getekend in: Keerzijde van de medalje of gevaar van een te naarstige zedelike propaganda (Diergaarde voor Kinderen van Nu, Antw. I932).
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auteurs doen aan het einde van hun leven zo publiek boete voor hun
in letterkundig opzicht bedreven kwaad, gelijk De Bie in 17071). Hij
vergelijkt zichzelf als dichter van "lichtveerdige Cluchten" bij een
schilder van naaktfiguren, waardoor deze onkuise bekoringen verwekt.
Met klem van woorden herroept hij in het openbaar al zijn misslagen,
onbedachtelijk in comediën en kluchten begaan.
Dit neemt niet weg dat we twee van zijn toneelwerken ietwat nader
willen beschouwen in verband met ons onderwerp. Allereerst het heiligenspel De H. Cecilia, Treurspel, met de daardoorheen gevlochten klucht
Vanden Subtylen Smidt, 1671, te Antwerpen: een zeer fraaie uitgave
en een van zijn meest doorwrochte spelen. Behalve de personen uit de
eerste tijd van het Christendom nemen vier duivels, één engel, één
tovenares en twee allegorische figuren actief aan de handeling deel, welke
telkens onderbroken wordt, hetzij door balletten en vertoningen, liederen
en reizangen, hetzij door kluchtige intermezzo's, welke laatste tezamen
de zoëven genoemde klucht vormen. Het geheel steekt Jan Vos' Medea
naar de kroon.
Als op zekere keer tussen de duivelse personages grote ruzie heerst
en Lucifer als scheidsrechter opdaagt, en vraagt naar de oorzaak van
het gekijf, antwoordt Afgoderij ontwijkend - alsof ze zeggen wil dat
alleen zulke lui van duivels geharrewar verstand hebben
Wie kan dat uyt-geleggen
Ten waer een Leeraer vanden toreksen Alchoran,
Een geusen Predieant, oft Ateist.

De figuur van de Geuzerij zal zeker niet ontbroken hebben in de
slotapotheose van het stuk: de Verschooningh, waardoor wordt uitgebeeld de Triumph van de H. Kercke die de ketterij met haren aen-hangh
onder de voeten tredt.
Hoe gemakkelijk het schelden op de Calvinisten hem afging, blijkt
heel sterk als men alle plaatsen waar de Geuzen genoemd worden in
de kluchtige intermezzo's Vanden subtylen 2) Smidt nagaat. Achtereenvolgens worden en passant gehekeld hun preken, hun bijbel en hun
psalmen.

a. Uit een twist tussen den smid en zijn vrouw, die een tovenares is:
Vrouw:
Het is verloren kout, iek laet u in uwesen 3),
Want hoe iek noch voor desen u diekwils heb ghepreekt,
Het is al even nae 4): iek merek ghy met my geekt.

Smit:
Tis om dat u Sermoon vol geuse leeringh steekt.

b. Smit:
lek vraegh wie meester is in huys, ghy, oft wel iek.
1) Neerlans Schouburgh, blz. 20-24.
2) Vernuftig; hij vindt n.l. de muziek uit. Hij verwerkt in deze klucht de overlevering,
die zegt dat de muziek zou zijn ontstaan uit het hameren op een aanbeeld.
3) Ik laat u met rust (Antw. Idiot., 1440).
4) Het komt alles op hetzelfde neer.
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Vrouw:
Op eenen ooghenblick sal ick u dat eens segghen,
En tgeusen bij beltjen terstont eens uyt gaen legghen
En perssen den annijs 1) hier med' eens uyt u lyf.
c. Vrouw (hoort de knechten zingen in de smidse; als een furie
toesnellend) :
Wel hoe, wat hoor ick daer, myn ooren syn vol galm:
Ist hier een geuse kerck, al waer men singht den salm?
d. Vrouw (na alle knechten betoverd te hebben):

(Nu) doen (ick) u als een vercken
Noch eens doen singhen gaen inde geuse kercken,
Luy 2) schreeuwen sonder tongh .... 3)
Al deze spottende gezegden zullen het zeker "gedaan" hebben op
het toneel. Belangrijker echter dan dergelijke losse passages is de
afzonderlijke klucht die hij aan den blikken Geuzendominee gewijd
heeft: Klucht van Hans Holblock, bestaende in een Waen-wyse Sottighêyt
en laetdunckende Wysheyt, Brussel, 1702; 2e en omgewerkte druk: Vèrmakelycke Kluchte van Hans Holblock, den Geusen Predicant, z. j., Antwerpen. Om zijn visie op het Calvinisme duidelijk te doen uitkomen,
lijkt het mij wenselijk, de inhoud van deze klucht weer te geven.
Hans Holblock (d. i. klomp), "eenen Laet-dunckenden Bottaert vol
ydel glorie 4), en konnende lesen noch schrijven", ex-hondenslager van.
de kerk, houdt een alleenspraak, waaruit blijkt dat hij zich inbeeldt,
zeer geschikt te wezen voor het ambt van burgemeester van Amsterdam.
Godefroy, "eenen Mondt-sluyter" (vleier), zijn buurman, versterkt hem
in die opinie: Hans had no. 1 op de nominatie gestaan, weet hij te
vertellen! Kortom hij slaagt er in, Hans zo te vleien dat deze hem wil
tracteren op "roden Sol" 5) en suikerkoeken in de kroeg van Moey
Alleklap. Ze vinden die gesloten, want haar oom, de geuzenpredikant,
is dood en zal die dag begraven worden. Een idee: is dat niet een mooi
baantje voor Hans? Duizend gulden 's jaars. Godefroy ziet er wel
perspectief in:
En twyffelt niet, ghy syt al te geleerde man,
Die 't Bybeltien verstaet.
Maar hoe zal zijn vrouw Sibil 6 ) daarop reageren? Enfin, deze, die
ons wordt voorgesteld als "een Letter-wyse en Rycke CoopmansDochter", is zó bijbelvast dat ze hem wel zal willen onderrichten.
Godefroy wordt uit dankbaarheid voor zijn "tip" alvast vereerd met
het voorzangerschap. Een advocaat (Mr. Coenraedt) is wel bij de hand:
1) Anijslikeur.
2) Luid.
3) H. Cecilia. 35. 81, 130. 133.
4) ydel glorie: bluf (vg!. Eng!. vainglory).
5) Niet in de wdbb.
6) Naam wsch. ontleend aan enkele epigrammen van Verstegen.
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die zal een request aan burgemeesters voor hem opstellen. Godefroy
kan de beste inlichtingen over Hans geven:
Hy is ghemeestereert 1), en wort noch alle daeghen
Geleerder als Calvin.
De waardin weet het baantje nog eens zo smakelijk te maken:
'Twas ooek een deftigh 2) man myn overleden oom,
Die preeekte wonder wel voor de Gereformeerde.
Het prineipaelste Volck syne geleertheyt eerde.
Hy was ooek een publieq Notarius daer by.
Maar daar komt ineens de feeks Si bil tierend binnenstormen. Hans
moet een geweldig pak slaag incasseren, omdat hij niet bij de begrafenis
van "onsen Dominé" is. Als allen willen heengaan, eist de waardin
dat Hans het gelag betaalt. Sibil weigert dit, waarvan een ontzettende
kijfpartij het gevolg is. Coenraedt en Godefroy moeten de beide furiën
vasthouden; anders zouden ze elkaar aanvliegen. De infaamste dingen
verwijten ze elkaar: dat Moey verboden omgang zou hebben gehad
met haar oom den dominee, en Si bil met diens knecht. Als het pa'ar
zich eindelijk verwijdert, roept de waardin hem nog na:
Gaet met u Cassidoni 3)
Vry wegh naer u Quartier 4), sy sal uyt uwe troni
De salmen singhen op de noten die daer staen,
Dat haer Crab-nagels zijn.
Het Tweede Toneel is nog vunziger dan het eerste. Godefroy en
Coenraedt gnuiven na over alles wat ze van de wijven gehoord hebben:
wie zou dat van de bijbelvaste Sibil gezegd hebben! En dan die dominee
ook; dat was een hoerenloper! 5)
Coenraedt: En hy was noch getrout!
Godefroy: Gewis, en Dominé!
Hij deed als verlopen kloosterlingen, die naar Holland de wijk nemen
en dan nooit weerom durven te komen.
Als Hans opkomt, leest Mr. Coenraedt hem het request voor, waarin hij, zonder dat hij het merkt, wordt voorgesteld als een grote botterik.
Nu moet Hans ondertekenen.
Hans:
Coenraedt:
Godefroy:
Coenr.:
Hans:

lek set een ronde 0, want iek en ean niet sehryven.
Wel gereeommandeert om Predieant te zyn.
Sy preken uyt den boeek, en weest in geene pyn 6).
Cunt ghy wel lesen dan, om 't woordt wel uyt te leggen?
Neen iek myn Heer, maer 'k sal 't den Boeek wel
laeten seggen,
Aen ander die het verstaen.

1) Heeft de meestersgraad.
2) Degelijk.
3) Chalcedon; hier algemeen: juweel. Ook naam van een plant, vgl. De Bie, Gulden
Cabinet, blz. 214.
') Woning.
5) Deze (ergste passage) komt alleen voor in de 2e druk.
6) Maak u daar niet bezorgd over.
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In het Derde Toneel treffen we Hans met zijn request aan voor het
Amsterdamse Stadhuis. Hij biedt het een juist naar buiten tredenden
burgemeester aan, die het halflachend stil voor zich zelf leest, en hem
dan voor het volle college van burgemeesters en schepenen laat verschijnen. Hoewel bij het onderzoek blijkt dat Hans een afvallige Katholiek is uit de Kempen, wordt het college omtrent zijn zuiverheid gerustgesteld, als hij zegt dat zijn vrouw een Amsterdamse Bijbelzuster is.
Maar ze willen hem toch ook eens examineren. Een schepen vraagt hem:
Ons Heer als hy quam in Jerusalem .... en sat
Hy toen niet op u Broer?
waarop onnozele Hans antwoordt:
'K en heb noyt Broer gehadt,
Myn Vader was een Boer, die men noyt sagh verkeeren
Met daer ons Heer op sat, gelyck nu doen veel Heeren,
Die daer van zyn gemaeckt, 'k en weet niet wie het was.

De "Heeren" worden nog kwaad ook. Enfin, op de tweede vraag:
hoe was het dat den vaeder,
Der Jonghe-kinderen van Sebedeus hiet? 1)
blijft Hans eveneens het antwoord schuldig; maar dan geven de heren
hem één dag om er over te studeren.
In het Vierde Toneel zien we Sibil in gesprek met haar dienstmaagd
Lauretien. Sibil ziet de toestand donker in: die dolle man van haar zal
nog lil het kot geraken. Lauretien is veel optimistischer:
Dat 'k soo geluckigh waer, ick sou hem alle daeghen
Den Bijbel naer gaen draeghen tot op den Preckstoel, dan
Sou ick om syn respect haest cryghen eenen man,
En nu wel tegen danck crygh ick niet eenen Vryer,
En cregh ick die daerom, dan waer ick al veel blyer
Als ghy met Domine."
Hans komt thuis en vertelt, wat hem overkomen is.
Op die ene vraag zit het hem vast! Si bil moet hem maar gauw zeggen,
in wat voor Psalm dat staat en wie het leven van dien Sebedeus heeft
beschreven! Sibil heeft de zaak al gauw door:
Sy vragen u om dat gy Sebedeus 2) zyt.
Eindeloze moeite geven Sibil en haar meid zich nu om Hans uit te
leggen, wat het juiste antwoord is. Een van hun voorbeelden is: hoe
heet de vader van de kinderen van buurman Jaeck den· Meulder?
Eindelijk, eindelijk meent hij dat hij er achter is, en weggaand, repeteert hij:
Sebedeus heeten de kinderen van Sebedeus Vader,
Jack de Meulder heeten de kinderen van Jaeck.
1) Nog in gebruik als strikvraag, vgl. Is. Teirlinck, Zuid-Oostvl. Idiot. dl. IIl, blz.
3 13: "Hoe heettege de vader van de kinders va' Zebedejuus?" Ook in Holland heel
gewoon.
2) Een sul.
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Vijfde Toneel: Hans ten tweeden male voor het college.
Prompt antwoordt hij nu op de hem gestelde vraag: "hy heet ghebuereman Jaeck de Meulder." Zelfs voelt hij zich zo zeker van zijn
zaak, dat hij op zijn beurt vragen begint te stellen: weet gij, 0 heren,
wel, waarom de engel Adam uit het Paradijs verdreef? Maar nu gaat
het de schepenen toch te ver. Met schade. en schande moet Hans
afdruipen:
U rugh verdient veel slaegen gij plompen Bijbel boer!
Dat hij nu met zijn vriend Godefroy de zwarigheid gaat "afspoelen"
is begrij pelij k.
In het Laatste Toneel komt hij stomdronken thuis, brallend:
Doctoors en Advocaets,
} b'
Die hebben al veel praets,
IS.
Den Predicant daer by,
Is erger noch als sy.
Hun reden doen soo groot gewelt,
Dat d'een de Ziel eyst, d'ander 't Gelt,
En 't Lichaem oock daer by,
Wie is den besten van de dry?
Daarna overlaadt hij Sibil met verwijten dat ze hem niet beter heeft
voorgezegd. Met de gebruikelijke vechtpartij, waarbij vrouwen meid
Hans tezamen geducht afranselen om "den iever die hy had' tot Preken
wat te verkoelen" eindigt de klucht. Overzien we het geheel, dan komen we tot de conclusie dat de held
in deze persiflage van het Hollandse Calvinisme in wezen niet anders
is dan een beklagenswaardige lijder aan grootheidswaanzin. In een tijd
waarin het dolhuis een publieke vermakelijkheid was, is het begrijpelijk
dat geesteskranken een voorwerp van spot waren op het toneel. Maar
iets wat een anti-geusgezind publiek wel uitermate in het gevlij moest
komen, was, dat deze megalomaan juist het dominees ambt begeerde.
Van het begin tot het einde speculeert dit stuk op de laagste instincten des volks. En van Gereformeerd geloof en van Gereformeerde
levenspractijk heeft de, toch zeer ontwikkelde en notabele, auteur geen
flauwe notie.
De Bie kende Vondel vrij goed: herhaaldelijk noemt hij hem vol
lof in zijn werken 1). Het is mogelijk dat Haen Kalkoen "de dronke
plondergeus" , die "zijn wijf gesmeten" heeft, enige invloed gehad
heeft. Maar toch slechts voor een gering deel kan Vondel aansprakelijk
gesteld worden voor deze mistekening van de Amsterdamse Calvinisten.
Vondel leeft midden in Amsterdam: en hoezeer hij zijn tegenstanders
ook door een sterk gekleurde bril bekijkt, hij ziet tenminste reële mensen.
De Bie's Amsterdam heeft met het werkelijke Amsterdam alleen de
naam gemeen. Hoe diep is de kloof tussen Noord en Zuid geworden!
Geen sprankje begrip meer bij hem van Hollandse toestanden. Slechts
te heftiger kan de volkshaat door een dergelijk stuk aangewakkerd zijn.
1) b.v. Verdrayde Werelt; opdr., blz. 54. 85.
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HOOFDSTUK XIV.

