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VOORWOORD.
Na ongeveer twintig jaar rondgezien te hebben in de
archieven van Zutphen, begon ik, in het voorjaar van 1920,
of en toe een opstelletje te schrijven over Zutphensche oudheden uit de veertiende eeuw. 't Leek mij het best, ze te
plaatsen in „de Zutphensche Courant", aangezien er dan
kans was, dat ze onder de oogen zouden komen van belangstellenden. Daarbij stiet ik eenige malen op den tijd, waarin
die gruwelijke pestziekte, geheeten „de Zwarte Dood",
Europa teisterde en verbaasde mij telkens over het feit, dat
onze „geschiedschrijvers" daar ongeveer niets afwisten, ja,
er zelfs meestal geen melding van maakten. Dus liet ik mijn
gedachten nog eens gaan over hetgeen mij alzoo onder de
oogen gekomen was en vond weldra heel wat, dat, naar mij
\roorkwam, met die pestepidemie in verband moest staan, al
was mij nog niet alles duidelijk. Van 't geen ik begrepen had,
v ertelde ik verder en liet ondertusschen de noodige literatuur
aanrukken om beter op de hoogte te komen. Zoo is dit boek
langzamerhand ontstaan.
't Kwam mij al spoedig voor, dat veel van hetgeen ik vertellen kon, in Nederland zoo goed als onbekend is; dat onze
kennis van die benauwde jaren 1348—'52 er aardig bij won;
dat een en ander nieuwe uitzichten opende op de geschiedenis
van kerk en staat, van de geneeskunde en van het recht,
zoodat het wel een afzonderlijke uitgave waard was. En dat
te meer, omdat de boeken van de Duitsche geleerden, die zich
met de historie van deze pestepidemie hebben bezig gehouden:
Hecker, }-Iaeser, Hoeniger, Lechner, e.a. hier over 't algemeen weinig bekend en voor leeken vaak onleesbaar zijn. Ook
hebben ze — en hoe kon 't anders ? — Nederland zoo goed
als verwaarloosd.

Zoo hoop ik dan, dat dit boek, dat heel wat werken en
denken kostte, geworden is tot „een licht, schijnende in
duistere plaatsen". Eli dat het aanleiding zal geven tot hernieuwde studie en belangrijke vondsten betreffende de
geschiedenis van ons land en yolk.
Ik trachtte leesbaar te schrijven voor iedereen. Kennis op
een gebied als dit was er nooit te veel. En waar dezelfde of
een soortgelijke pestziekte tegenwoordig nog rondspookt in
Britsch-Indié, en in onze Oost, na meer dan tien jaren van
harden strijd, nog altijd niet bedwongen is, kan 't niet anders
dan nuttig zijn, er wat beter van op de hoogte te komen.
Dus hoop ik, dat de Uitgevers zich niet zullen beklagen, de
uitgave gewaagd te hebben.
K. 0. MEINSMA.
Zutphen, Najaar, 1923.

DE ZWARTE DOOD.
HOOFDSTUK I.
Geen geschiedenisboekje van tegenwoordig, dat nalaat te
berichten, hoe Europa, tusschen de jaren 1348 en '5o, geteisterd werd door een afschuwelijke pestziekte, geheeten „den
Zwarten Dood". Hoewel dus „algemeen bekend", dacht het
ons toch wenschelijk, er eens wat meer van te zeggen. 't Is
immers niet aannemelijk, dat deze Koning der Verschrikking,
op zijn zegetocht door Europa, onze stadjes, met hun nauwe
straatjes, steegjes en slopjes, stillekens is voorbijgegaan. Hij
moet ook hier zijn scepter hebben gezwaaid, al geven onze
archieven daaromtrent, naar 't schijnt, weinig of geen bericht.
Behalve een in 't latijn gesteld proefschrift, dat omtrent de
gebeurtenissen in ons land gedurende die jaren niet het minste
nieuws bracht, en een tijdschriftartikel van een anderen arts,
die ten minste zijn best heeft gedaan om ook betreffende onze
streken eenige berichten te verzamelen, is daarover ten onzent
nooit iets van belang verschenen. Dus leek het ons wenschelijk
den lezer al dadelijk „den Zwarten Dood" te laten zien, zooals
hij zich in 1348 vertoonde aan de scherpe oogen van den
bekenden Giovanni Boccaccio.
Men heeft wel eens betwijfeld, of zijn prachtig vertelselboek,
de Dec am e r on e, moet beschouwd worden als een
getrouwe spiegel van den tijd, waarin hij leefde, maar aan de
juistheid van zijn beschrijving van „den Zwarten Dood"
twijfelt niemand. En daar deze laatste dikwijls bij het lezen
wordt overgeslagen van wege „de griezeligheid" en in vele
uitgaven van het beroemde boek, waarschijnlijk om dezelfde
reden, ontbreekt, zetten wij Naar hier voorop:
„Het aantal jaren na de heilzame vleeschwording van den
MEINSMA. De Zwarte Dood.
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Zoon Gods was alzoo geklommen tot 1348, toen in de schoone
stad Florence — mooier dan een andere in Italie — de verderfelijke pest arriveerde, die, hetzij door den invloed der hemellichamen I), hetzij door den rechtmatigen toorn Gods verwekt,
wegens hunne booze daden over de stervelingen werd uitgestort om hen te verbeteren. Zij was reeds eenige jaren
geleden in de Oostersche landen ontstaan, had daar eene
ontelbare menigte menschen ten grave gesleurd, en breidde
zich zonder ophouden van plaats tot plaats voortgaande,
onheilspellend naar het Westen uit. Noch verstand, noch de
menschelijke voorzorg vermocht iets tegen haar. Wel werd
de stad door daarvoor aangestelde beambten van vele onreinheden gezuiverd; wel werd aan elken zieke de toegang verboden en werden er vele voorschriften gegeven voor het behoud
der gezondheid; ook hield men deemoedige boetedoeningen
en deden vrome menschen in regelmatige processies nederige
smeekbeden tot God; maar toch begon de pest, in den aanyang der lente van het genoemde jaar, op verschrikkelijke
en wonderbaarlijke wijze haar treurige werking te toonen.
En, was in het Oosten voor ieder, die de ziekte kreeg, eene
neusbloeding het teeken van een onvermijdelijken dood, hier
ontstonden bij haar aanvang, zoowel bij mannen als bij vrouwen, hetzij aan het onderlijf, hetzij onder de oksels, een soort
van gezwellen, waarvan sommige aangroeiden gelijk een
gewone appel, andere als een ei, het een wat grooter, het ander
wat kleiner. De mindere man noemde ze „pestbuilen". Van de
twee genoemde lichaamsdeelen uitgaande begonnen die doodelijke pestbuilen zich in korten tijd over alle deelen van het
lichaam zonder onderscheid te verbreiden. Van dat oogenblik
of veranderde de aard der ziekte, doordat er z w a r t e of
loodkleurige vlekken op de armen, op de dijen
en op elk ander lichaamsdeel verschenen, die bij den een groot
en weinig in aantal, bij den ander klein en dicht op een gedron1) In het jaar 13 46 had men een samenstand van de drie hoogere planeten
waargenomen in het teeken van den Waterman, waaruit de sterrenwichelaars
besloten hadden, dat Saturnus de heerschappij kreeg en groote en ernstige
gevaren voorspelden voor het ondermaansche.
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gen waren. En zooals de pestbuilen in den beginne het zekere
teeken geweest waren en nog waren van een aanstaanden
dood, zoo waren het ook deze vlekken voor ieder, die ze kreeg.
Ter bestrij ding van deze ziekte hielp geen raad van een dokter
en geen medicijn was tegen haar opgewassen of bracht eenige
baat. Integendeel: hetzij de aard van de kwaal 't niet toeliet,
hetzij dat de onwetendheid van de artsen, — wier aantal, buiten
dat der gestudeerden, zeer was toegenomen door allerlei
mannen en vrouwen, die niet de minste kennis van de geneeskunde hadden — niet in staat was na te gaan, waaruit de ziekte
voortkwam, ze wisten er geen middelen tegen te vinden.
Slechts weinigen genazen ervan en bijna alien stierven binnen
drie dagen na het optreden van de bovengenoemde verschijnselen, sommigen wat eerder, anderen wat later en meestal
zonder eenige koorts of andere bijkomstigheid.