MICHIEL DE SWAEN.
Anna Bijns bestreed de ketterij, maar noemde Calvijn nog nauwelijks,
Michiel de Swaen verfoeit de ketterij, maar noemt Calvijn en het Calvinisme niet meer. Zo geven deze beide auteurs de natuurlijke begrenzing
van ons onderwerp aan. Michiel de Swaen, de grootste Vlaamse dichter
der I7e eeuw, tevens de belangrijkste Zuidnederlandse representant
van de internationale barokliteratuur, sluit een tijdvak in de Vlaamse
letterkunde af: meer dan een eeuw zal deze na zijn dood voortvegeteren,
om pas in Jan Frans Willems en zijn medestanders weer tot nieuw
leven te komen.
Ook De Swaen, de innig-vrome Duinkerkse heelmeester (1654-1707),
bekleedt in de meeste literatuurgeschiedenissen nog niet de plaats die
hem rechtens toekomt. Een eenzijdige vormaesthetiek pleegt hem eenvoudig af te doen met de mededeling dat hij tot "de school van Vondel"
behoort en bovendien nog een klucht (lees: blijspel) schreef. Soms
wordt daarbij nog de invloed van Cats vermeld 1). Voor een deel is deze
eenzijdige beoordeling ook aan een Noordnederlands gebrek aan belangstelling te wijten: onder de ± 150 intekenaren op de Werken van Michiel
de Swaen 2) waren b.v. maar drie Noordnederlandse particulieren.
Kalff3) stelt hem niet veel hoger dan Vollenhove, navolger van Vondel
als hij. Na lezing van het grote werk van Maurits Sabbe, Het Leven
en de Werken van Michiel de Swaen 4), dat hij als degelijk bestempelt 5),
had hij toch beter kunnen weten. Te Winkel daarentegen, die een geheel
hoofdstuk aan hem wijdt 6), toont dat hij met vrucht Sabbe's werk
gelezen heeft; hij ziet dat De Swaen door zijn mystiek-katholieke geest
zozeer van de Noordnederlanders, zelfs van Vondel ondanks sterke
formele invloed, afwijkt, dat hij in het Noorden vermoedelijk nooit
enige opgang zou hebben gemaakt, als men hem daar gekend had 7).
1) De Vooys, Histor. Schets (1939), blz. SI; Prinsen, Handboek (1920), blz. 329;
Bastiaanse, Overzicht, dl. Il, blz. 178. De meeste leerboeken noemen hem niet of nauwelijks. Alleen P. Oomes, Ned. Stemmen, dl. Il, blz. lIl, meen ik, wijst op het eigene in
zijn werk.
2) Uitg. door Dr. V. Celen met medewerking van Dr. C. Huysmans en Prof. Dr. M.
Sabbe, 6 din., Antw. 1928-1934.
3) Gesch., dl. V, blz. 399. Hij wist toen echter nog niet dat het mooie mysteriespel
De Mensch-wordingh van hem was (vgl. dl. V, blz. 419-+20).
4) Mémoires de I'Acad. Royale de Belgique, Classe des Lettres, etc. Brux. 1906, blz.
1-235·
5) t. a. p., blz. 425.
6) Ontwikkelingsgang, dl. V, blz. 308 e. v.; over de Mensch-wordingh, dl. IV, blz. 26-28.
7) t. a. p., blz. 312, 314.
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Moet men Vlaming zijn om den Vlaamsen Westhoeker te kunnen waarderen? Jan Frans Willems vindt hem "onbetwistbaer een' der voortreffelykste Nederduytsche Dichters van zynen tyd, zelfs wanneer men
de Hollandsche daeronder rekent" 1). Prudens van Duyse 2) beaamt dit
oordeel en zegt van een zijner gedichten: "men vindt er ook dien
balsemgeur van mysticismus in, die van het zinnelyke tot het ideale,
van het aerdsche tot het hemelsche opklimt."
De studie van Sabbe, ongetwijfeld een geest die voorbestemd was
om die van De Swaen te begrijpen, is de beste die mij over de Vlaamse
literatuur van de 16e en 17e eeuw onder de ogen gekomen is. Zonder
de term barok te gebruiken, die hij in 1903, toen hij dit schreef,
natuurlijk nog niet kende, en zonder nog een overzicht te hebben over
de Contrareformatorische kunst van West-Europa, heeft hij in de analyse van zijn werk in hoofdstuk V, alle baroktrekken, alles wat hem met
Vondel, Cats, Corneille e. a. verbindt en van hen scheidt, naar voren
gebracht. Slechts kort wil ik hier iets van zijn beschouwingen weergeven, waarbij ik dan tevens gelegenheid heb, zelf enkele opmerkingen
te maken.
Bij geen der besproken auteurs beter dan bij De Swaen kunnen we
waarnemen dat de zeventiendeëeuwse barok slechts één verschijningsvorm is van een geregeld weerkerende kunstrichting, die men in haar
variaties beurtelings gotisch, barok of romantisch gepoemd heeft. Het
werk van De Swaen wijst zowel vooruit naar de Romantiek als terug
naar de kunst der Vlaamse primitieven, terwijl hij tevens als barok
artist aan een Rubens soms duidelijk verwant is. Bijna zo naïef als de
Middeleeuwers beeldt hij in zijn grote werk Het Leven en de Dood van
Jesus Christus ons uit de geboorte van het kindeke Jezus in het winterse
Vlaanderen 3). Bijna zo naïef, want op het fijne Middeleeuwse prentje
van Maria en Jozef die in de barre winteravond lopen te zoeken naar
nachtlogies, volgt een heftige philip pica vol vragen en uitroepen tegen
het meedogenloze Bethlehem:
Heeft dan een Crocodil u in haer nest gebroed,
Of een wolvinne met haer jongen opgevoed?
Onmiddellijk daarop herroept de dichter deze ganse strafrede weer;
heel persoonlijk wordt hij opeens: ikzelf verjoeg de maagd zo dikwijls
uit mijn woning:
Dan, als uw losse tong, tot wellust uytgelaeten,
Een reyn gelaet ontstak met tuchteloos te praeten,
Als gy uw geyl gesicht op maegde-wangen sloeg,
En in een eerbaer hert een wulpschen oogslag joeg.
Die serene liefelijkheid, die de Middeleeuwse vrome kunst kenmerkt,
missen we in deze hartstochtelijker, meer persoonlijk-bewogen lyriek
uiteindelijk toch.
Naast dit soort tafereeltjes treffen we soms een romantiek aan, die de
1) Verhandeling, dl. II (1824). blz. 272. Deze opvatting wordt door mij gedeeld.
2) Belg. Museum IX (1845). blz. 392-414 (Citaat: blz. 409).
3) Werken. uitg. Celen (voortaan afgekort W.), dl. lIl. blz. 75 e. v.; Sabbe t. a. p.
blz. 185.
22

INLEIDING
stoutste Byroniaanse schilderingen van een Adriaan van der Hoop overtreft. Men vergelijke maar eens De Swaen's beschrijving van Calvariënberg 1) met het begin van de 3e zang van Van der Hoop's De Renegaat (1838), getiteld "Middernacht": in beide huiveren we terug voor
de ij selijke heksensabbath, de nachtuilen en de vleermuizen; wat bij
v. d. Hoop de vampyr is, zijn bij De Swaen de raven en kraaien die
de lijken der gehangenen verslinden. De laatste bezorgt den lezer intenser griezelingen dan de eerste. En toch, wie ook dit stuk leest in zijn
verband, ziet dat De Swaen geen romantiek beoefent om de romantiek
zoals Van der Hoop, maar slechts om des te heviger met barokke contrasten te kunnen werken. Calvariënberg is woest, ja vervloekt, gehaat,
vermaledijd, maar .... ineens breekt de dichter af:
Myn ziel, hoe dus vervoert door blinde schyn van reden?
Dit is een weerden berg, een berg van minsaemheden;
Een berg, waer Jesus gaet erstellen Adams val;
Een berg, waer Godes Kracht ten hoogsten blyken sal.
En nu jubelt hij het uit: gebenedijde berg, minnelijke berg, vermaarde berg, goddelijke berg!
Zo, met ogen gescherpt door de internationale barokkunst, moet
men de poëzie van den Duinkerksen dichter lezen. Naast de landschaps- (en zee)romantiek staat een ontbindingsromantiek, die ons
door haar illusionnistische, weerzinwekkende schilderingen van rottende
lijken met afgrijzen vervult 2). De schelste kleuren van het palet worden
gebezigd om gruwelijke wezens als Judas, Barabbas of Lucifer af te
malen 3), zodat men zich afvraagt of hier de grens van theatrale bombast niet is overschreden: na lezing hiervan 4) kan men niet meer zeggen
dat de gepassionneerdheid, de dynamiek, de overspanning van een
Rubens, althans in intensiteit, in de Vlaamse literatuur niet is geevenaard 5). Fel naturalistische marteltaferelen 6) wedijveren in gruwzaamheid met een beschrijving van "Jesus nagelinge en oprechtinge aen
het Kruys" (W. IV, blz. I48 e. v.) die den lezer de adem moest benemen en het hart in de keel doen kloppen. Men leze ook eens de hartverscheurende uitbeelding der geseling (W. IV, blz. 99 e. v.), maar
dan in haar geheel, met al die wisselende stemmingen van den dichter,
die de engelen aanroept om met hun vleugelen dit teder lijf te dekken,
die begeert om zijn bloed met dat van dien lieven Minnegod te doen
samenvloeien, en die Sions maagdenrei aanroept om dit bloed huns
bruidegoms te drinken:
Ach! 't is een weerder vocht, het gen' hy u wilt geven,
Hy heeft het uyt syn hert soa daedelijk gedreven;
Het doomt nog, 't is nog warm; komt Sions dochters, spoeyt,
Aenveerd den minne drank van hem die naer u gloeyt.
1) W., dl. IV, blz. 141 e. v.; Sabbe, blz. 198.
2) W., dl. V, blz. 207 e. v.; Sabbe, blz. 1743) Sabbe, blz. 190 e. v.
4) B.v. "Judas Wanhope", W., dl. IV, blz. 76 e. v.
5) Rombauts, Adriaan Poirters, (1937), blz. 241 e. v. zag dit over het hoofd.
6) W., dl. I, blz. 265 e. v.; Sabbe, blz. 125 e. v.
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Sabbe zegt: "De heerlijkste verzen werden De Swaen ingegeven
door het half-mystische, half-erotische godsdienstgevoel" (blz. 218).
Het woord "heerlijk" is niet geschikt om onze appreciatie adaequaat
uit te drukken, daarvoor stuit ons dit soort mystiek om godsdienstige
redenen te zeer tegen de borst: wel moeten we erkennen dat hij in
zijn talloze mystiek-erotische verzen en versfragmenten zijn hoogste
dichterlijke vlucht bereikt. Ook hij was oorspronkelijk, gelijk De Harduijn, Luyken e. a., een amoureus dichter geweest, maar op twee, in
zijn hs. trouwens nog doorgehaalde gedichten (W. dl. VI, blz. 159,
163) na, is al die wereldse en pastorale poëzie verloren gegaan, en is
"De Verliefde God", "De Minnevorst" Jezus in de plaats getreden
van den heidensen Eros. Hoe zuidelijk is deze godsdienstig-erotische
vervoering b.v. in de verzen, waarin hij de Communie bezingt, vergeleken met de noordelijke beheerstheid van een Vondel o. a. in zijn
Altaergeheimenissen 1). Het bezingen van de goddelijke liefde is zo
essentieel voor dit werk, dat de aanhalingen voor het grijpen liggen.
Ik citeer een zang op de wijs van een werelds minnelied (typerend!),
als toemaat toegevoegd aan een Vreugdezang ter ere van Zr. Marianne
van Meenen, die pas non geworden was (1695; W. dl. V, blz. 73).
Toesangh
meen liedeken : toon: ik sucht om ti goddin.