En de pestilentie was zoo hevig, dat zij zich bij den omgang
met de zieken ook meester maakte van de gezonden, evenals
het vuur zich werpt op droge of vettige dingen in de naaste
omgeving. En de grootste ramp was, dat niet alleen het
spreken en de omgang met de zieken de ziekte zelf en de kiem
van een gemeenschappelijken dood overbracht, maar dat ook
door het aanraken der kleeren of welke andere dingen ook,
die de zieken gebruikt hadden, de ziekte van den een op den
ander overging. Verwonderlijk is het, wat ik vertellen moet,
iets, wat ik zelf nauwelijks zou durven gelooven en beschrijven, ook al had ik het van een vertrouwenswaardig persoon
gehoord, wanneer niet mijn eigen oogen en die van vele
anderen het hadden gezien: de aanstekelijkheid van deze pestziekte was zoo sterk, dat niet alleen de eene mensch den
anderen besmette, maar, wat nog veel erger is en verscheiden
malen plaats had, ook andere levende schepselen, die met het
geslacht der menschen niets te maken hebben, kregen de ziekte
en stierven in korten tijd, indien zij slechts de dingen van
iemand die ziek, of aan de ziekte overleden was, hadden aangeroerd. Daarvan heb ik met mijn eigen oogen op een dag
het volgende voorbeeld gezien:
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Men had de lompen van een armen kerel, die aan de ziekte
gestorven was, op straat gesmeten, toen er bij toeval een
paar varkens aankwamen, die er volgens hun gewoonte, eerst
met den snuit en toen met de tanden in woelden en ze omschudden. Korten tijd daarna maakten ze eenige buitelingen,
alsof ze vergif ingenomen hadden en vielen toen allebei op die
ter kwader uur omgewoelde lompen dood ter aarde. Deze en
nog ergere voorvallen deden bij hen, die in 't leven bleven,
allerlei angsten en schrikbeelden ontstaan, waardoor ze bijna
a lien tot eenzelfde gruwzaam besluit gedreven werden, n.l. om
de zieken en al wat hen behoorde te mijden en te ontvluchten,
in de hoop, daardoor hun eigen gezondheid te redden.
Sommigen meenden, dat matig leven en vermijding van alle
overdaad het beste middel was om de kwaal te weerstaan. En
na hun gezelschap gekozen te hebben, gingen zij van alle
andere menschen afgezonderd leven. Zij kwamen bijeen en
sloten zich op in huizen, waar geen enkele zieke was geweest
en brachten daar den tijd door met muziek en andere vermaken, slechts matig gebruik makende van de beste spijzen
en de kostelijkste wijnen, alle overdaad vermijdende. Ze waren
voor niemand te spreken en wilden van de buitenwereld zelfs
niets weten betreffende de dooden en de zieken.
Anderen waren tot de tegengestelde meening gekomen en
beweerden: „dat flink drinken en genieten, al zingende rondtrekken en zich vermaken en 't voldoen aan alle begeerten, die
vervuld konden worden, te lachen en te spotten met wat komen
kon", de beste remedie was tegen dergelijke kwalen. En zoo
ze zeiden, deden ze zooveel mogelijk en gingen daags en
's nachts nu eens naar deze, dan naar die herberg en dronken
zonder hun fatsoen of maat te houden. Het meest deden zij
dat in de huizen van andere menschen, vooral, wanneer zij
bemerkten, dat daar iets van hun gading was. En zij konden
dat te gemakkelijker doen, daar ieder — alsof hij Loch niet
lang meer te leven had — zijn eigen belangen en zijn eigendom in den steek liet. Vandaar dat de meeste huizen gemeengoed waren geworden en de indringer maakte van alles
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gebruik, zooals de eigenaar zou gedaan hebben, alsof 't hem
rechtmatig toekwam. Bij deze beestachtige manier van doen
ontvluchtten ze zooveel mogelijk de zieken.
In dien grooten rampspoed, die ellende van onze stad, was
alle ontzag voor de goddelijke en menschelijke wetten geheel
zoek en verdwenen. Hare dienaren en uitvoerders waren,
evenals de andere menschen, dood of ziek, en als ze, als
laatsten van de familie, overbleven, konden ze toch geen dienst
meer doen. Dus stond het iedereen vrij te doen en te laten wat
hij wilde.
Weer anderen bewandelden een middenweg tusschen de
twee bovengenoemde uitersten: zij beperkten zich niet zooveel
wat eten en drinken betrof als de eersten, doch vierden daarbij
ook niet den teugel zooals de laatsten. Zij gebruikten van alles
in voldoende mate en wandelden rond zonder zich op te
sluiten. De een droeg bloemen, een ander welriekende kruiden,
een derde verschillende specerijen in de hand, die ze of en toe
aan hun neus brachten in de meening, dat het nuttig was de
hersenen met dergelijk geuren te versterken. Want het scheen
wel, dat de geheele dampkring van den stank der dooden, der
zieken en der medicijnen vervuild en stinkend geworden was.
Eindelijk waren er van een veel wreeder gevoelen — alsof
dat juist het veiligste was — en beweerden, dat er geen beter
en afdoender middel tegen de pest was, dan er zoo ver
mogelijk voor te vluchten. Om die reden verlieten vele mannen
en vrouwen, om niets denkend dan om zich zelve, hun vaderstad, hun eigen huizen, hun zomerverblijven, hun familie en
hun eigendom en zochten den vreemde of ten minste het platte
land op. Ze schenen te denken, dat de goddelijke toorn, die
deze pest gezonden had om de verdorvenheid der menschen te
straffen, hen daar niet bereiken kon, en alleen hen zou treffen,
die binnen de muren der stad bleven; of wel maakten zij zich
diets, dat niemand in de stad moest blijven, dat Naar laatste
uur geslagen was.
Niet alien, die zoo verschillend oordeelden, stierven, noch
bleven zij alien behouden. Velen hunner kregen de ziekte toch
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en werden dan naar het voorbeeld, dat zijzelve, toen zij
nog gezond waren, gegeven hadden, door alien verlaten en
kwijnden weg.
En niet aileen vermeed de eene burger den anderen, bekommerde geen buur zich om zijn buurman, zagen familieleden
elkander heelemaal niet of slechts uit de verte, maar toen
de schrik voor deze bezoeking zich had meester gemaakt van
de gemoederen der menschen, kwam het zoover, dat de broer
zijn broer in den steek liet, de oom zijn neef, de zuster haar
broer, ja, dat dikwijls de vrouw haar man verliet — en wat
nog erger en haast ongelooflijk is — de vaders en de moeders
vermeden het hun kinderen te bezoeken en te verplegen, alsof
het de hunne niet waren. In deze omstandigheden bleef den
zieken, en hun aantal van beiderlei kunne was niet te schatten,
geen andere bijstand over dan het medelijden van vrienden,
en die waren zeldzaam, of de hulp van hebzuchtige bedienden,
die slechts op onmatig hooge loonen uit waren. Maar ook hun
aantal was klein en bovendien waren 't menschen van de minste
soort, met ziekenverpleging geheel onbekend, wier dienst
meestal in niets anders bestond, dan dat zij den zieke iets
aanreikten, waarnaar hij verlangde, en opletten, wanneer hij
stierf. En zulke diensten verrichtende verloren zij vaak hun
loon met hun leven.
Doordat de zieken zoo aileen gelaten werden door hun
buren, verwanten en vrienden, en bedienden zoo schaarsch
waren, kwam een tot nog toe ongehoord gebruik op. Geen
vrouw, hoe schoon, aanvallig of lieftallig ze ook wezen mocht,
zag er meer gevaar in, als zij ziek werd, zich desnoods door
een manspersoon te laten bedienen; of 't een oude of een jonge
was deed niets ter zake, en, omdat de aard van de ziekte dat
noodig maakte, toonde zij hem zonder eenige schaamte elk
deel van haar lichaam, zoo als ze ook aan een vrouw zou
gedaan hebben. Voor diegenen, welke van de ziekte herstelden, was dat vaak de oorzaak van mindere deugdzaamheid in
lateren tijd.
Velen stierven zonder reden, die wel hersteld zouden zijn

DE ZWARTE DOOD.

7

als men hen goed verzorgd had. Want door het gebrek aan
behoorlijke verpleging, die de zieken niet konden krijgen en
door de hevigheid der ziekte, was het aantal dergenen, die dag
en nacht stierven, zoo groot, dat het ontzettend was om te
hooren, laat staan dan om er naar te zien. Daardoor ontstonden onder de overlevenden gebruiken, die geheel met de
vroegere gewoonten der burgers in strijd waren.