Comt in 0 reyne bruyt,
Uwen bruydegom ontsluyt
Syn borst, om ti t' omarmen
In syn armen;
Dryft nu alle droefheyt uyt:
Gy sult voortaen altyt gaen rusten
Sonder weedom, sonder smert,
Binnen uwen Jesus hert,
Dat voor uwe maegde lusten nu geopent wert,
Jesus hert, Jesus hert, Jesus hert,
Dat voor uwe maegde lusten nu geopent wert.
Uw reynheyt en oodmoet
Heeft syn minnelyk gemoet
Door lieffelyk verlangen
Soo bevangen,
Dat uw liefd' hem quelen doet.
Comt dan, roept hy, myn duyvinne,
Myne schoone, 'k ben bekoort.
Com, vriendinne, com togh voort,
Toont my nu de wederminne
Die my toebehoort,
Com togh voort, com togh voort.
In al dit werk bespeuren wij het product van een Franciscaanse
geestesgesteldheid en een J ezuïetische geestestraining 2): de liefde is
1) Vgl. Sabbe, blz. I73.
2) De Swaen heeft vrijwel zeker aan het Jezuïetencollege te Duinkerken gestudeerd;
vgl. de biografische schets van Dr. V. Celen in W., dl. I, blz. XII e. v. Vier van zijn
zonen werden priester, waarvan twee Franciscaan, vgl. Celen, W., dl. I, blz. XXXIIe. v.
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den dichter alles, de verbeeldingen zijner liefde zijn echter zo naturalistisch mogelijk. Zo is hij dan wel bij uitstek de dichter der Vlaamse
Barok geworden, daartoe van meet af voorbestemd door zijn aanleg,
en daartoe verder gerijpt door het culturele milieu waarin hij was
opgegroeid en verkeerde. Hij is niet alleen een devoot van nature, maar
evenzeer een romanticus. Zijn bolle Vlaamse kop met de doordringende,
enigszins weemoedige ogen, en de fijne ronde kin wijzen reeds in die
richting 1). Romantisch is hij in de over-accentuering van zijn zonden
("hoe heb ik .... uyt den geylen kelk van dertelheyt gesoopen!"), in
de opschroeving van zijn zelfverwijten ("wanneer ik om een kus, een
dwase minnetocht, myn Godt heb afgegaen en myne ziel verkocht"),
in de omstandige beschrijving van erotische visioenen die hem kwelden,
en het berouw, in hete tranen uitgeschreid 2). Romantisch is hij in
zijn onstuimig verlangen naar het bijzijn van een wezensverwanten
vriend (Sr. G. D. D.: misschien G. de Dons 3)) en naar de eenzaamheid:
Geluckige eensaemheyt! wanneer sal my geschieden,
Dat ik om uw genot de menschen sal ontvlieden?
Wanneer sal ick, alleen, en verre van gerucht
Syn besigh met degen naer wien myn boesen sucht?
(dl. VI, blz. 172).
Romantisch is hij in het wisselende van zijn stemmingen, zijn licht
beïnvloedbaar zijn en zijn ontevredenheid over zijn omgang met de
mensen: hij wordt ingepalmd door een blij gezicht, door vleierij, door
een zoet liedje; hij lastert, discussieert, windt zich op, schranst, drinkt
te veel, al naar de omstandigheden zijn, en - zo gaat de tobber voort Indien de reden my daertegen dwingt te spreken,
lck hoore my terstont als eenen geck versteken 4):
Men noemt my hypocryt, men schat my onbequaem,
Om oyt te syn gevraegt waer menschen syn te saem.
(dl. VI, blz. 178).
Dat deze amoureuze aanbidder van het H. Sacrament des Altaars,
evenmin als De Harduijn en Bellemans, een kettervriend zou zijn,
valt te verwachten. Veel reden om de ketterij aan te vallen bestond
er overigens voor hem niet. In de Franse stad Duinkerken was de
ketterij door Lodewijk XIV totaal uitgeroeid 5). Maar er was het gehate
Engeland, dat vier jaar lang Duinkerken bezet had gehouden (16581662): toen de Engelsen aftrokken was Michiel 8 jaar oud. Er waren
de ketterse zeevaarders en vissers, die de haven binnenvielen. Er was
1) Celen t. a. p., blz. XLIII.
2) W., dl. V, blz. 226 e. v.
3) Van G. de Dons verscheen in 1718 (2e druk 1719) te St.Omaars Den geestelyke
Helicon of christelyke bemerkingen op alle de Evangelien der Zondagen van het geheel jaer,
in verzen. Vgl. C. P. Serrure, Vad. Mus. jrg. I (1855), blz. 245 en Te Winkel. dl. V,
blz. 318. De twee gedichten van De Swaen, gericht tot den dichter G. D. D., behoren
tot de persoonlijkste uit zijn hele oeuvre (W., dl. VI, blz. 169, 175).
4) Smaden.
5) Sabbe t. a. p., blz. 17.
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de geschiedenis van zijn eigenlijke vaderland, Nederland, waarm de
ketterij zo'n grote rol gespeeld had.
Op 27 Oct. 1699 overleed de Duinkerkse priester Joseph de Bousy,
eerste kapelaan van de Broederschap van het Allerheiligst Sacrament
des Altaars, waarvan De Swaen lid was. Deze dichtte een Lyk-sangh 1)
op de uitvaart van dezen man - een vurig prediker, niet alleen in de
stad, maar ook in de omgelegen plaatsen; in de kracht des levens weggerukt - waarin hij zegt:
Den yver van uw ziel begon sigh eerst l' ontdecken,
Tot schand der kettery, tot roem van Christus Kerk.
Wy hoopten, dat gy soudt door een soo heyligh werk
Den Zeeuwen harden Brit de waerheyt doen geloven.
Och! och! hoe spoedigh is gheel onse hoop verstoven:
De doot doet die, met u, als eenen rook vergaen.
Blijkbaar werkte deze priester dus onder de zeevarenden 2), WIer
bekering door De Swaen evenzeer wenselijk werd geacht.
Of De Swaen iets van het wezen der ketterij begrepen heeft, we
wagen het bij hem evenzeer te betwijfelen als bij De Bie. Op een vraag
van de Brugse Rederijkerskamer De Heilige Geest (n 0 3) 3), welke
deugd God het meest behaagt en welke ondeugd hem het meest mishaagt, is zijn antwoord op de eerste vraag natuurlijk: de Liefde, "soetste lust van een verliefden Godt", maar dan volgt een pralerig-barokke
beschrijving van de grootste ondeugd: de Hovaardij, waaruit ik citeer:

o
o

grousaem monsterdier! 0 oirsprong aller plagen!
moêr der ketteryen en voester van den haet,
Die stoft op ydle pracht, en u beroemt van 't quaet!
Geveynstheyt is uw ampt, uw liefste lust: bedriegen;
Uw spel is eygen lof; uw oeffeninge: liegen;
Uw vrucht: weerstrevigheyt; uw ambacht: snoode list;
Uw echt gebroetsel is hartneckigheyt en twist;
Uw dagelyx bedryf: vercleenen en versmaden.
Een tipje wordt ons hier weer opgelicht van de gewone oppervlakkige
ketterpsychologie, die we ons van twee eeuwen tevoren nog herinneren.
In al haar uitgebreidheid treffen we ze nog eens aan in de uitlegging
van het Raadsel dat De Swaen op 9 Januari 1689 op de rederijkerskamer De Carssouw-bloeme gesteld heeft en beantwoord. Het druipt
van haat tegen de Engelsen, Willem III en de ketters, inzonderheid
Kwakers en Brownisten. Voor een deel misschien gemeend, voor een
deel misschien pour besoin de la cause: hij was in die jaren Raad der
stad 4) en toonde er zich ook bij andere gelegenheden niet afkerig van,
de Franse machthebbers naar de ogen te zien 5).
1) Men vindt deze in W., dl. VI, blz. 141, 138 en 139. De volgorde der bladzijden
is geheel foutief, zonder dat dit in de Errata is aangegeven!
2) Sabbe t. a. p., blz. 17.
3) W., dl. VI, blz. 189 e. v.
4) Celen t. a. p., blz. XL.
r.) Sabbe t. a. p., blz. 228-230; W., dl. VI, blz. 3 I I.
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Het Raadsel luidt 1):
Myn vleyende 2) gelaet heeft menigh ziel bedroogen,
Maer in myn boesem schuylt veel etter en venijn;
Ik can de waerheyt niet verdragen voor myn oogen.
Dit doet my tegen haer staeg wederspannigh syn.
Ik wil het echte kint uyt Vaders troon verjagen,
Om aen een bastaert-soon den selven op te dragen.
De Uytleggingh begint als volgt:
't Oproerigh Engelant ryst op door felIen tooren 3);
Syn toomeloosen Leeuwen twistigen Eenhoren 4)
Syn wederom geraekt in d' oude raserny:
Gewelt, bloetdorstigheyt, haet, tweedracht, moordery
Versamen 't alle kant hun woedende gesellen
Om 't ongeluckigh Ryk in vier en bloet te stellen.
Oragnien, root door haet, voert dese benden aen,
En wil syn eygen Oom uyt d' Heerschappye slaen;
Syn bloedige eersucht laet sigh nergens door verslappen:
Geen wegen schynen wreet om op den troon te stappen,
Al wierden sy besproeyt met broer en Vaders-bloet.
Maer Stuarts edel hert heeft al te grooten moedt,
Om dien geweldenaer syn wreetheyt toe te laten:
Hy rukt in eenen hoop syn moedighste soldaten,
En sonder insicht van 5) syn eygen levens ramp,
Hy doet den aerts tyran uytdagen tot den kamp.
Maar de Engelse soldaten zijn onwillig tot de strijd:
d' Ontrouwigheyt verkeert het hert der britsche knechten:
Niet een wil tegen syn geloofs gesinden vechten.
De koning is radeloos. Zijn gezin is in gevaar:
De liefde wint in 't end; hy keert naer 't twistigh Londen;
Daer vindt hy 't grauw te been, het heylighdom geschonden,
De kercken omgestoort, de borgery gescheurt,
De Godts-gesalfden door de straten heen gesleurt,
Gewelt en roof gepleegt op kristene gesanten,
In 't end verraet en bloet en vier aen alle kanten.
Heel Engeland valt af. De koning zendt eerst zijn gezin weg en trekt
daarna zelf in ballingschap, als eertijds David, geplaagd door Absalom
(Oranje), gesmaad door Simeï (het Engelse volk) 6).

o ketters

Engelant! in wie de helsche spooken
Geduerigh twist en moort en duysent grouwels stooken,
Dien naem maekt u beschaemt, leght, leght hem vry van kant:
Men noem u nu voortaen het aerdsche Duyvellant.

1) W., dl. V, blz. 128-132.
2) Zoetsappig.
3) Gramschap.
4) Het Engelse wapen heeft sinds Jacobus I als schilddragers de leeuw van Engeland
en de eenhoorn van Schotland.
") Zonder te letten op (Ned. Wdb. VI, 2215).
6) Het niet geciteerde gedeelte is zeer Vondeliaans. Over Absalom maakte De Swaen
ook een drama, waarvan maar een klein gedeelte is bewaard gebleven.
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Dat al de koningen des werelts t' samen spannen
Om met vorst Lodewyk uw grenssen aen te rannen 1).
Of is der menschen macht tot uw verderf te swak,
Dat d' Opperste Monark op u syn blixem smak.
o karssouwieren! soo u d' oirsaek lust te weten,
Waer door dit ryk soo langh met boosheyt is beseten,
Gy vindt die in de vraegh, u heden voorgestelt:
Ik noem de kettery de voester van gewelt.
Is 't niet de kettery, die sinnen, hert en oogen,
Ja menigh zielen heeft door soeten schyn bedroogen?
Is 't niet de kettery in wekkers borst venyn,
Pest, etter ende gal altyt verborgen syn?
Wie can de waerheyt min voor haer gesicht verdragen?
Wie neemt in tegen recht te twisten meer behagen?
Wie is 't die logentael en valsheyt meer bemint,
Die op d' onnooselheyt soo veel te seggen vindt?
't Is sy die Godes troon wil sluyten aen den kristen,
En open stellen derft aen queekers en bruynisten.
Sey ik dan niet met recht dat sy uyt Vaders troon
Wilt jagen 't echte kint voor eenen bastaert-soon?
Ach! waer sy nimmermeer in Engelant ontsteken,
Men sagh geen Koningen daer uyt den Ryk-stoel steken.
Een stuk waarin geregeld van de ketterij sprake is, is het historische
drama De Zedighe 2) Doot van Carel den Vijfden (geschreven vóór 1704),
zijn laatste omvangrijke werk 3) en volgens Jan Frans Willems (die
toen De Mensch-wordingh nog niet kende) het beste toneelstuk van
al de Vlaamse dichters der 17e eeuw. Het stuk is vooral hierom merkwaardig dat De Swaen zich verdiept in het nationaal verleden, wat
in het Zuiden met zijn droeve historie van onderdrukking en achteruitzetting, uiterst zeldzaam was 4). Hoe hij daartoe kwam? Karel V was
voor kunstenaars der Contra-Reformatie als Poirters en De Swaen een
figuur die uitermate imponeerde. Heerser te zijn over zulk een machtig
wereldrijk en dan afstand te doen van al die heerlijkheid, vóór zijn
tijd "aan eigen grootheid te willen sterven" (I1, 170), in een klooster
zich te gaan voorbereiden op de lichamelijke dood, dat alles stempelde
hem tot een heros der ascese en der versterving, zoals de ContraReformatie zich niet markanter kon denken 5). Een stuk zonder spelkwaliteiten, karakters zonder dramatisch belang, een werk zonder kleur
of leven, zegt Sabbe afkeurend 6), Ik kan met dit oordeel niet instemmen. Allereerst dient men dit stuk te zien als liggende in de lijn van
zijn Mauritius en zijn Catharina, uitbeeldingen resp. van den Christenheid en de kruis heldin. Zij zowel als Karel V waren voor de barokkunstenaars heroën, die hun leven opofferden aan Jezus: dat keizer
Mauritius lichamelijk sterft en keizer Karel slechts sterft aan de wereld,
1) Aanranden, aanvallen.
2) Gelaten, lijdzaam.
3) Uitgaven: 1707 door Petrus Labus te Duinkerken; 1843 door J. Fr. Willems (Belg.
Mus.); 1844 (afz. druk); 1899 (Annales du Comité ftamand de France); 1928 (W., dl. IJ).
4) Vgl. F. A. Snellaert in Belg. Mus., jrg. IX (1845), blz. 339.
5) Verwante figuren zijn b.v. Franciscus de Borgia en de zusters van Theodosius IJ,
die Poirters tot onderwerp van twee zijner werken nam.
6) Sabbe t. a. p., blz. 105-115. Ik bestrijd hem niet op de voet, maar volg een eigen
gedachten gang.
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vormt geen essentieel verschil. Ten tweede mag men zich afvragen of
De Swaen in dit soort spelen ter verheerlijking van de Christelijke
triomf over dood en wereld niet bewust werelds-dramatische opsmuk
uitschakelt. (Dat hij dramatische talenten bezat, bewijst toch duidelijk
genoeg zijn Gecraonde Leersse, een blijspel dat tot in 1942 opvoerbaar
bleek te zijn). Om de opzet er van te begrijpen moet men zijn omstreeks
dezelfde tijd (na 1700) geschreven Neder-duitsche Digtkonde lezen.
Volgens den dichter, die in dit werk vooral steunt op een of anderen
vertaler van Aristoteles (Dacier, 1692 ?), zijn er twee soorten onderwerpen voor de tragedie: "eenvoudige" en ,,'t samen gevoegde";
samengesteld is een stuk, waarin de anagnorisis volgt op de peripetie;
"eenvoudig, die bestaet of in een enkele lyding, gelyk de treurige dood
van eenen held, ofte in een enkele staetsverwisseling, gelijk eenen koning,
die de kroon nederlegt om een verworpen leven te leijden" [Ik curs.] (W.
Il, 259). Zo zijn er dan ook twee soorten treurspel: eenvoudige, "met
een enkele knoop en ontdoening (b.v. Bérénice van Racine) en samengestelde. Een andere indeling is die in "beweeglijke" en "zedelijke"
treurspelen. De eerste eindigen met "wonden, smerten, of ontlijving".
Zedelijk is die tragedie "die eenige persoonaedjen voorstelt, prijselijk
door goede seden en deugdelijke werken" (U, 265). Zo ziet men, dat
er wel degelijk aanknopingspunten zijn tussen dit stuk en zijn theorie.
Dat er een gapende kloof is tussen dit spel van Christelijke deugd en
Aristoteles' opvatting van de tragedie, is iets wat men niet alleen aan
De Swaen mag verwijten: Vondel's Maria Stuart beantwoordt ook
allerminst aan de klassieke regels.
Thans bespreken we de inhoud van het werk. In het eerste bedrijf
verheerlijken Egmond en Oranje, die hier nog goed Rooms is (blz.
110, r. 2), den groten keizer ten koste van zijn trotsen zoon, onder
wien ze met profetische blik de vrijheid van de Nederlanders vertrapt
en zichzelf veronachtzaamd zien. In een monoloog van Karel V horen
we iets van zijn innerlijke strijd: moet hij nu alle grootheid opofferen
voor een zoon, die misschien dadelijk zijn vaders "jonst en goetheyt"
zal vergeten, zodra hij hem is opgevolgd? (blz. 114). Alle tegenwerpingen
van Philibert van Savoye, aan wien hij daarna zijn wens om afstand te
doen kenbaar maakt, verwerpt hij: hij wil "ruimte tussen tijd en
eeuwigheid" maken. In extase roept hij uit:
Wegh werelt! laet my los! wegh grootheyt! ik vertrek
Ik volgh den lieven roep, den soeten minnetrek,
De noodingh van myn Godt, myn eenige verwachtingh.
In het tweede bedrijf wordt in een vertrouwelijk gesprek tussen
Philibert en Philips door den auteur wel een schel licht op het achterdochtige karakter van den laatste geworpen. Als zijn vader valt, meent
hij, zal ook zijn rijk bezwijken. Die gedachte bezorgt hem een ondraaglijk
lijden: de Nederlanders zijn zo gehecht aan hun vrijheid, dat hun
heerser meer een huurling lijkt dan een vorst. Wat Philibert er tegen
inbrengt, zijn vader, meent Philips, had dit "wederspannigh rot" veel
meer met het zwaard hun moedwil moeten afleren. Vooral die Egmond
en Oranje zijn gevaarlijk. - Met Maria van Hongarije, zijn tante,
bespreekt hij vervolgens de toestand in Engeland. Zijn vrouw, Maria
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Tudor, doet alles om er de ketterij uit te roeien, maar wat geeft het?
Veel onder hen, door een verleyde tongh bedrogen,
Versteken 't waere licht, al sien sy 't met hun oogen,
En, volgende de drift van hun begeirlijkheyt,
Ornhelsen eene leer, die hunne lusten vleyt.
En; met 'er daet, wat heeft men anders te verhopen
Van een onstuymigh grauw, wiens herten, altyt open
Naer nieugesintheyt, licht beroert syn en besmet,
Soo snel en schielijk als een weerhaen omgeset?
Hierop volgt een bittere klacht over de Engelse adel, die blijkbaar
geen haar beter is dan de Nederlandse. Zijn tante tracht hem te sussen:
Is 't wonder dat s' hun vorst en godtsgesalfden lasteren,
Nadien sy van 't geloof en 's Heerens wet verbasteren?
En Philips weet toch waarom de keizer dit huwelijk heeft tot stand gebracht: "den iever van Gods wet, de steun van syn vermogen". Philips
erkent dat dit zo is: daarvoor heeft hij alles over. Maar gemelijk merkt
hij op dat het regeren dan toch wel "een last en swaere slavernije" is.
In het derde bedrijf tracht Philips, die intussen over de a.s. troonsafstand is ingelicht, zijn vader tot andere gedachten te brengen. Er
zullen maar rampen voor de staat uit voortvloeien: afval van allerlei
volkeren, maar vooral afval van het geloof.
Geheugt u niet de scheur, die d' helsche kettery
Nogh onlangs heeft verwekt in uwe heerschappy?
Bemerkt gy niet dat 't vier van dese godeloosheyt
In d' asschen van de vrees verschuylt met haere boosheyt,
En weer uytbersten sal met meerder wederspalt 1),
Soo ras den Keyserstaf uyt uwe handen valt?
Becommert u niet dat de smet van dese pesten
Sigh weer uytbreyden sal van oosten tot den westen,
En door het snoo vergif van haer behaelykheyt 2)
Verderven 't beste deel Van uwe heerlykheyt?
Tot nog toe heeft Karels naam die volkeren en die ketters doen
beven. Maar Karel erkent nederig dat dat niet zijn eigen werk is; 't is
Gods werk:
't Is syn', niet mynen arm die 't heir der kettery
Met d' ongelovigen het stael uyt d' handen rukte
En al de vyanden van synen Naem verdrukte.
Die God van uw voorvaderen zal ook u helpen, zegt de keizer. Philips
brengt nog vele argumenten te berde, maar zijn vader slaat ze hem
alle uit de hand. Philips moet nu maar niet langer wederstreven. Als zijn vader weg is, blijkt Philips nog niet verzoend met de gedachte dat zijn vader afstand zal doen: de strijd tussen het medelijden
met zijn vader, dien hij dus niet begrijpt, en de eerzucht om zelf de
macht te krijgen woelt in hem. Of het nu deugd of zwakheid van
zijn vader is, deernis blijft hij voor dien man voelen. Philibert tracht
1) Weerspannigheid. Niet bij Kil., wel vaker bij De Swaen. Contaminatie van tweespalt en wederspannigheyt?
2) Besmetting.
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hem die gedachte uit het hoofd te zetten, maar praat, in dit opzicht
althans, langs hem heen. Beiden verlaten het vertrek. juist als Oranje en
Egmond binnentreden, vol argwaan over die twee vreemdelingen Philips
en Philibert. Egmond slaakt de verzuchting (en ik meen te mogen aannemen dat het den nationaal-Nederlands voelenden en, gelijk wij straks
zullen zien, den vrijheid beminnenden De Swaen uit het hart gegrepen is):
Wat ongeluk voor ons gerustigh Nederlant,
Dat onsen vorst Philips 1) syn prinsselycke hant
Verbandt aen d' erfgenaem van 't Arragons vermogen!
Ach! zedert desen bant is onse macht geboogen,
Ons heerlykheyt verneert, ons vryheyt onderdrukt. o Carel, waere spruyt van soa veel dappre helden,
Hoe pynlyk valt het ons, uw groote deught te melden,
Te dencken op 't soet jock van uwe heerschappy,
Terwijl ons nakend' is soo swaere slavernij!

Het 4e bedrijf begint met een gesprek tussen 's Keizers zuster Eleonora, weduwe van Frans I, en Egmond. Egmond heeft respect voor
de zielegrootheid van den keizer, maar zou zo graag zien - om de
gevolgen: het doen waggelen van zijn rijken - dat de keizer de kroon
bleef dragen tot zijn dood. Eleonora kan echter het besluit van haar
broer volkomen billijken. Maria van Hongarije, die zich bij Eleonora
voegt, kan die vrees van Egmond wel begrijpen: ook zij ziet zwarte
wolken aan de horizon opdoemen, vooral als Philips straks met de
Inquisitie gaat werken:
Het ketters gif heeft soo veel herten ingenomen,
Dat wy niet vry en syn van 't gen ons deede schroomen,
En dees behalykheyt wordt swarelyk geweirt,
Om dat men niet en weet, aen wie sy 't meeste deirt:
Sy schuylen voor het recht, versamen in 't verborgen,
En dees gedektheyt baert den vorst te meerder sorgen.
Soo d' Inquisitij wort daer tegen ingevoert,
Misschien en wert den staet niet min hier door beroert;
En 't dunkt me onmogelyk, dien toom te konnen geven
Aen volckeren, gewent in vryen toom te leven.