Het was vroeger gebruik — zooals tegenwoordig ook weer
dat, als iemand op sterven lag, zijn vrouwelijke verwanten
en buurvrouwen zich verzamelden in zijn huis en hem, met
zijne verwanten, beweenden. En ook kwamen, met zijne naaste
mannelijke verwanten, zijn buren en vele andere burgers
samen, alsmede een aantal geestelijken, grooter of kleiner,
naar gelang van zijn stand. Dan werd hij, met de gewone
begrafenisplechtigheden, met brandende kaarsen en lijkzangen,
op de schouders van zijns gelijken naar de kerk gedragen, die
hij zelf voor zijn dood gekozen had. Maar toen de pestilentie
in hevigheid begon toe te nemen, hield dit alles geheel, of
grootendeels op. Nieuwe gebruiken kwamen in de plaats der
oude. Niet alleen stierven de menschen zonder veel vrouwen
om zich te hebben, maar velen scheidden uit deze wereld
zonder eenigen getuige en slechts weinigen bemerkten nog
iets van de klachten en tranen hunner verwanten. In plaats
daarvan kwam gelach en grappen en een gezellig feestmaal.
In deze gewoonte wist ook het grootste deel van het schoone
geslacht, alien zin voor 't zoo echt vrouwelijke medelijden op
zij gezet hebbende, alleen om haar eigen gezondheid, zich
voortreffeiijk te schikken. En maar zelden zag men een lijk,
dat door een tien- of twaalftal buren naar de kerk werd vergezeld. Geen deftige en eerzame burgers droegen meer de
baar, maar een soort van lijkbidders, voortgekomen uit de
heffe des yolks, die zich „doodgravers" noemden en zich voor
dat werk goed lieten betalen. Met haastige passen droegen zij
den overledene, niet naar de kerk, die hij voor zijn dood had
aangewezen, maar naar de meest nabijzijnde, voorafgegaan
door slechts vier of zes geestelijken met weinig of geen
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kaarsen, zonder dat een familielid volgde. Deze begroeven
hem dan met behulp van die doodgravers in het eerste het
beste openstaande graf, zonder zich te vermoeien met een
lange en plechtige lijkdienst.
De toestand van de mindere menschen, ja ook van de middenklasse, was nog veel ellendiger. Door de hoop (dat de
dood hun deur wel zou voorbijgaan) of wel door armoede
teruggehouden, bleven zij in hun huizen of althans in de buurt.
Bij duizenden per dag werden zij ziek, en daar zij noch verpleging, noch eenige hulp konden krijgen, stierven zij om zoo
te zeggen alien zonder uitzondering. Er waren er heel wat,
die bij dag en bij nacht op den openbaren weg den laatsten
adem uitbliezen. Velen van hen, die in hun huizen stierven,
maakten hunne naburen eerst door den stank, dien hun lijk
verspreidde, kenbaar, dat 't met hen afgeloopen was. Van
deze, en van de anderen, die in gezelschap stierven, was alles
vol. Hunne buren volgden dan meestal een zelfde gebruik.
Meer nog door de vrees, dat die stank hen kwaad zou doen,
dan wel door genegenheid jegens de gestorvenen bewogen,
sleepten zij, met behulp van eenige dragers, als ze die krijgen
konden, de lijken uit hunne huizen en legden ze voor de deur.
Wie er, vooral 's morgens, langs kwam, kon ze in ontelbare
menigte zien. Dan liet men baren komen om ze te vervoeren
en daar er meestal niet genoeg waren, lei men de dooden ook
wel op tafels of planken. Geen baar, waarop er niet minstens
twee of drie tegelijk lagen. Talloos waren de baren, waarop
tegelijk de vrouw en de man, twee of drie broers, of een
vader en zijn zoon werden weggebracht. Dikwijls gebeurde
het dat, waar twee priesters met een kruis voor een lijk uitgingen, drie of vier baren, door dragers getorst, zich daar achter
voegden. En als de priesters meenden, dat ze maar een doode
te begraven hadden, dan waren het er zes, acht of nog meer.
Zonder rouwmisbaar, zonder kaarsen, zonder eenig gevolg
bracht men ze ongeéerd weg. Ja, 't was zoover gekomen, dat
men voor doode menschen niet meer zorg over had, dan nu
voor een doode geit. De natuur had door kleine en zeldzame
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verliezen aan menschenlevens zeker niet zoo duidelijk kunnen
aantoonen, dat men zich met geduld in het onvermijdelijke
moest schikken, daar de grootheid van de ramp de eenige
oorzaak was van dit gebrek aan zorg en geleide.
Voor de groote menigte lijken, die bij elke kerk en om zoo
te zeggen op elk uur werden samengedragen, bleek spoedig de
gewijde aarde van het kerkhof niet voldoende, te meer niet,
daar men, evenals vroeger, ieder gaarne een eigen plaatsje
wilde geven. Toen nu alles vol was, maakte men bij de kerkhoven zeer groote kuilen of grachten, waarin de lijken bij
honderdtallen werden neergelegd. En zij werden er in gestuwd,
als de koopwaren in een schip, laag op laag, met zeer weinig
aarde bedekt, totdat de kuil tot boven aan toe vol was.
Verder wil ik mij niet verdiepen in de bijzonderheden van
den rampspoed, die de stad in dien tijd overkomen is. Maar
hoe boos de plaag ook was, die over haar heenging: ten
platten lande was 't al geen haar beter. Op de kasteelen was
het, naar verhouding hunner afmetingen, gelijk aan de
steden. In de dorpen en op de velden zelve stierven de arme,
ellendige boeren en hun gezinnen, zonder eenige hulp van de
dokters of bijstand van knechten, op de wegen, op hun akkers
en in hun huizen, niet als menschen, maar als beesten, bij dag
en nacht, zonder eenig onderscheid. Zoodat ook zij, evenals
de burgers in de steden, bandeloos geworden, van den dag af,
waarop de dood zijn intrede deed, zich niet meer bekommerden
om de vruchten, die nog te velde stonden, om hun akkers, om
hun vee en hun arbeid, maar alleen om te verbruiken, wat er
aanwezig was. Daardoor geschiedde het, dat de koeien, de
ezels, de schapen en de geiten, de zwijnen en de hoenders, ja
zelfs de honden, zoo trouw aan den mensch, uit stallen en
huizen verjaagd, naar 't hun behaagde ronddoolden op de
akkers, waar 't koren nog opstond, zonder dat het geoogst
of zelfs gemaaid werd. En, alsof ze met rede begaafd waren,
keerden vele dieren 's avonds, nadat ze overdag goed geweid
hadden, uit zich zelve, zonder eenige zorg van een herder,
verzadigd naar hun stallen terug.
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Kortom, om van het land naar de stad terug te keeren,
wat zou ik meer kunnen zeggen, dan dat de toorn en de
wreedheid des Hemels jegens de menschen zoo groot en
verschrikkelijk was, dat tusschen Maart en Juli, zoowel door
de hevigheid van de pest, als door de slechte verpleging en
de hulpeloosheid der zieken, wegens de vrees voor besmetting
bij de gezonden, meer dan h o n d e r d d u i z end menschen
binnen de stad Florence uit het leven zijn weggerukt ! Zou
de ziekte zelve verwacht hebben er zoovele aan te treffen
binnen de muren ?
Hoeveel groote paleizen, hoeveel schoone huizen en deftige
woningen, eertijds vol van gezinnen, van heeren en dames,
waren nu uitgestorven tot op den laatsten knecht ! Hoeveel
prachtige erfgoederen, hoeveel scho one nalatenschappen,
hoeveel zeldzame schatten, bleven achter zonder een rechtmatigen erfgenaam ! Hoeveel dappere mannen, hoeveel
schoone vrouwen, hoeveel bevallige jongelieden, die, laat
staan anderen, de knapste dokters voor volkomen gezond
gehouden zouden hebben, ontbeten 's morgens met hun verwanten, vrienden en kennissen, om 's avonds aan te zitten
met hunne voorzaten in de andere wereld!"
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HOOFDSTUK II.
Lang kan het niet geduurd hebben of, wat daar ginds, aan
gene zijde der Alpen gaande was, hoe daar de pest woedde en
geheele steden in weinige weken ontvolkt werden, was aan
deze zijde bekend. Was niet Rome nog altijd het middelpunt
van de Christelijke wereld, ook al toefden in dien tijd de
Pausen te Avignon ? Moest niet elke koopman, die voorraad
wilde opdoen van Oostersche waren, in dien tijd ter markt
komen in Pisa, Genua of Venetie ? Waren dat niet tevens de
plaatsen, waar de pelgrims, die het Heilige Land bezocht
hadden, gewoonlijk van boord gingen, om, over land hunne
haardsteden in Midden- en Noord-Europa weer op te zoeken ?