Maar toch, misschien zal God genadig zijn. De daad van Karel blijft
goed: haar ziel verlangt er naar, maar haar harte beeft. - De keizer
en een stoet van edelen komen op. Voor het laatst doet nu Oranje
nog een welsprekend beroep op den keizer: een beroep op zijn hart,
dat den keizer nog het meest treft. Deze verzekert hem, dat hij niet
het afscheid van de kroon zich het meest aantrekt, maar dat van OranJe,
Egmond en de anderen. Egmond verzekert, dat hem bij dit afscheid
het meest ontroert de kranke ouderdom des keizers, die hem dit besluit
deed nemen. Karel verklaart echter goedjonstig, dat deze krankheid,
die hem eindelijk zijn rust bezorgt, hun juist een bron van vreugde
behoort te zijn. Geheel dit toneel ademt oprechte wederzijdse liefde.
Het se bedrijf toont ons Maria van Hongarije weer in gesprek met
Egmond. In tegenspraak met haar eigen vroeger in een vertrouwelijk
gesprek met haar zuster geuite bezorgdheid, tracht zij Egmond gerust
1) Philips de Schone.
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te stellen omtrent Philips' karakter. Vergeefs. Het ganse volk vreest
voor den Spanjaard, zegt deze. Een verzoek van hem aan Maria om
als landvoogdes aan te blijven, slaat zij af: ook zij heeft genoeg van
de aardse grootheid en wil het voorbeeld van haar broer volgen. Dit
. maakt de maat der rampen vol, meent Egmond:
Den welstant en den roem van Neerlant is verloopen,
Syn scheuringh is na by, syn ondergangh genaekt!
Nu volgt nog de plechtige afstand ten aanschouwen van het ganse
hof. De keizer, ondersteund door Oranje, spreekt hen allen voor het
laatst nog toe. In zijn terugblik verklaart hij dat
't eenigste beworp 1) van alle myne wercken
Was om de waere kerck en mynen staet te stereken.
Hij zet de motieven voor zijn afstanddoen uiteen en zegt tot zijn
onderdanen:
'k Wil tot erkentenis u anders niet afvragen,
Dan dat gy 't waer geloof getrouwelyk vermeert,
En desen mynen soon als uwen koningh eert.
Daarna spreekt hij zijn zoon toe, wien hij nog eens op 't hart bindt,
te zijn "een schroom den ketter, een troost den onderdaen". Gelijk
gewoonlijk bij dergelijke plechtigheden vinden nu de gebruikelijke
plichtplegingen en toespraken plaats. De tekenen der koninklijke waardigheden worden overgegeven. Muziek weerklinkt. "Hier soude mogen
gedanst worden". Karel spreekt daarna nog een gebed uit, eindigend:
Wegh werelt; grootheyt, wegh; 'k vertreed u met den voet:
Nu syt gy doodt voor my, nu leev ik eerst voor goet.
Het geboden overzicht moge volstaan, om te doen zien, dat wij hier
met een edel vaderlands historiespel te maken hebben van een dichter,
bezield door vurige drang naar een ascetisch leven, tevens treurend om
het verlies van de vrijheid der Nederlanden. Pleitbezorger en voorvechter van het geloof is Karel V - en niemand, ook de dichter niet,
neemt hem dat kwalijk - evengoed als Philips, maar hoe steekt
overigens de laatste als donkere figuur tegen de lichtende gestalte van
Karel af. Zijn Spaanse hoogmoed, zijn achterdocht, zijn haat tegen
de inlandse groten, maar ook zijn onverstand om de Spaanse Inquisitie hier in te voeren, zullen Nederland niet alleen van zijn dierbare
vrijheid beroven, maar ook het hele staatsbestel aan het wankelen brengen.
Ten slotte treft ons ook hier, evenals bij een Everaert twee eeuwen
te voren, bij alle positief vasthouden aan het Roomse geloof, diezelfde
echt-Nederlandse trek van gematigdheid, die we b.v. missen bij den
Engelsman Verstegen.
Voor de interpretatie van dit drama is ook van belang een der allerpersoonlijkste gedichten, die De Swaen gemaakt heeft, in zijn handschriften te vinden: Aen den Heer van Heel 2), my onbekent, over
1) Oogmerk.
2) Er is een Rotterdams dichter Jakob Petrus van Heel bekend, notaris en dicht··
genootschapper, die ± 1796 overleed (Van der Aa, Biogr. Wdb., dl. VIII, 1 en Te Winkel,
Ontw. V, blz. 531). Mogelijk was dit een kleinzoon van den boven vermelde.
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syne dacht ap myn vertrek uyt Hal/ant (W. dl. VI, blz. 181). Blijkbaar
had de dichter een bezoek aan zijn oudsten zoon gebracht, die te
Rotterdam gevestigd was 1); daarna moet hij dit mooie elegische sonnet
gemaakt hebben:
Wat claegt gy, heer van
Omdat een wilde Swaen
De Swaen, met meerder
Nu een soo soet verblyf

Heel, wat doet gy hollant treuren,
syn kust verlaten heeft?
recht, tot rouwe sigh begeeft,
niet meer hem magh gebueren.

o hollant! vreedsaem lant, waerin de vryheyt leeft,
Wat socht ik die vergeefs by uwe nagebueren,
Waer Frans en Castiliaen de rust en vrede schueren,
Waer 't hooft der borgery voor vreemde heeren beeft!
O! had ik, lieve lant, in uw begryp 2) gebleven,
Hoe vroylyk wiert myn stem tot singen voortsgedreven,
Of aen de Rotte-stroom of midden op de Maes!
Nu leef ik in een oort, waer vreughde is uytgeweken:
Myn spys is bittre gal, myn sang: Eylaes! Eylaes!
Och! och! waer heb ik my, misleyde Swaen, versteken!

De laatste regels zijn aangrijpend. Het is wel een wondere speling
der geschiedenis, dat de laatste grote dichter der Contra-Reformatie
op zo persoonlijke wijze zijn liefde voor het vrije Holland uitte, een
land, dat, vooral door het Calvinisme gestaald, zijn vrijheid op den
Spaansen dwingeland bevochten had: in de landen, waar de ContraReformatie had gezegevierd, genoot men nergens van een dergelijke
vrijheid.
Bezien we nu nog eens De Zedighe Daat in het licht van deze persoonlijke gedachtenuiting van De Swaen, dan bespeuren we er naast de
peripetie in den persoon van Karel V, die als keizer vrijwillig het lot
verkiest van een vergeten burger te worden, nog een tweede staatverwisseling, n.l. van het volk der Nederlanden, dat door de troonsafstand uit een toestand van geluk gestort wordt in een zee van rampen:
beroving van zijn vrijheid, tweedracht, scheuring. Maar dan is het
ook niet toevallig dat De Swaen dien goeden keizer tweemaal ten tonele
heeft gevoerd, eens als den populairen volksvriend in De Gecraande
Leersse, andermaal als den wijzen, beminden en beminnelijken landsvader in De Zedighe Daat. Dan is daar in die idealisering een romantisch verlangen naar het verleden, gelijk bij Potgieter naar dat van de
Gouden Eeuw der Republiek, een verlangen naar die schone tijd, waarin,
volgens de visie van dezen onder het Franse juk zuchtenden dichter,
één godsdienst vorst, volk en adel tezamensnoerde, e,n waarin de Nederlanden nog niet door onverstandige volksonderdrukking in drie delen
verbroken waren. Dat deze romantisering van de geschiedenis, geboren
uit heimwee naar een gelukkiger verleden, de historische werkelijkheid
van het tijdvak van Karel V wel enigszins geweld aandoet, vergeven
we dezen nobelen mens volgaarne.
1) Celen t. a. p., blz. XXXI. Hij overleed er in
2) Gebied.
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BIJLAGE

EEN CLUCHTICH VERHAEL
VAN EENEN
GEPREDESTINEERDEN CAPPUYN
DOOR

RICHARD VERSTEGEN

TOT DEN LES ER 1).

.>

Beminde Leser, ick moet u hier met u patientie 2) een beclaghelijcke
Cluchte 3) ghaen verhaelen, van eenen Ghepredestineerden Cappuyn;
het welck geene ghefingeerde Clucht en is, maer een dingen dat gewisselijck is geschiet ende niet langh geleden, onder den genen die
sonder herschepsel 4) her ghereformeert 5) ofte Ghereformeert willen
zyn; oft om noch claerder te spreecken, onder den ghenen die, onghereformeert synde, willen onder malcanderen de Gereformeerde heeten,
ende van niemant anders en connen soo gheheeten worden, wt de
sorge 6) dat 7) ander liedens 8) draghen om hen niet te misnoemen 9).
1) De interpunctie, gelijk doorgaans bij Verstegen zeer slordig, is gemoderniseerd.
Kennelijke drukfouten zijn verbeterd, maar worden in de voetnoten verantwoord. Voor
de critische bespreking van dit werkje, zie bov. blz. 217-218.
2) Anglicisme: met Uw verlof (with your patience). Dit ongesigneerde werkje van
Verstegen is zo mogelijk in nog slordiger Nederlands geschreven dan zijn gesigneerde
werken. Soms lijkt het wel vertaald Engels. Ik vlei me niet met de gedachte, alle anglicismen te hebben aangewezen in de volgende voetnoten.
3) Een beklaaglijke, jammerlijke èn een vermakelijke, lachwekkende gebeurtenis, dus
een tragicomisch voorval.
4) D. i. zonder echte reformatie. De uitdrukking kan in tweeërlei zin verstaan worden:
Ie. zonder dat ze werkelijk Gereformeerd zijn, vgl. in het vervolg van de zin: onghereformeert synde; 2e. zonder dat ze het purisme herschepsel willen gebruiken in plaats
van het bastaardwoord reformatie, vgl. Rombauts, Richard Verstegen, blz. 234-235 en
302-303 en de door hem aangevoerde plaatsen uit V.'s werk. (Ook N. Taalgids, jrg.
XXVIII (1934), blz. 55 e. v.).
5) Hergereformeerd, want Luther heeft volgens V. het eerst de kerk Z.g. gereformeerd, maar Calvijn heeft diens werk weer gereformeerd. Vgl. De Gazette van NieuweMaren, blz. 44 (Bericht uit Leiden): "Datmen daer Godts woort veel beter doorknouwt
heeft, als het oyt sijn leven te Geneven doorknouwt is gheweest; ende datmen daer uyt
heeft bevonden, dat de ghereformeerde religie van Calvinus soo wel behoorde op een
nieu herghereformeert te worden [n.l. door Arminius], als 't wel nootsakelijck was, dat
Calvinus de ghereformeerde religie van Lutherus her-reformeerde."
6) Wegens de vrees.
7) Die. Aan Engelse invloed zal moeten worden toegeschreven dat mannelijke en
vrouwelijke woorden zo vaak onzijdig door V. worden aangeduid, vgl. in dit verhaal
b.v. : "voor sulckx machmen dat (n.l. de historie) houden"; "een .... Ordonnantie
dat niet en mach verandert wesen"; "dat hy den Cappuyn in de Keucken soude draegen .... om dat het . ... was wat coudachtich geworden"; "een schootel cost .... dat
maer een weynich warmte van doen hadde, en .... het selve noch niet mede te brenghen" ;
"eenen Capuyn .... dat ghepredestineert was"; "dese slechte excusatie, dat een ander
voor hem ghepracktiseert hadde" . Soms is er tweeërlei geslachtsaanduiding van een
woord in één zin: "dat het eenen Capuyn is oft is gheweest die ghepredestineert was ....
ende hoe can het dan moghelijck wesen dat het van eenen hondt soude connen ghegeten
worden." Voorzover het relativa betreft, kende het oude Nederlands het verschijnsel
ook, vgl. Van Helten, Vondel's Taal, dl. II, § 217.
8) Luthersen en Doopsgezinden. Voor de stapelvorm liedens vgl. Ned. Wdb. s. v.
lieden, waar een bewijsplaats uit Marnix genoemd wordt. Eigenaardig is dat V. even
verder (r. 167) ook de vorm met ui gebruikt: Luydens.
9) Met een verkeerde naam noemen, vgl. Ned. Wdb. s. v. Vgl. voor deze passage:
De Spiegel der Ned. Elenden, waar in hfdst. VII de vraag onder de ogen wordt gezien,
of de Hollanders een gereformeerde religie hebben. Hij betoogt daar ook (blz. 134-135),
dat niemand ze gereformeerd wil noemen, maar wel, naar gelang van de landstreek,
Calvinisten, Picarden, Geuzen, Puriteinen en Hugenoten. De naam gereformeerd reserveren
Hussieten, Luthersen, Herdopers en Calvinisten allen voor zich zelf. Vgl. ook Oorloge, 2e deel.
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Onder dese menschen dan, die hunne selven voor hun plaisier met
de naeme van de Gereformeerde ketelen 1), is dese Historie van eenen
Gepredestineerden Cappuyn voor seker gheschiet, op alsulcke plaetse
ende in alsulckenen tydt datter gheen ghetuyghen ghebreecken en
costen. Ten is niet van noode om sekere redenen de plaetse ende de
I51persoonen hier te noemen; de Historie is daeromme niet te min waerachtigh, ende voor sulckx machmen dat houden.
Alsoo vaertwel.

10

Eenen sekeren Ghereformeerden Gomaristen Predicant is op eenen
Sondach in de Kerck op den Preeckstoel ghetreden. Ende soo 2) hy
20 zijnen Bybel hadde open ghedaen, ende zijnen schoonen langen Baert
twee ofte dry maels af ghestreelt, het woordt ghegheven was 3), ghelijck aen de Soldaten van de Wacht, om een Dateensche Liedeken datmen meynden een Psalme Davidts 4) te wesen - van veel Partijen 5)
lustich te singhen. Ick segh van veel Partijen, om dattet by nae all
25 song datter was, soo wel Vrouwen als mans, en so wel 11eys-kens als
kneghtkens, want al ist dat S. Paulus verbiedt dat eene Vrouwe in de
Kerck sal spreecken 6), dese Ghereformeerde en vinden niet dat sy
verboden is 7) om daer in te moghen singhen, want daer moet het alle
singhen dat luyde genoech bleyten can om volcomen Ghereformeerde
30 Musieck te maecken. Het Liedeken wt zijnde, soo 8) heeft den ghoeden
Gomaristen woorden knecht sijnen mont open ghedaen om (soo de
aenhoorders meynden) Godts woort te gaen Preecken, al wast meer
dan hy doen kost. Nietemin hy heeft het hunne 9) voor Godts woordt
aenghepreeckt, ende hun geseyt dat het anders niet en was dan het
1) Vgl. Characteren, no. 43: "a10ft hy niet naemen ghenoech en hadde, hy geeft
hem selven den naem van Gereformeerde, och armen, hier mede ketelt hy maer hem
selven, want van niemant anders inde wijde werelt en wort hy soo genoemt.':
2) = toen. Vgl. r. 79: "soa nu den tijdt ghecomen was om te ghaen Eeten, den
Predicant .... is ghecompareert"; r. 130: "soa den knecht het Cappuyn van de Taefel
nam, zijnen Heer ghaf hem een wenek" ; r. 158: "Soa hy den Cappuyn voor het vier
gezedt hadde .... , soo was den grooten Dog in de keueken ghecomen." Soa = zodra
in r. 82: "desen Dienaer van Gomarus woordt, soomen aen de Tafel gheseten was,
heeft zijnen hoedt heel dicht voor zijn ooghen ghehouden." Dit temporaal gebruik van
soa is niet zeer algemeen, vgt. Dr. G. S. Overdiep, Zeventiende-eeuwsche Syntaxis, Gron.
1931-1935, Ie stuk, § 89.
3) Het woordt: Ki!. bellicum symbolum. Het woordt gheven: vgt. Engels to give the
word = to inform officers or men of the password to be used (A New Eng!. Dict. vol X,
part. 1, s. v. word, I, 2, e).
4) Vgl. Characteren (Van een Hollantsche Bijbel-suster): "Haer en verdriet gheen
dinghen meer, dan dat zy inde kerck oock niet spreecken en mach, daer zy nochtans
Dathenus dichten (die de Geusen de Psalmen Davids noemen) zoo lustigh mach singhen"
en Oorloge, blz. 16: "Datheense dichtekens (die sy de Psalmen Davids noemen)."
5) Van veel Partijen moet hier - gelijk uit de volgende zin blijkt - ongeveer betekenen: met veel zangstemmen, veelstemmig. Voor een dgl. betekenis heb ik echter geen
plaats kunnen vinden in de 16e en 17e eeuw.
6) I Cor. 14: 34-35: "Dat uwe vrouwen in de gemeenten zwijgen, want het is
haar niet toegelaten te spreken," enz.
') Anglicisme. Naar: she is forbidden.
8) Over de hervattende functie van soa in de aanloop van een hoofdzin, na een bijzin,
zie men Overdiep, t. a. p., § 22. Men vindt het veel bij Verstegen, b.v. r. 94, 96,
159, 223 en 248.
9) = hun, vgl. r. 10, 55 en 140.
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woordt Godts, Op datse ghelooven souden dat, hadde Godt selver
onder hen daer geweest, hy en had anders niet ghesproken, en soo
ghaf hijse vast 1) vals geldt in goede betalinghe, te weten Gomarus
woordt voor Godts woordt 2).
Sijn Sermoon was van de Predestinatie, ende daer op wist hij te
40 segghen wat Godt geordoneert had de aengaende de menschen, al langh
eer dat hy de menschen gheschapen hadde, aleveleens af oft hy doens 3)
van zijnen Raedt, oft ten minsten zijn Secretaris 4), hadde gheweest.
Hy sustineerden dat alles dat gheschieden, dat gheschieden door
de Predestinatie 5), ende dat alle dinghen, soo wel quaet als goet, waeren
45 van Godt gheordonneert, om recht alsoo te moeten gheschieden ende
alsoo te moeten zijn, ende anders niet 6). Voorts dat de menschen gheenen
vryen wille en hadden om noch goet noch quaet te doen, maer waeren
door de Predestinatie daer toe ghedreven, gelijck de Wokken van de
winden in de Locht 7). Voorts dat alle de Arminiaenen maer Ketters
50 en waeren, om dat sy obstinaetelijck gheloofden dat Godt gheene
menschen in de Hel en verdoemde, ten sy dat sy door hunne sonden
de verdoemenis verdient 8) hadden; ende om dat sy oock gheloofden
dat Godt, niet tegensta ende alle zijn voorghaende wetenschap 9), heeft
35

1) Almaar.
2) Vgl. Oorloge, blz. 31: "die malheureuse rebeIIige oorIoge om van Calvinus woordt
Godts woordt te maken"; en Epigrammen, III (1641), blz. 28:
'Twas al Godts woordt daer zy van spreken kosten.
Tot datmen ginck hun naer de vingheren sien,
80 sagen wel die wel scherpsichtich waren,
'Twas maer Calvinus woart dat hy voorts brochten."
3) Doens = toen, vgl. Ned. Wdb. lIl, 2, 2684, s. v. doe.
4) Vgl. Epigrammen III (1641), blz. 27:
Hoe komt Calvijn aan Christus' leer, vraagt de dichter:
"Is hy gheweest dan Christus Secretaris?"
5) Begin van de begripsverwarring. De praedestinatie immers is slechts één zijde
van Gods raadsbesluit: zij omvat slechts de verkiezing of de verwerping v<J,n de mensen.
Verstegen haalt hier dooreen wat de Gereformeerde theologie onderscheidde: het
decretum generale of decretum creationis et providentiae h. e. rerum in tempore creandarum,
conservandarum et gubernandarum aeterna praefinitio, èn het decretum speciale of decretum praedestinationis h. e. consilium Dei de creaturis intelligentibus salvandis aut damnandis. Vgl. Prof. Dr. A. G. Honig, Handboek van de Geref. Dogmatiek, Kampen, 1938,
blz. 258.
6) Leer der Voorzienigheid, zoals die wordt uitgedrukt in art. XIII van de Ned.
Geloofsbelijdenis: dat God alle dingen "naar Zijn heilige wil alzo stiert en regeert dat
in deze wereld niets geschiedt zonder zijn ordinantie." De leer der Praedestinatie daarentegen wordt behandeld in art. XVI.
7) Ten onrechte wordt hier de praedestinatieleer verward met het determinisme.
Het laatste heft de verantwoordelijkheid van den mens op, en "maakt het psychisch
leven van den mensch tot een psychisch proces, dat als een natuurnoodwendigheid niet
in zijn ontwikkeling kan gestuit worden." (Honig t. a. p., blz. 258), vgl. Verstegen's
beeldspraak. De Calvinist echter houdt altijd naast de onveranderlijkheid van Gods
raadsbesluit vast aan de verantwoordelijkheid van den mens. "De mensch is wat zijn
willen betreft vrij van dwang." (Honig t. a. p., blz. 259).
8) De Calvinist leert dat alle mensen door hun zonden de verdoemenis verdiend
hebben, maar dat God sommigen door zijn genade daaruit verlost zonder enige verdienste hunnerzijds, en dat hij "de anderen laat in hun val en verderf, waar zij zichzelve
ingeworpen hebben" (Art. XVI Ned. Conf.).
9) Bedoeld wordt: de voorwetenschap of praescientia Dei. Deze handhaaft de Arminiaan
(en de Semipelagiaan in het algemeen) ook; voor hem is het zelfs een zeer belangrijk
leerstuk, want krachtens een voorgezien geloof maakt God volgens hem de mensen zalig.
Voor den Calvinist vloeit de voorwetenschap logisch voort uit Gods raadsbesluit (vg!.
Honig t. a. p., blz. 198).
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alle menschen de weet ghedaen dat hyse hunne sonden vergheven sal
ende hunne geven het eewich leven 1), als sy hunne sonden willen af
laeten 2) ende hun selven tot de deucht ende zijnen dienst bekeeren.
Dit beduyden des en goeden Gomarus woorden-knecht soa claerlijck dat het scheen door zijn woorden dat het niet te beduyden en
heeft dat een sondenaer 3) zijne sondich leven soude laeten 4), door
60 dien dat alles gheordoneert is door een voorghaende Ghepredestineerde
Ordonnantie, dat niet en mach verandert wesen. Alsoo dat de menschen
van Godt selver waeren gheordoneert tot salicheydt ofte verdoemenisse, al eer dat se menschen waeren, ende soo hadden sy met beternisse oft bekeeringhe van hun sonden niet veel te doen, en mochten
65 dien verloren arbeydt wel spaeren, om dat het ghene dat wesen moet,
dat moet wesen, ende dat ghedaen is, dat blijft ghedaen, ghelijck de
Vendt seyde die hem selven veeghden eer dat hy vuyl was.
Onder anderen die dit schoone Sermoon hoorden was eenen Edelman, die om zijne Recreatie ofte vermaeckinghe altemets in de Kerck
70 quam, om dat hy nerghens en wist te gaen om beter te hooren Lieghen,
ende daeromme hiel hy meer van dusdanighe Sermoonen te hooren
dan de moeyten te doen om in Amadis de Gaule 5) oft dier ghelijcke
Boecken te Lesen.
Desen Edelman. om dat 6) hem den goeden Gomaristen Woorden-knecht
75 soude soo veel vreught aen doen tot sijnent in huys als op t' stoel in
de Kerck, heeft 7) hem (doen het Sermoon wt was) doen nooden om
by hem dien dach te comen eten. Den Predicant, die soo discreet 8)
was dat hy de beleeftheyt van den Edelman niet en wilde versmaden,
heeft hem terstonts belooft te comen. Soo nu den tijdt ghecomen was
80 om te ghaen Eeten, den Predicant onder meer andere Ghasten, die
daer oock ghenoot waeren, is ghecompareert. Desen Dienaer van Go-