Lag daar niet Bologna, met de oudste Hoogeschool van
Europa, waar nog altijd velen de wijsheid van daan haalden ?
En kwamen niet, dag in, dag uit, vele geestelijken en leeken,
die om een of andere reden op audientie geweest waren bij
den Heiligen Vader, daar te Avignon — waar men van alles
op de hoogte was — terug langs het RhOnedal en verder langs
den Rijn of door Belgie, den breeden weg of tusschen Keulen
en Parijs, die van oudsher naar Rome voerde, maar ook huiswaarts ? En meent men, dat om de pest, in dien tijd het verkeer
ook maar een dag stil gestaan heeft ? Integendeel, wie
vluchten kon, vluchtte, en ditmaal zonder eenige overdrijving,
„alsof hem de dood op de hielen zat".
En Zutphen lag aan den weg, die naar Overijssel, Friesland
en Groningen leidde, dien ook velen gingen, die nog verder
moesten, naar Hamburg, Denemarken en Zweden.
Het kan niet lang geduurd hebben of wat daar voorviel aan
gene zijde der Alpen, werd aan dezen kant ruchtbaar.
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Fama, malum quo non aliud velocius ullum,
Mobiliate viget, viresque acquirit eundo.

„teen pest is sneller dan 't gerucht, dat aangroeit, naarmate 't zich verplaatst en al voortgaande kracht krijgt".
En de reiziger en de koopman, de pelgrim en de priester,
die daar 's avonds, moe en afgejakkerd, neerzaten in de herbergen, in de hospitalen voor den gaanden en komenden man,
of in een bevriend klooster, zij moesten vertellen van de
ellende, die zij gezien, van de verschrikking, die zij meegemaakt, van de pest, die zij maar ter nauwernood ontkomen
waren. En er zullen er geweest zijn, die wel moesten spreken
van land- en stadgenooten, van vrienden en familieleden, die
zij daar hadden moeten achterlaten in de klauwen van de
vreeselijke ziekte, in den gapenden kuil van het kerkhof.
En wie mee aanzat in herbergen en taveernen, luisterde met
open mond en vergat in 't eerst zijn potteken bier of zijn
kanneken wijn, om toch niets te missen van die bijna ongelooflijke verhalen, die zijn ziel sloegen met bangheid. En
elken dag werd het drukker in bier- en wijnhuizen, en stomdruk werd het, zoovaak weer nieuwe vluchtelingen uit het
Zuiden daar afstapten, want oud en jong, rijk en arm, ieder
moest toch weten, of ze wel heusch waar waren, die verhalen,
die men deed, of misschien overdreven, en of de ziekte nog
voortgang maakte ? En toen elke koopman en elke pelgrim
weer kwam met dezelfde, met nog erger berichten; toen men,
zooals van zelf spreekt, ook hoorde van reizigers, die, na
't verlaten van dien pesthaard Italie, onderweg toch nog aan
de ziekte waren bezweken en maar gauw waren weggestopt,
toen moest men eindelijk wel aannemen en voor waar houden,
wat men nooit had kunnen gelooven.
En de schrik werd vrees en de vrees groeide aan tot angst....
En men rende naar de herbergen, zoo vaak er gefluisterd
of geroepen werd, dat er weer nieuws was. En er waren er,
die vergaten geld bij zich te steken, ja, die vergaten, dat ze
't niet hadden. Maar op de hoogte moesten ze zijn en vernemen, wat er te vernemen viel. En ze dronken hun potteken
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bier evengoed als een ander en waar 't zoo druk — dronge,
zei men toen — was, werd het dikwijls niet zoo gauw bemerkt,
dat ze — ingelicht over den toestand — stillekens uitknepen
zonder met den waard te rekenen.
Maar de wijnman en de bierman, die 's avonds hun geslonken voorraad eens nazagen en dien vergeleken met wat er in
het laatje was, zij keken raar . . . . En na een paar dagen
keken zij heel raar, bij 't maken van telkens dezelfde opmerking, en wat ze tot nu toe slechts vermoed hadden, werd
zekerheid. En zij renden naar Zutphens achtbare Magistraat,
de Schepenen, en klaagden over de steeds aangroeiende
tekorten en legden uit, hoe die vork aan den steel zat . . . .
Toen staken Gerrit Cremer en Hendrik Louwer, Arnt ten
Goye en Gerrit van Drynen, Hendrik Bolleken en Jacob van
Swype alsook Coenraad I Jseren( ?) en wie er nog meer mogen
geweest zijn op dat jaar, hun achtbare hoofden bijeen en
spoedig was een nieuw artikel opgesteld voor het Zutphensch
wetboek, dat Kondigboek heet, dat stellig werd afgelezen van
het stadhuis en aangeplakt in afschrift op de deuren der kerk
(ad valvas ecclesie), om het te brengen ter algemeener
kennisse.
Het luidt: „So wie den wiinmanne ofte den biermanne
ontghenge met synen ghelaghe buten des weerdes oerlof, die
sal onser stat gelden 5 pont; nochtant sail men oen peynden
des anderen daghes vor siin ghelach ende vor synen koere.
Ende weert zake, dat hi nyet to peynden en hadde, so zolde
hi vor elc pont van den koere acht daghe in den Apenstert
wesen ende nochtant zolde hi den wiinmanne ofte den biermanne voldoen vor siin ghelach, eer hi ut dien Apenstert
queme". (d. w. z. Al wie den wijntapper of den bierhuishouder
ontloopt, buiten diens toestemming, zonder zijn gelag te
betalen, die zal aan de stad eene boete betalen van vijf pond;
bovendien zal men den volgenden dag beslag leggen op zijne
goederen voor zijn gelag en zijne boete. En, mocht het zijn,
dat hij niets bezat, dat in beslag genomen kan worden, dan zal
hij voor elk pond van de boete acht dagen in de gevangenis
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zitten en bovendien toch zijn gelag moeten betalen aan den
herbergier, eer hij er uit komt).
En daar de Schepenen ook reeds bemerkt hadden, dat het
's avonds in de herbergen, door de volte, de gejaagdheid en
den angst der menschen, die hen kortaangebonden en twistziek maakten, dikwijls kwam tot rumoerige tafereelen en
vechtpartijen, voegden zij er terstond nog een paar bepalingen
bij, die wij, om de lezers niet te veel met die oude taal te
vermoeien, maar terstond in tegenwoordig Nederlandsch
zullen overzetten. Zij luiden:
„Op denzelfden dag hebben de Schepenen besloten: Alwie
bij den herbergier de drinkkannen stuk slaat of er mee gooit
of zijne tafels vernielt, betaalt der Stad eene boete van vier
pond. En bovendien zal hij de kannen en tafels vergoeden
volgens uitspraak der Schepenen. En mocht 't zijn, dat hij
niets had om in beslag te nemen, dan zal hij voor elk pond
van de boete acht dagen in den Apenstert (de gevangenis in
't straatje, dat er nog naar heet) zitten. En desniettegenstaande zal hij de schade aan den herbergier vergoeden volgens
uispraak der Schepenen.
„Op denzelfden dag hebben de Schepenen besloten, dat
niemand van onze burgers of onderzaten een ander ten tweestrijd uitdagen mag, op een boete van veertig pond".
Ziedaar de eerste uitwerkselen van de pest te Zutphen, toen
zij zelve, de Zwarte Dood, nog verre was. Want deze
bepalingen zijn gemaakt „op den Piinxteravont int jaar ons
Heeren 1348", d. w. z. op den 7den Juni van dat jaar, toen
men hier al een paar weken kon weten, wat daarginds aan
de hand was 1).
„Dronge" en druk zal het in die Pinksterdagen van 1348
ook geweest zijn in onze kerken, zoowel in St. Walburg als
in St. Salvator, d. w. z. de Broerenkerk, en, niet te vergeten,
bij onzen patroon van de Nieuwstad, St. Nicolaas. Want als
1) Mr. Pijnacker Hordijk, die ons Kondigboek uitgaf, had ongelijk, toen
hij deze bepaling op 1374 plaatste. Ze is van 1348, zooals Hs. B. en baron
Sloet in zijne uitgave aangeven. In 1374 was in gelijke omstandigheden
dezelfde bepaling weer noodig.
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het veege leven op het spel en de geeve dood voor de deur
staat, dan loopen vele arme zondaars harder dan anders. En
den „gaan dood" of „geeve dood", den dood, die u door
God zoo maar plotseling wordt toegeschikt, zonder eenig
uitstel voor wat berouw, biecht en goede werken, daarvoor
kende de vrees geen palen. En innig zal er gebeden zijn tot
God en de H. Maagd, tot de zoogenaamde pestheiligen
St. Adriaan, St. Antonius, en St. Sebastiaan, dat die geesel
der pestilentie toch verre mocht blijven, verre van Zutphen.
En St. Walburg en St. Nicolaas zal men niet vergeten
hebben: de eene van ouds bekend als helpster der zieken met
hare wonderdoende olie; de ander
Hij was der armen troost ; nooit liet hij hen in nood,
Maar stond hen altoos bij tot bij de geeve dood 0.

En zou niet ook hier, evengoed als elders, van den kansel
een stem weerklonken hebben om allen, allen zonder uitzondering, op te wekken en aan te manen tot berouw en bekeering
en boete, en om weer goed te maken wat misdaan was ? 't Kan
niet wel anders, al weten wij 't niet : En ook hier zullen de
beroemde zeven boetpsalmen in de kerk gelezen zijn, en zal
men eene lange processie gevormd hebben, nu, niet als anders
bij kermis en hoogtijd, in feestdos en kleurenpraal en met
muziek op verschillende plaatsen in den langen stoet, maar
in boete- en rouwkleederen, met gezichten verwrongen van
angst en vrees, en popelende harten. En we hooren hen
bidden, de lange litanie van alle Heiligen, die ons in 't oud
Zutphensch bewaard bleef :
„Here, ontfarme di, Crist ontfarme di, Here ontfarme di,
Criste hoor ons; God vader van den Hemel, ontfarme di,
onser God Sone, verloser al der werlt, ontfarme di onser;
God; hillighe ghiest, ontfarme di onser. Ghesontmaker der
werlt, help ons; God hillighe drievoldicheit, ontfarme di onser ;
Hillige Moeder Godes, bidt voor ons; Hillighe joncfrouwe
alre joncfrouwen, bidt voor ons ; Hillige coninginne, bidt
1) Versje van een oude prent over „Het leven en de bedrijven van
St. Nicolaas". „Geeve" zoekt men in de woordenboeken tevergeefs.
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voor ons; Sancta Maria, bidt v. ons, Sunte Michael b. v. o.
Sunte Gabriel b. v. o. Alle hillighe enghelen ende archenghelen b. v. o."
En na lange rijen aanroepingen van apostelen en discipelen,
martelaren en confessoren, monniken en heremieten en van
vrouwelijke Heiligen, waaronder ook St. Walburg genoemd
wordt, elk met een „bid voor ons", volgt er: „Alle
Hillighen, biddet voor ons, Wes ghenadich, spaar ons, Heer!
Van den quaden viande (den booze), verlos ons, Heer; van
alle laghen des viants, verlos ons, Heer; Van alre scadeliker
becoringhe, verlos ons, Heer; Van enen quaden einde ende
van den gaen dode en den onvoorsienden dode, verlos ons,
Heer; Van den ewighen dode, verlos ons, Heer; Van der
helscher pinen, verlos ons, Heer; Van dinen toorne, verlos
ons, Heer!" enz.
Maar 't mocht niet baten. Want rusteloos en onophoudelijk
zette de Koning der Verschrikking zijn triumftocht voort en
wat men deed om hem te ontkomen, vluchten, drukke kerkgang, processies, e. d., dat alles werkte slechts zijne heerschappij in de hand. En toen hij met het eind van den zomer
niet ophield en de reizigers wisten te vertellen, dat hij ook al
te Genua, te Marseille, te Lyon, ja misschien reeds te Reims
en in Bazel opgedoken was en dus de Alpen gepasseerd . . . .
Toen geschiedde hier hetzelfde als in Italie, men werd
onverschillig voor alles: 't was hier toch haast gedaan, en
wanorde en bandeloosheid namen toe bij den dag. Want, al
gingen de vrouwen nog ter kerke, de mannen staakten het
werken, 't gaf immers toch niets, straks waren allen dood .. .
en liepen naar de kroeg: een goede teug wijn, dat hielp, om
den angst van zich of te zetten!
Onze Zutphensche regeering, de Schepenen, bleven in
't algemeen gesproken — te midden van al die narigheid
plichtmatig hun taak vervullen. Ze hadden drukke conferenties
met de Schepenen van onze buurstad Deventer, over loopende
zaken van politiek, en zullen daarbij wel niet verzuimd hebben,
elkander op de hoogte te brengen van wat zij vernomen
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hadden omtrent de pest. En, evenals die van Deventer eens
goed hun stadhuis lieten schoonmaken en den hof daarachter,
de vuiligheid lieten wegbrengen en ook den beerput lieten
ledigen 0, hun burgers verboden naar de markt te Vollenhove
te gaan — was daar misschien al een geval van pest voorgekomen ? — en een bezoek brachten aan het ziekenhuis,
waar zij blijkbaar niet alles in orde vonden voor de groote
dingen, die aanstaande waren, want er werd van stadswege
eerst 44 en toen nog 24 pond aan besteed 2 ), zoo zal ook
Zutphens achtbare magistraat wel niet met de handen in den
schoot zijn blijven zitten. Ook zij zullen wel schoonmaak
gehouden, beerputten geleegd en bezoeken gebracht hebben
aan onze beide Hospitalen of Gasthuizen, waarvan het
oudste, in de Spittaalstraat gelegen, al meer een Jufferenklooster begon te worden, terwijl het andere op de Saltof Zaadmarkt, bij 't Bornhof, als een gewoon „Heilige
Geest"- of Gasthuis gebruikt werd. Maar, al is er veel waars
in het Fransche spreekwoord, „un homme averti en vaut
deux" 3), wat hielp dat alles in een tijd van meerendeels nog
ongeplaveide wegen, van mestvaalten voor, naast of achter
het huis, van losloopende varkens en kippen op straat ?
Voorschriften tot behoud der gezondheid zijn er misschien
ook gegeven . . . . maar, als die geholpen hadden, was de
Zwarte Dood in Italié zelf gestorven ! Deventer had in dien
tijd ten minste een „syrurgus" of arts, Derk van Ommen,
die van Stadswege was aangesteld: of Zutphen toen ook al
een dokter rijk was, bleef ons, doordien alle stadsrekeningen
over dien tijd zoek zijn, geheel onbekend. En, om de waarheid te zeggen, liever dan te vertrouwen op de wijsheid van
zoo'n medicijnmeester uit dien tijd, hadden wij meegedaan met
Deventers Schepenen, die, voor deze omstandigheden, een
paar vaten bijzonder goeden wijn aanschaften, die met de
noodige kruiden nog wat aangezet werd ! 4)
1 ) Cam. Rek. 1348, blz. 21, 23.
2) Ibid. blz. 26, 43.
3) Een man, die gewaarschuwd is, is er twee waard.
4) Cam. Rek. 1348, blz. 58, 59, 61.
MEINSMA. De Zwarte Dood.
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De orde bewaren, ziedaar stellig het voornaamste wat onze
Magistraat kon doen, en hopen wij, dat de Schepenen dat
tenminste gedaan hebben met ijzeren hand. Waar ze gewoonlijk niet met zich lieten spotten, mogen wij gerustelijk aannemen, dat het in die dagen ook dikwijls druk en „dronge"
geweest is in „onzer stads toren geheeten den Apenstert", ofte
wel de gevangenis. Want, begon een deel van het manvolk,
zooals boven werd aangetoond, al tot bandeloosheid te
vervallen in de maand Juni van 1348, dat zal er in de volgende
maanden, toen de pest al nader kwam en de vrees al grooter
werd, wel niet beter op geworden zijn. Integendeel: evenals
de pest zelve, greep ook deze ziekte voortdurend verder om
zich heen. En velen, die in deze omstandigheden voorbeelden
hadden moeten zijn voor hunne medemenschen van onderwerping, berusting en gelatenheid, raakten hun bezinning en
stuur kwijt en bewezen door hun daden ook nu, dat zij menschen waren juist als de anderen. Men voelt, dat wij hier het
oog hebben op onze Zutphensche geestelijkheid van dien tijd.
Daar waren er onder onze jongere en lagere geestelijken —
over de hoogere: den proost, den deken en den prior van ons
klooster wordt niet geklaagd — dus onder onze kanunniken,
vicarissen, kapelaans, kosters en klerken (aankomende geestelijken), die in hun doodsangst precies deden als de rest, alle
ingetogenheid en braafheid op zij zetten, en meer naar de
kroeg liepen dan naar de kerk. En men kan 't zich voorstellen,
hoe zij, uit nieuwsgierigheid en verlangen om op de hoogte te
zijn, eenmaal diar gearriveerd, ook een extra kannetje wijn
namen om den schrik over 't gehoorde wat te verzetten.