55

1) Dit aanbod der genade leert de Calvinist ook, omdat de mens immers een ten
volle verantwoordelijk redelijk en zedelijk wezen is. Alleen het slot van deze zinsnede
moet voor hem anders luiden, aangezien er in "de deucht" voor hem geen verdienste
schuilt.
2) Laten varen, vgl. Mnl. Wdb., I, 245.
3) Vgl. voor deze vorm: Mnl. Wdb., VII, 154I.
4) Volstrekt onjuiste voorstelling. Heiliging des levens is voor den Calvinist plicht
der dankbaarheid; het nalaten der zonde en het verrichten van goede werken wordt door
God beloond; slechts de zaligheid kan er niet op worden gegrond (Art. XXIV Ned.
Conf.). De betering des levens ("beternisse" zegt V. verderop) is trouwens een vrucht
des geloofs.
") Rombauts vergelijkt t. a. p., blz. 303 (vgl. ook blz. 230) deze uitlating over de
Spaanse heroïsche romans met de bij Verstegen ettelijke malen voorkomende kleinerende
uitingen over oude volksboeken en volksliederen, als het Hildebrandslied, Uilenspiegel e. d.
6) = opdat. Volgens Overdiep bevat een dgl. finale bijzin, ingeleid door om dat,
steeds het hulpww. soude in het praedicaat; dit laatste moet tevens negatief zijn (t. a. p.,
§ 72). Dit laatste is hier niet het geval.
') Afscheiding van onderwerp en persoonsvorm, m. a. w. isolering van het onderwerp aan het begin van de zin, treedt bij V. veel op. Er zijn bij hem verschillende typen
van onderbrekende bijzinnen. In bovengenoemd geval is het een doelaanwijzende bijzin,
evenals in r. 193 eIl 198, waar de beide finale zinnen echter beknopt zijn. Een onderbrekende bijw. bijzin van tijd in r. S2; een bijv. bijzin -1- bijw. bijzin v. gevolg in r.
77; een bijw. bep. + bijv. bijzin in r. 80. Zie voor deze afscheiding: Overdiep, t. a. p.,
b.v. § 279 e. v.
8) Verstandig, Kil., prudens, sapiens.
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marus woordt, soomen aen de Tafel gheseten was, heeft zijnen hoedt
heel dicht voor zijn ooghen ghehouden, om op gheene dinghen te sien
dan inwendighe donckerheydt, wt vreese dat hy Afgoderije bedrijven
85 soude met erghens op te sien, ter wijlen dat hy las 1), deur dien dat
Hamels, Bowten, Ghebraden Schouwers ende dierghelijcke dinghen al
in Afgoden veranderen mochten, by alsoo verre 2) dat hy zijn ooghen
daer op soude slaen, ter wijlen dat zijn Lippen besich wa eren met het
Ghebedt te segghen, dat wel een consideratie 3) van Importantie is,
90 ende oock wel in voorsien 4) van de gheene die daerom 5) blindelinckx 6)
bidden 7).
Het blinde Ghebedt opt leste ghedaen zijnde, al duerdent soo langh
dat veel hongherighe Maghen begonsten daer tegen te Muyteneren 8),
so heeftmen begonst wel te Eeten en te drincken ende vrolijck te wesen,
95 koutende hieraf ende daeraf.
Met het tweede gherecht, soo heeft hem op de Taefel verthoont
in zijn alder-schoonste Postuer eenen wel ghebraden grooten Vetten
Cappuyn, die den Predicant met alsoo ghoede Ooghen besach, als
hy in de Kerck zijnen Text in den Bijbel hadde ghesien 9). Den Edel100 man, peysende wat Drollerij te gaen bedrijven, heeft de Proposten 10)
van t' gheselschap wat beghonst te veranderen. Hy heeft den Predicant
bedanckt van zijne Gheleerde Sermoon, het welcke, soo hy seyde, hy
hadde bevonden van soo diep verstandt 11) en van soo groote verhooien
wetenschap, dat hy door zijn bodt verstandt en onwetenschap 12) het
105 selve niet begrijpen en cost sonder meerder explicatie, ende daeromme
heeft hy hem begheert 13), dat hy hem wilde toch door eenighe exemple
ofte ghelijckenisse het stuck oft effeckt 14) van de Predestinatie wijs
maecken 15), op dat hy t'beter soude moghen verstaen. "Seer geerne
mijn Heere" antwoorde den Predicant, en begonst het selve hem te
IJO beduyden ende wt te leggen, oft hy eene cleyne Gomariste Sermoonken

1) Bad.
2) Mn!. bi also verre: hier met verzwakte betekenis: indien. Vg!. Ned. Wdb., I1, 2,
2575·
3) Anglicisme. Eng. consideration: overweging.
4) Waarin goed voorzien is, wat goed geregeld is. Het voornaamwoordelijk bijwoord
wordt in de tweede bijv. bijzin niet uitgedrukt, vg!. F. A. Stoett, Mnl. Spraakkunst,
Syntaxis, 1923, blz. 44.
5) Deswege.
6) Met de ogen toegedekt.
7) Vg!. voor deze passage: Characteren, no. 56, Van eenen Weerdt van Amsterdam,
geciteerd op blz. 172 van dit werk.
8) Aan het muiten slaan. Anders dan het Franse mutiner (oproerig maken) dus onoverg.,
evenals Eng. to mutineer.
9) Over de gulzigheid en het houden van lange gebeden als trekken van de Engelse
Puriteinencaricatuur vg!. hiervoren blz. 191 en noot 2 aid.
10) Onderwerpen van gesprek.
") Van zulk een diepe zin; zó diepzinnig.
12) Onwetendheid, vgl. Ned. Wdb., X, 2212.
13) Heeft hij hem gevraagd. Anglicisme; vgl. Eng. to desire, (N. E. D., III, 247, ad 6).
Met lijd. voorwerpszin (d): to express a wish to (a person) ; to request, pray, entreat.
14) De zaak, het punt. Vgl. Kil., effect: res ipsa.
15) Onderrichten omtrent, vgl. Mnl. Wdb., IX, 2514-

355
hadde daer aen de Tafel willen gaen beginnen te Preecken 1), het welck
in t' cort te ver haelen was luydende 2) aldus. De Predestinatie is een
verholentheydt Godts en een verholentheyt Godts is de Predestinatie.
Tis een Ordonnantie dat geordoneert is, hoe een dingen geschieden
lIS moet, eer het noch geschiedt is, ende alsoo sterck geordoneert te geschieden, dat het geene dingen en van beletten, verhinderen oft causeren dat het niet en geschie 3). Ende soo mijn Heer een exempel hier
van begeert te hebben, beziet hier tegenwoordich desen schoonen
gebraden Cappuyn, die soo lieffelijck hier voor ons op de Taefel staet.
120 Desen Cappuyn is sonder eenighe twijfel Gepredestineert om van ons,
die nu hier aen dese Taefel sijn zittende, gegeten te worden.
Hier op heeft den Edelman den Predicant bedanckt, om dat hy
hem dese saeek van de Predestinatie door alsulcke goet exempel soo
claerlijek beduydt hadde. Ende soo heeftm en het discoureren 4) van
125 de Predestinatie wat laeten vaeren, ende van andere proposten beginnen te spreeeken. Daerentusschen den Edelman heeft een van zijn
knechten geroepen, die daer aen de Taefel dienden, ende hem geseyt
dat hy den Cappuyn in de Keucken soude draegen ende daer wat by
het vier setten, om dat het door den tijdt van de proposten 5) diese
130 hadden gehadt, was wat coudachtich geworden. Maer soo den knecht het
Cappuyn van de Taefel nam, zijnen Heer ghaf hem een wenck ofte
teecken, waer wt dat hy bemercken cost dat hy den Cappuyn niet
wederomme aen de Tafel soude brenghen, maer ergens ghaen wech
sluyten. Den knecht die zijns Meesters meyninge wel heeft verstaen,
135 heeft alsoo gedaen, en is ooc achter ghebleven.
Opt leste elek een begonst hem te verwonderen, waer de knecht met
het Cappuyn soo lang ghebleven is; den Predicant oock niet min als de
rest, die dickmaels omme keeek, om te sien ofte den knecht niet voorts
en quam. Den Edelman heeft wat gedissimuleert, als niet merckende 6)
1) Een hoeveelheid van vier nominale werkwoordsvormen in één bijzin heeft Overdiep, t. a. p., stuk I, § 37, slechts éénmaal bij de door hem onderzochte auteurs aangetroffen, n.l. bij Coster. Zelfs een drietal van dgl. vormen is zeldzaam, zowel in hoofdals in bijzin (§ 20 en § 37). Zulk een constructie vond hij voornamelijk in briefstijl. Vgl.
r. 204: "soude hebben connen comem".
2) Aan Engelse invloed is wel toe te schrijven het veelvuldig voorkomen van de
progressive form; vgl. in het vervolg: "ons die nu hier aen dese Taefel sijn zittende",
"niet merckende wat hunne lettende was" (r. I2I en I40).
3) Opnieuw is hier verwarring van de Raad Gods die het gehele levenslot van den
mens beschikt heeft, en de Praedestinatie die slechts zijn eeuwig lot bepaalt. Daardoor
valt de grond voor het exempel geheel weg. Een ongelovige had door dit exempel van
de voorbeschikte kapoen de Voorzienigheid Gods belachelijk kunnen maken. Maar die
loochenen de Roomsen evenmin als de Remonstranten! - Overigens is dit "Sermoonken"
een persiflage van de scholastische, vals-vernuftige preektrant die aan sommige zeventiendeeeuwse predikanten wordt toegeschreven, vgl. b.v. Dr. A. W. Bronsveld, De Evangelieprediking (Uit Onzen Bloeitijd), blz. 12-I3 en Kalff, Gesch., dl. V, blz. 28. Voorbeelden
van excessen in de predikkunde geeft Sincerus, De Kansel-ontluistering in de Ned. Herv.
Kerk tijdens de I7e en I8e eeuw", Amst. I853, dat ik niet heb kunnen inzien.
4) Niet in het Ned. Wdb. Kil.: narrare.
5) Gesprekken. Kil. sermo.
6) Alsof hij niet merkte. Vgl. even verder: "den edelman, als schijnende heel gram
op den knecht te wesen." Vgl. Eng. as = as if. De bijzin kan in dit geval beknopt zijn.
Vgl. Poutsma, A Grammar of late modern English, Gron. I904, dl. lI, blz. 50+ Voorbeeld: "the spirit paused a moment, as observing his condition".
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140 wat hunne lettende was 1), tot dat hunne veel seggen 2) van het langh
achterblijven van den knecht dede hem den knecht doen roepen 3).
80 is den knecht gecomen, maer hy en heeft gheenen Cappuyn
mede ghebrocht. Den Edelman, als schijnende heel gram op den
knecht te wesen, heeft hem gevraecht, wat manier dat het was, soo
145langh met een schootel co st 4) wech te blijven, dat. maer een weynich
warmte van doen hadde, en nae soo lang te beyden, het selve noch
niet mede te brenghen, maer daer sonder te comen. Den knecht die stondt
al en keeck, en sprack niet veel datmen wel verstaen cost. Den Edelman, die noch schijnden 5) grammer op hem te wesen, heeft hem ghe150 vraeght waerom dat hy soo stondt en keeck ghelijck eenen 80t; soo
heeft hy geseyt dat hy soo lang wech ghebleven was om dat hy niet
comen en dorst wt vreese van bekeven te worden.
"Wat hebt ghy dan ghedaen," se~de den Edelman, "om die vreese
te hebben?" 6)
155 "Niet," seyde de knecht, "maer daer is een ongheluck gheschiedt,
en ick vreesden dat ick de wijdt hebben soude" 7).
"Wat ongheluck," seyde den Edelman, "isser gheschiedt?"
800 seyde den knecht dat, soo hy den Cappuyn voor het vier gezedt
hadde en zijnen rugge maer omme en keerde, soo was den grooten
160 Dog in de keucken ghecomen, en hadde de Cappuyn wt de schootel
ghefackt 8), ende was daer mede wech gheloopen, hy en wist niet waer;
en hy en gheloofden niet dat desen Dogghe eenighe schrupel 9) soude
maecken om den selven terstonts op te smeeren 10).
"Hoe, ghy Rabout!" seyde den Edelman, "zijt ghy soo stoudt als
!65 met my de Gheek te comen seheeren 11), en my een Leughen in de
hant te steken hier in de teghenwoordicheydt van alle dese ghoede
Luydens? Wat laet ghy u duneken ? 12) Meynt ghy dat iek niet beter
en weet? Ghy Rabauwt als ghy zijt, sult ghy hier met Godts woordt
ooek de Gheek staen seheeren? Hier is mijn Heer den Predieant teghen170 woordich, die Godts woordt beter verstaet als ghy, want hy ga et met
Godts woordt omme en anders niet en preeekt dan Godts woordt,
ende wilt ghy dat niet ghelooven, vraeght het hem selver, hy salt bekennen, ende hy is den man die ons plat wt gheseyt heeft, dat het
1) Hinderde. Progressive form.
2) Anglicisme, vgl. their say much.
3) V. voelde doen roepen aan als een uitdrukkingseenheid = ontbieden.
4) Kil. stelt cast gelijk met spijse.
5) Vgl. voor deze zwakke vorm: A. E. Lubach, Over de Verbuiging van het Werkwoord
in het Nederlandsch der I6e eeuw, Gron. 1891, blz. 4.
6) Anglicisme: infinitive-clause of consequence, vgl. het voorbeeld bij Poutsma, t. a. p.,
blz. 552: "what have we done, to be served like this?"
7) Dat ik de schuld zou krijgen. Vgl. Antw. Idiot., IV, 1445: de wijt hebben, beticht
worden. Kil., wijte: incusatio, reprehensio. Eng. wite.
8) Facken. Kil.: Fland. j. grijpen: Apprehendere.
9) Gewetensbezwaar, Kil.: religio.
10) Verslinden.
11) Engelse constructie: in de hoofdzin staat "so", hetgeen een intensiteit uitdrukt;
daarop volgt een infinitive-clause, ingeleid door "as". Het Nederlands heeft hier een
bijw. bijzin van graadaanduidend gevolg. Vgl. Poutsma, t. a. p., blz. 559: "she turned
to thank the gentleman for taking sa much trouble as to bring her home."
12) Wat verbeeld jij je wel?
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eenen Capuyn is oft is gheweest die ghepredestineert was om van
ons ghegeten 1) te worden, ende hoe can het dan moghelijck we sen dat
het van eenen hondt soude connen ghegeten worden?"
"lek bidde u mijn Heere," seyde den knecht, "dat ghy my wilt
excuseren: het is veel te waer."
"lck weet," seyde den Edelman, "dat het niet waer en can wesen."
180
"Waeromme, met oorlof?" seyde den knecht.
"Om dat het," seyde den Edelman, "een Ghepredestineerde Cappuyn was."
"Och mijn Heer," seyde den Knecht, "den Hondt en wist gheen
onderscheyt tusschen een Ghepredestineerde ende eene Onghepredes185 tineerde Cappuyn."
"Dat en schaedt niet," 2) seyde den Heer, "maer ick segh u noch:
den Cappuyn was Ghepredestineert, van ons hier aen de tafel ghegeten te zijn, en niet van eenen Hont. Vraeght,segh ick u noch, onsen
gheleerden Predicant (daer sit hy) oft dat niet waer en is dat ick segghe."
190
Den Pre di cant, dit hoorende, was heel daer mede uyt zijnen text 3),
en wist niet wat hy segghen soude, maer sat en sach heel stillekens
langhs zijnen neuS neer.
Eenighe van de compagnie 4), om wat meer ghenucht hier van te
hebben, hebben den Predicant ghevraeght ofte het oock moghelijck
195 soude connen wesen, dat een en hondt soude ghepredestineert zijn om
eenen Capuyn op te eeten, dat ghepredestineert was om van menschen
opghegeten te worden, waer onder hy selver ghepredestineert was zyn
deel daer van te hebben. Den goeden Predicant, om niet gheheel stomme
te schijnen, heeft gheseyt, dat op dese swaere vraegh veel te letten viel,
200 ende dat hyt daeromme proponeren 5) soude aen eenighe andere dienaeren des woorts, om hunne opinie ende advijs daer op te hebben.
Andere die vraeghden hem oft hem docht, dat het niet mogelijck
en soude wesen dat eenighe Arminiaensche vyant van de predestinatie
door de const van de Nigromantie niet en soude hebben connen comen
205 in de gedaente van eenen hondt en facken den Capuyn uyt de schotel
ende loopen daer mede door, alleenlijck om de Predicant beschaemt
te maecken, datmen meynen mocht dat de predestinatie niet vast en
ginck 6). "En wie weet," seyde hy oock, "oft alsulckenen voghel door
alsulcke Const niet en souden connen invisibel oft onsichtbaer in dese
210 Camer aen de tafel comen sitten 7), en den Cappuyn daer gaen op eeten,
173