Edoch . . . . wanneer de wijn is in den man, dan is de wijsheid
in de kan . . . . En over hun angst heen geraakt, bleven zij
zitten en meedoen met de anderen, en zongen misschien ook
het oude liedeken:
„God gheve ons eenen bliden wert,
So sijn de gasten vroilic, jo !
Die altoos blidelick ghebert,
So mooch wi ganslijck wesen vro ;
Ach, lieve her wert, nu doe also !
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Waer dranc ooit man so goet ghelach?
Updat die wert es zorghen quijt,
So wilwi comen alden dach
Van nuchtens totter vespertijt.
Dees wert moet sijn ghebenedijt:
Hi en acht des truerens niet een stroe" i )

Konden zij, waar 't zoo knus en gemoedelijk werd, er als
wassen beelden bij zitten ! Dat ging toch niet ! En zij herinnerden zich hun nauwelijks afgesloten studententijd, en de
vele en vaak mooie studentenzangen aan de Hoogeschool
geleerd. Latijn, dat verstonden toen de burgers ook wel. En
zoo hieven zij misschien het, toen meer dan ooit toepasselijke,
liedeken aan:
Vita nostra brevis est
Brevi finietur ;
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,
Nemini parcetur 2)

Waarop dan gevoeglijk volgen kon: „Gaudeamus igitur,
iuvenes dum sumus" 3) om misschien wel den avond te
besluiten met het krasse „Meum est propositum in taberna
mori 4). En wanneer dan in den laten avond de herberg eindelijk leeg liep, gebeurden er op straat wel eens Bingen, die —
ofschoon Heeren geestelijken er een rol in speelden — nu niet
bepaald stichtelijk waren !
En daaraan konden onze Schepenen nu eens niets doen ! Hen
aantasten, hen ook eens tot bezinning laten komen in den
Apenstert, hen ook eens veertien dagen laten brommen op
water en brood en door een flinke boete afhelpen van het geld,
dat zij zoo ijdelijk misbruikten . . . . dat mochten zij niet,
want in die dagen konden priesters slechts terecht staan voor
en geoordeeld worden door het geestelijk gericht, dat verre
was . . . . in Utrecht.
1) „niet een stroe" is: geen zier.
2) Ons leven is kort en zal gauw eindigen ; snel komt de dood en sleurt
ons wreedaardig weg. Niemand zal gespaard worden.
3) Laat ons daarom vroolijk zijn, zoolang wij Jong zijn.
4) Mijn voornemen is in de kroeg te sterven.
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Maar gelukkig zat er toenmaals op den Bisschopsstoel
aldaar een zeldzaam flink man, een, waaraan menig Stads- en
Landsbestuur van tegenwoordig een voorbeeld nemen kon,
een, die de schulden, door zijn voorgangers gemaakt, door
zuinigheid en overleg wist of te doen; een, die de kunst kende
van pal te staan tegenover zijn vijand en zijn vriend, kortom,
een man, op wien de dorre kroniekschrijver, na zijn dood,
niet voor niets het schoone woord van Horatius kon toepassen; integer vitae, scelerisque purus — hij was onbevlekt van
levenswandel, rein van misdaad — de Hoogeerwaarde Heer
Jan van Arkel. Tijdens een kort verblijf te Deventer, de
hoofdstad van zijn Oversticht, vernam hij, hoe 't hier te
Zutphen geschapen stond, en, indachtig aan 't oudvaderlandsche spreekwoord, dat zachte dokters stinkende wonden
maken, wetend ook, dat hij zelf niet overal tegelijk kon zijn,
besloot hij het mes er maar eens funk diep in te zetten en
schreef den volgenden brief aan ons Stadsbestuur, een stukske,
zooals er zeker niet veel van zulke kerkvorsten zijn uitgegaan:
„Johannes, bij de genade Gods Bisschop van Utrecht,
wenscht den bescheiden mannen, den Schepenen en Raden van
de Stad Zutphen eeuwigdurend hal in den Heere. Door een
waarsprekend gerucht kwam het ons ter oore, dat sommige,
in lagere rangen geplaatste geestelijken, welke in Uwe stad
verblijf houden, den leefregel en de eerzaamheid van geestelijken er aan gegeven hebben, en als drinkebroers en
nachtbrakers in Uwe stad, dag en nacht, vele ongepaste,
wanordelijke en voor andere menschen aanstootelijke dingen
en ergernissen verrichten, doen en op 't touw zetten. Daarom
hebben wij U, krachtens ons gezag (over hen) opgedragen,
en gelasten U bij dezen, dat gij, tot op het oogenblik, waarop
wij zulks weer intrekken, dergelijke geestelijken, wie het ook
zijn mogen, die gij zult bevinden, dat zij, wegens hunne uitspattingen en zonden, verdienen, naar recht en billijkheid
opgesloten te worden, aantast en gevangen neemt, en die
gevangenen zelve aan ons of onzen Richter (Officinal) te
Utrecht opzendt, om hen naar den aard hunner uitspattingen
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te straffen, niettegenstaande alle provinciale en synodale
inzettingen (die zulks verbieden), getuige dit schrijven, waaraan ons zegel is gehangen.
Gegeven te Deventer in 't jaar ons Heeren 1348, daags na
St. Victor en Gereon, martelaren". 1 ) (II Oct.)
Zou onze brave Deken, de oude en eerwaarde Heer Gerlach
Matthijsen, toen misschien op den kerkmuur dat flinke woord
van den Kerkvader Gregorius gezet hebben, dat daar nog
altijd staat:
„Het wangedrag der geestelijken is een verderf voor alle
leeken. wie de menschen niet kan voorgaan in reinheid van
levenswandel, moet de leiding van anderen niet op zich nemen;
en wie uitverkoren wordt om de zonden van anderen te
berispen, bedrijve niet zelf datgene, wat hij moet uitroeien".
i) Tadama, Geschied. der Stad Zutphen, die dezen brief ook kende —
zie blz. 98 van zijn boek — plaatste hem niet in het juiste verband, wat
voor de betrokkenen de zaak eer erger dan beter maakte.
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HOOFDSTUK III.
Stel u eens voor, geachte lezer, dat de oude wijsgeer
Pythagoras gelijk had met zijn bewering, dat de zielen der
menschen hier op aarde telkens weer opduiken in een andere
gestalte; stel u eens voor, dat de uwe, in dat verfoeielijke jaar
1348, ook al op dit ondermaansche ronddoolde en wel in de
gedaante van een Zutphensch koopman, wiens naam ons
onbekend is, maar dien we nu maar eens Peter van Snakendamme zullen noemen: er woonde toen een familie van dien
naam te Zutphen. Stel u eens voor, dat gij, Peter, in het najaar
van 1347 — toen het wel bekend was, dat de pest in het Oosten
woedde, maar niet, dat ze ook al in Italie was uitgebroken —
naar Italie vertrokken waart met een flinken zak vol geld,
om voor u zelven — want gij waart manufacturier of gewantsnider, zooals men toen zei — een voorraad zijden stoffen,
damast, Oostersche tapijten, e. d. op te doen; doch dat het
bedoelde geld niet alleen behoorde aan u, maar ook aan uw
compagnon, die thuis bleef om de zaak te drijven; dat ge
ook nog opdracht had van uw buurman, den „apoticarius",
om te beproeven in Venetie of in Genua een flinke hoeveelheid
peper, kruidnagels, gember e d. in te slaan . . . .
In Genua aangekomen, hoordef ge van de pest in Bari,
in Rome, in Florence ; gij zaagt, hoe andere kooplieden, op
't vernemen van dat alles, hun zaken in den steek lieten en
hals over kop teruggingen, huis-toe. Gij echter, minder
zwaartillend, en bemerkend, dat de pest ten minste in Genua
nog niet gearriveerd was, bemerkend ook, dat er op 't oogenblik — juist wegens de afwezigheid van alle concurrentie —
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veel te krij gen was voor een appel en een ei, dat men anders
met goud moest betalen, gij besloot uw slag te slaan, en kocht
uw manufacturen en tapijten tegen een derde van de waarde;
uw specerijen — want wie wilde dat spul hebben, dat zoo
pas uit een peststreek was aangevoerd — bijna voor niets.
En, terwijl gij gemeend hadt uw vrachtje op de terugreis op
een ezeltje te kunnen laden, kwaamt ge nu tot de bevinding,
dat gij wel een paard en kar zoudt noodig hebben. En die
nu waren in een tijd, waarin alles vluchtte wat vluchten kon,
bijna niet te krijgen. 't Duurde een dag of wat voor ge hadt,
wat u paste. En, onder de hand, brak de pest ook uit in
Genua. En gaande door die straten, zaagt ge daar 's morgens
de slachtoffers van den Zwarten Dood voor de huizen liggen,
voor bijna elk huis twee of drie . . . . En, toen gij eindelijk
uw kostelijk, maar naar verhouding zoo weinig kostbaar
vrachtje, hadt opgeladen en de zweep over het paard wildet
leggen, toen kon dat niet, want telkens, bij iedere dwarsstraat
bijna, moest gij weer stoppen, voor een priester met een
kruis, gevolgd door zes, acht lijkbaren, volgeladen met den
oogst, door Hein van der Zeisen in dien nacht binnengehaald.
En gij kwaamt ook langs zoo'n kerkhof, waar men al handen
te kort kwam om . . . .
Dat kwam er nu van, dat gij u zoo lang opgehouden hadt !
Die vervloekte geldhonger ook 1 En, toen ge daar weer
moest halt houden, niet voor een lijkstoet, maar een lijkenstoet, wat was toen de verzuchting, die u op de lippen kwam ?
Ik hoor 't u al zeggen, Peter, niet in sonoor Italiaansch,
maar in goed oud Zutphensch: „Ik wol, dat ik moar thuus
were met mien vrachgien, bie 't wief en de wichter, doar had
ik een pelgrimazie noar Onze Leeve Vrouwe of noar Sunte
Jacob veur oaver".
Zoo'n koopman nu is er werkelijk geweest. En, om uw
hart, dat al voor hem voelt en sneller is gaan kloppen, gerust
te stellen, zal ik u hier maar dadelijk meedeelen, dat hem
gelukt is, wat hij wenschte, en dat hij nog in den zomer van
1348, na een moeielijke en gevaarvolle refs — want ook in
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Frankrijk begon de Zwarte Dood zich reeds te verbreiden
— het geluk gesmaakt heeft met zijn vrachtje behouden in
Zutphen aan te komen, en 't wief en de wichter aan zijn hart
te drukken.
Edoch, na veel blijdschap over het wederzien van man en
vader, voor wiens leven men al gebeefd had, dien men al
haast verloren waande; na veel verhalen over 't geen hij
meegemaakt en op de terugreis — toen overal de groote
verwarring losbrak — had waargenomen; nadat de halve
stad hem was komen gelukwenschen met zijn behouden thuiskomst, en de geheele stad wist, wat hij wist . . . . kwam er
eindelijk tijd en gelegenheid om de pakken te ontpakken en
de koopjes te bezien. En de compagnon — 't „geselscap" zei
men toen — en de „apoticarius", en de anderen, wier
opdrachten hij had uitgevoerd, ze stonden paf over die pracht
van spullen, zoo schandekoop binnen gehaald, en wreven zich
de handen bij 't berekenen van de zoete winste, die daarmee
zou te behalen zijn! En, nadat ook afgerekend was, wat ieder
in de kosten van de reis had bij te dragen, wilde elk zich
met zijn baaltje, in zijn vuistje lachend, verwijderen, toen,
gij, Peter, u plotseling herinnerdet, dat gij, voor 't behoud
van u zelf en uw vrachtje, ook nog „gelaafd" of beloofd
had zoo'n bedevaart te doen. En gij kreegt ten antwoord,
dat ze, als 't dan niet anders kon, daar dan samen wel wat
voor wilden bijdragen, zoodat ge, met uw eigen geld, zooveel
hadt, als daar „van oudsher voor stond".
Want, zoo'n bedevaart, in een onbewaakt oogenblik
„gelaafd", die u niet opgelegd was voor uw eigen zonden en
misdaden, die kon men in dien goeden ouden tijd ook laten
doen, door een ander. Er bestond toen een soort van
menschen, die zulke zaakjes opknapten tegen een bepaald
tarief en die op die wijze een aardig centje verdienende, tevens
aan hun zucht naar avonturen konden voldoen. En zoo
sloftet gij, Peter, nog moe van de lange reis, Zutphen rond,
en kloptet aan bij Jan, Piet en Claas, die wel eens vaker zoo
iets bij de hand gehad hadden, om te hooren, dat Jan er niet
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aan dacht in dezen pesttij d van huis te gaan; dat Piet
't anders met plezier zou gedaan hebben, maar nu hij van
u zelf gehoord had, dat de pest ook al in Frankrijk woedde,
't nog niet wou doen voor vijfmaal den ouden prijs; en dat
Claas, nu ja, om u te helpen, 't wel wou doen, maar daarvoor
een som vroeg, die u al uw verdienste zou kosten . . . .
En, thuis gekomen bij 't wijf en de wichter, spraakt gij er
van, om zelf maar een haren tabberd en een pelgrimshoed
aan te schaffen, om zelf den palster met de Jacobsschelp — den
pelgrimsstaf — ter hand te nemen, de scaerpe of bandelier
met de male of reistasch over den schouder te hangen en al
biddend op te trekken door Brabant en Henegouwen en
Frankrijk naar St. Jacob van Compostella, daar in het Noordwesten van Spanje, om daar uw gebeden te verrichten bij
de tombe van den Heiligen Apostel, voor zijn beeld, en —
zooals zuiks gebruikelijk, ja, naar men meende, onmisbaar
was — drie maal op uw buik te kruipen door die nauwe
holte onder dat groote steenen kruis; of wel, om den Rijn
op te trekken naar „Eenselle" of Einsiedeln in Zwitserland,
een eind achter Zurich in de bergen gelegen, om daar uw
devotie te doen bij het beroemde beeld van Onze Lieve
Vrouwe, „Notre Dame der Ermites".
Maar uw geliefde wederhelft kreeg bijna stuipen van ontzetting, vernemend, dat gij haar en de arme bloeden van
kinderen in zoo'n tijd nog eens weer wildet verlaten, en de
wichter hielden u vast aan de armen, alsof gij al op 't punt
stondt te vertrekken. En — „vrouwenlist is menichvoud !" —
zij ried u aan, om eens met uwen biechtvader te gaan spreken,
en niet weer zulke onberaden dingen te doen: misschien kon
die tocht wel uitgesteld tot betere tijden. Dus: Z. M. D. W.
D. V. Z. gij zijt zeker al eens in de Gevangenpoort te
's-Gravenhage geweest, waarde lezer ? — gij naar uwen
biechtvader. Doch deze zei, wat hij in zulke omstandigheden
zeggen moest: „Als gij den tocht gelaafd hebt, moet het
gebeuren. Of wilt gij Gods toorn met alle geweld op uw
hoofd halen ? Thuis blijven zou zijn den Heere verzoeken".
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En de pest kwam nader . . . .
Toen besloot gij om dan dien duren Claas maar te nemen
voor de bedevaart, en te trachten uw compagnon en den
apotheker en de anderen te belezen, pondspondsgewijze in de
kosten bij te dragen. In zoo'n tijd, he . . . . ? En zij profiteerden er nog genoeg van. Maar, waar deze ook van hooren
wilden, daarvan niet. Ze hadden u wel opgedragen waren te
koopen, maar niet om zulke kostbare geloften te doen . . . .
Zooveel als er van ouds voor stond, dat wel, maar ook geen
schelling meer.
Gij, Peter, die hun door uw flinkheid en energie, door uw
voortvarendheid, aan hun zoete winst geholpen hadt, gij
vondt dat onbillijk . . . . gemeen. Gij wildet dan wel eens zien
of d a t recht was in Zutphen! Dus naar de Schepenbank en
geklaagd, dat gij, voor al wat het u kosten kon, niet wildet
lijden, om zoo behandeld te worden door uw „gezelschap".
En Richter en Schepenen staken hun achtbare hoofden bijeen;
ze hoofden uwe klacht en de verdediging van de tegenpartij ;
hielden de zaak een paar dagen in beraad en kwamen tot de
conclusie, dat de tegenpartij gelijk had en niemand gehouden
is op te komen voor de onberaden geloften van een ander.
Nietwaar, wie zijn . . . . verbrandt, moet op de blaren zitten:
dat zal ook wel oud-Zutphensch geweest zijn!
Het vonnis over Peter gestreken luidt als volgt:
„Int jaar ons Heren 1348 claerden ende wijsden dye
scepenen vor reght: Enich man, dye eyns anders guet in
geselscap vuyrt, wrt dye geloet oft lavede hi horn zelven tot
Onser Vrouwen oft thu Sente Jacop, van noeds weghen syns
lyves ende des gueds, so en mach hi up dat guet die bedevaert
te done niet meir verteren, dan van oelds daarup is gheset,
then sy, met willen syns gesellen".