1) Tekst: gheheten.
2) Dat hindert niet.
3) Was helemaal van zijn stuk geraakt. Vg!. Ned. Wdb., XVI, 1382 s. v. tekst: van
den tekst geraken; en het Haspengouwse: uit zijnen bijbel zijn (vermeld door Stoett, Ned.
Spreekw. 1901, blz. 569).
4) De betekenis van "tafelgezelschap", "partij" niet in het Ned. Wdb., lIl, 2088.
Invloed aan te nemen van het Eng!. company: a number of individuals assembied or
associated toget):ler; an assemblage, party, vg!. N. E. D. Il, 707·
5) Voorleggen.
6) Vaststond. Niet vast en ginek: aan twijfel onderhevig was.
7) Typisch. Verstegiaanse wending. V. vermeide zich immers met zo grote voorliefde
in de vermeende vroegere onzichtbaarheid der Calvinisten! De veronderstelling, die een
spotvogel hier oppert, dat iemand zich zo onzichtbaar kon maken door middel van
"nigromantie", wordt door den predikant niet geheel verworpen: zulke vreemde dingen
waren immers voorgekomen!
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om dat het Ghepredestineert was om hier aen dese tafel ghegeten te
worden." - "Wel," seyde den Predicant, "men heeft wel in de werelt
van soo vremde dinghen ghehoort als dat 1), ende daerom de Proposten 2) en zijn soo wonderlijck niet, alsmen wel daer op soude letten."
215 Den goeden Woorden-knecht was wel te vreden om hem te behelpen 3)
met dese slechte excusatie, dat een ander voor hem ghepracktiseert 4)
hadde, door foute van een beter te vinden 5) uyt hem selven om zijn
beschaemtheyt te bedecken, had hy ghecost 6).
Maer nochtans hier teghen waren daer andere die seyden, dat den
220 Cappuyn niet en cast Ghepredestineert wesen om noch van eenighe
sichtbare ofte van eenighe onsichtbaere Arminiaenen ghegeten te worden,
want aenghesien dat sulcke volck van de Predestinatie niet en hielden,
soa en zijn sy oock niet weerdigh om daer van te ghenieten, alsoo dat
het eenen oprechten Handt moest wesen, iae oock eenen Gomaristen
225 Handt, om dat het eenen Ghepredestineerden Cappuyn was. Veel discoursen zijn hier op ghevallen, die wel meriteerden gheschreven te
hebben gheweest 7) ende opghegeven in de Synode van Dort.
Ommers op het leste door veel Argumenten over en weder den
Woorden Serviteur was sa verre ghebrocht, dat hy plat uyt moest
230 bekennen dat hy verabuseert was gheweest 8) door een misverstant,
want dat den Capuyn Gepredestineert 9) was dat en wilde hy niet
leuchenen, maer hy mocht Gepredestineert wesen voor den grooten
Dagge 10), door dien dat de menschen niet gauwe ghenoech en hadden
gheweest om daer nae te sien. "Dats wel ghevonden" 11) seyde een
235 ander, "daer doet ghy eene Arminiaensche venster open." 12) Hier mede
was den goeden woorden-knecht wat verstoort, en protesteerden dat
hy in gheender manieren Armeniaens was.
"Sijt dan," seyde een ander, "een van beyden, t'sy Gammarist aft
Arminiaens, geene 13) van beyden oft al dat ghy wilt, maer altoos moet
24 0 ghy weten dat ghy hier een banckeroet van de Predestinatie ghecreghen
hebt, en wy oock die soa wel meynden een beetken van een ghepre1) Anglicisme: like that; vgl. Frans: comme cela; hier een versterking van "soo".
2) Redeneringen, vgl. Mnl. Wdb., VI, 736, s. v. propoost.
3) Anglicisme: content to + infinitive. Vgl.: "she was content to let the divine light
of philosophy penetrate by its own power", Poutsma, t. a. p., blz. 679.
4) Bedacht, verzonnen, vgl. Ned. Wdb. XII, 3868.
5) Door foute van: bij gebreke van, vgl. Ned. Wdb. lIl, 3, 4649: dit geeft echter
alleen bewijsplaatsen waar door foute van gevolgd wordt door (pro)nomina. - Voor
infinitieven na voortzetseluitdrukkingen, zie Overdiep, t. a. p., blz. 419, en r. 152 van
deze tekst: "wt vreese van bekeven te worden".
6) Als hij gekund had. Voor een dgl. optatief-conditionaal zinnetje zonder voegwoord, vgl. Overdiep, t. a. p., 2e stuk, § 225, 2.
') Voor vervoeging met "hebben", vgl. v. Helten, Vondels Taal, dl. 1, § 60.
8) Dat hij zich vergist had. Vgl. Eng. to be abused: to be deceived, mistaken, vgl.
N. E. D., I, 44.
9) Tekst: Geprestineert.
10) Dogge betekent hier nog: grote hond, vgl. Ned. Wdb., m, 2746.
11) Tekst: ghevouden.
12) Arminiaans, want de predestinatie is een onveranderlijk raadsbesluit Gods. De
Calvinist leert de volharding der heiligen, terwijl de Arminiaan afval der heiligen mogelijk
acht. Vgl. Dordtse Leerregels, hfdst. 1, Verwerping der dwalingen, § 6.
13) Tekst: Arminians geerne.
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destineerde Capuyn te eten als ghy, en hebben nochtans tot de wetenschap van de smaeck daer van niet connen comen."
"Behoudende 1) u proposten," seyde een ander, "daer valt my wat
245 in dat ick met oorlof oock moet vraghen. Neemt nu datter hier aen
de Tafel een bevruchte vrouwe gheseten waer, ghelijck daer moghelijck
oock een is, ende datse belust waer gheweest, om desen ghepredestineerden Capuyn gheheel tot haer selven te hebben gehadt 2), soo hadmen
haer dat ooc moeten gunnen, en soo hadden wy daer van niet gegeten
250 noch den hont ooc niet, want sy had daer aen willen vallen, sonder
de patientie te hebben ghehat om den selven te laten herwermen.
Besiet dan," seyde hy, "hoe de Predestinatie can haer oock versetten."
Dit hoorende den wijsen ende den gheschickten Woorden-knecht, hy
en wist niet wel oft hy hier op mocht antwoorden Jae ofte Neen, ende
255 daeromme 3) sweegh hy stil. Maer nae veel 'andere ghenuchelijcke discoursen, daer den Predicant selver moeste altemets oock mede lachen,
is de maeltijdt voleynt, ende hy met sijnen hoet heel dicht wederomme
voor sijn ooghen heeft de gratie 4) met alsulcke slechte gratie gheseyt,
als hij daer toe ghepredestineert was 5).
260
Alsoo is hy op het leste met groote lof door ghegaen, en principalijcken
om dat hy hem alsoo wel cost houden datmen niet bemercken en mocht
dat hy ghealtereert 6) ofte gram gheworden was, hoe seer datmen met
hem gheckten. Ende de oorsaeck van dese patientie is gheweest sijn
scherpsinnicheyt, die soo groot was als niet te konnen bemercken 7)
265 datmen met hem gheckten, als men 8) maer de sot met hem en scheerden.
(Volgen enige gedichtjes door sommigen uit
het gezelschap na hun uiteengaan gemaakt 9).
Deze ontbreken in het Leidse exemplaar).
1) Tekst: behoudende. - Anglicisme: saving + object, met het karakter van een
prepositie; nu verouderd in het Engels, vg!. Poutsma, t. a. p., blz. 7Z3. Voorbeeld: "he
seemed, saving his eyesight, as whole and sound as ever". Gangbaar Nederlands zou geweest zijn: behouden (vg!. Ned. Wdb., 1I, I, I5zz) of behoudens (vg!. Ned. Wdb., 1I, I, I5Z3).
2) Niet geheel duidelijke uitdrukking. Moet betekenen: tot zich te nemen. In het
Eng!. betekent to have o. a.: to take (food or drink), vg!. N. E. D. V, Iz6 s. v. have,
ad I4. Gehadt is dan overbodig, maar ook dat kan een anglicisme zijn: in tal van zinnen,
waarin wordt uitgedrukt dat een hypothetische mogelijkheid niet vervuld is, gebruikt
het Engels to have + past participle, waar wij een werkwoordsvorm zonder hebben gebruiken, vg!. Poutsma t. a. p., index s. v. to have; b.v. "he beat me then as if he would
have beaten me to death (blz. 63).
3) Tekst: daerromme.
4) Het dankgebed na de maaltijd. De gratie segghen: danken, vg!. Ned. Wdb., V, 60I;
De Bo, Westvlaamsch Idiot., I, 385.
") Dit zinnetje wordt m. i. pas begrijpelijk, als men een drukfout aanneemt - deze
zijn in het laatste deel van deze tekst niet zeldzaam, gelijk men gezien heeft - en leest:
als daer hy toe ghepredestineert was; vg!. Overdiep, t. a. p., ze stuk, § rr6.
6) Van streek geraakt, in de war gebracht. Ki!., alteréren: perturbare; De Bo, Wv!.
Idiot. I, 49, altereeren, zijn bloed verroeren. Nu nog Ned. dialectvormen met contaminatie: veraltereerd, b.v. Antw. Idiot., lIl, I3Z4 en K. ter Laan, N. Gron. Wdb., Io84.
7) Vg!. voor deze Eng. constructie: noot rr op blz. 356.
8) Als = terwijl; vg!. Overdiep, t. a. p., Ie stuk, § 87, 5 0 , c.
9) Van deze I8 versjes vindt men er vijf afgedrukt bij Sabbe, Brabant in 't Verweer,
blz. 53-54, en één bij A. Goovaerts, Abr. Verhoeven, blz. 77.
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