D. w. z. In 't jaar o. H. 1348 beslisten de Schepenen dat
recht is: Als iemand, die goederen vervoert, welke aan een
vennootschap behooren, bij loting aangewezen wordt tot het
doen van een bedevaart naar 0. L. V. (te Einsiedeln) of naar
St. Jacob van Compostella, of in levensgevaar en gevaar voor
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de goederen, zelf belooft zoo'n bedevaart te doen, dan mag
hij daarvoor niet meer geld gebruiken van de vennootschap,
dan daar van ouds toe staat, tenzij met goedvinden van zijn
vennooten" I).
Daar zaat gij nu, arme Peter van Snakendamme, „tusschen
twee stoelen in de asch !" Zelf naar Santiago in Spanje of
naar Einsiedeln in Zwitserland, of uw geheele winste afdragen
aan dien beroerden Claas Pelgrim. Zie, we hebben nu, bijna
zes eeuwen later, nog met u te doen! Waart ge dan op uw
lange reis nog niet overtuigd geworden van de ijdelheid aller
aardsche rijkdommen „die men hier toch al laten moet" ?
Was 't niet tot u doorgedrongen, dat 't ook al krek hetzelfde
is, of men de pest te gemoet gaat of door haar achterhaald
wordt ? Dat er waarheid ligt in die oude gedachte, door den
dichter van lateren tijd zoo fijntjes onder woorden gebracht:
Wo wird einst des Wandermiiden
Letzte Ruhestatte sein?
Unter Palmen in dem Siiden?
Unter Linden an dem Rhein?
Immerhin ! Mich wird umgeben
Gotteshimmel, dort wie hier
Und als Todtenlampen schweben
Nachts die Sterne fiber mir.

Zie eens, Peter, daar staat geschreven, „zend uw kat naar
Engeland, en ze zegt „mauw", als ze weerom komt". Dat
geldt ook van u. Wat meer vertrouwen op O. L. V. en
St. Jacob en, vaar wel!
Zooals algemeen bekend is, is tegenwoordig in beschaafde
landen het erfrecht geregeld bij de wet, die daaromtrent
allerlei schoone bepalingen bevat, waarin het recht dikwijls
I) De bepaling staat in 't zoogenaamde Stadsboek, bij Mr. Pijnacker
Hordijk op blz. 63, noot 2. In 't Kondigboek komt zij ook voor, met den
datum: 1348, des Woensdags na aller Heiligen, d. w. z. 5 November, maar
verkort. P. H. blz. 27, No. 98.
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ver te zoeken is. En, naarmate de landsregeeringen meer met
het geld gaan gooien, is de staat wel zoo vriendelijk zich
voortdurend over grootere aandeelen van iedere erfenis te
ontfermen — dat heet dan „successierecht" — wat wel daarop
zal uitloopen, dat er over een jaar of wat geen erfrecht meer
bestaat. Dan is de staat de eenige erfgenaam.
In den ouden tijd ging dat anders. Niet alleen wist de staat
toen nog niet van „successierecht", maar hij bekommerde
zich zelfs niet om het erfrecht. Dat liet hij over aan de kerk.
En, als er dus iemand overleed, die geen testament had
gemaakt, bleef het geld — d. w. z. de geheele nalatenschap —
daar, „waar God en de hillighe kercke 't wijsden", wat
gewoonlijk zeggen wilde, dat het geld te land kwam daar,
waar het volgens den natuurlijken loop der dingen behoorde.
Toch kon het voorkomen, dat de, door de kerk aangewezen,
erfgenamen het over de juiste verdeeling van een nalatenschap: huizen, landerijen, roerend goed en schulden, niet eens
konden worden. Dan wendde men zich wel tot den staat, hier
in Zutphen dus tot de Schepenbank, die dan op een bepaalden
dag partijen voor zich riep en ieder gelegenheid gaf voor zijn
rechten op te komen en te pleiten, om daarna de geschillen
volgens recht en billijkheid te beslissen. Dat noemde men:
„in dadinghe" of „in dedinghe comen", en in nog ouderen
vorm: „in deghedinge".
Nu spreekt het van zelf, dat er ook in 1348 — ook al was
de pest nog niet te Zutphen gearriveerd — menschen gestorven en dus verschillende van die zaken voor Schepenen hangende waren. Doch de vrees voor den Zwarte Dood was
oorzaak, dat sommigen, die weg wilden, of misschien elders
woonden, den dag, waarop de Schepenen uitspraak in hun
zaak zouden doen, niet konden of wilden afwachten en hun
aandeel aan een nalatenschap, om er maar of te zijn, hals over
kop verkochten, nog voor zij wisten, wat en hoeveel dat
eigenlijk was. Zoo kwam er een bepaling in ons Kondigboek,
die volgt op 't vonnis van „Peter van Snakendamme" en dus
ook wel dateeren zal van November 1348. Zij luidt:
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„Vort, of enighen enege erfnisse is vurvallen, dier hy vor
scepene in deghedinge comen were, dat hy die erfnisse
nemene vurcopen en sal, hy en sy mit minne oft met rechte
yrst by den scepenen van om ghesceden", d. w. z. „Zij, die
hun geschillen in zake een erfenis opgedragen hebben aan
Schepenen, mogen hun aandeel daarvan niet verkoopen aan
anderen, voor Schepenen de zaak in der minne geschikt of
volgens recht beslist hebben".
In Oud-Zutphen was het gebruik, dat meiden, knechten, ja
zelfs minnen (zoogsters) of „ammen", zooals men toen zei,
een half jaar van te voren hun dienst opzeiden, als zij ergens
weg wilden. Als zij hun „atmael" I ) d. w. z. hun diensttijd
— een half jaar — hadden uitgediend, konden zij gaan „op
den achten dag na Paaschdag"„ „beloken Paschen", of „op
den achten dag na Sente Victorsdag", d. w. z. op 17 October.
Een meid of knecht h u r en heette in dien tijd „meden",
in 't Duitsch „miethen". Nu waren er natuurlijk velen in
Zutphen, die met Paschen 1348 (2o April) hun dienst
opgezegd hadden, die dus „op den achten dag na St. Victorsdag" in hun nieuwen dienst, als zij er een hadden, moesten
verschijnen. Maar, ging dat anders heel geregeld in zijn werk,
nu niet alzoo. Geleerd door hetgeen zij over de toestanden
in Italie en Frankrijk vernomen hadden (onze vriend Giovanni
Boccaccio vertelde ons immers:
,,Sommigen meenden (daar in Italie), dat matig leven
en vermijding van alle overdaad het beste middel was om
de kwaal te weerstaan. En, na hun gezelschap gekozen
te hebben, gingen zij van alle andere menschen afgezonderd leven. Zij kwamen bijeen en sloten zich op in huizen,
waar geen enkele zieke was geweest en brachten daar den
tijd door met muziek en andere vermaken, slechts matig
gebruik makende van de beste spijzen en de kostelijkste
wijnen, alle overdaad vermijdende. Ze waren voor
1) Ons: etmaal, maar niet in de beteekenis 24 uren.
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niemand te spreken en wilden van de buitenwereld zelfs
niets weten betreffende de dooden en de zieken"),
hadden velen zich in hunne huizen opgesloten en kwamen
meiden en knechten nu dikwijls voor een goed gegrendelde,
misschien wel toegespijkerde deur. En, na herhaaldelijk
geklopt — want men had toen nog geen bellen maar kloppers
— te hebben, werd hun, door hun nieuwe „heerschap" of
„vrouw", vermoedelijk uit het zolderraampje, toegeschreeuwd,
dat zij geen knecht of meid meer noodig hadden, dat men hen
liefst zoo gauw mogelijk zag verdwijnen. Verbeeldt u, in
zulke omstandigheden, zulke „mindere menschen" in huis
nemen, die men niet kon vasthouden, die of en toe naar hun
familie zouden willen, ook als daar zieken in huis waren
— misschien wel de pest — en dan weer kalmpjes zouden
terugkomen ! Daarvan moesten de heerschappen en de vrouwen niets hebben. En, als ze geen dienst deden, behoefde men
ze ook niet te betalen.
Maar ook de „mindere menschen" herinnerden zich, dat er
nog recht was in Zutphen. En zoo talrijk waren hun klachten
bij de Schepenen, dat deze, vermoedelijk nog op denzelfden
Woensdag 1348 afkondigden:
„Voert, wert oyc, dat enich man oft wyf ghemedet hadde
eneghen knape oft eneghe maget, ende were oec die knape
oft maget in desgenes deynst ghecomen oft niet, die se meyt
hadde, wil die here oft vrouwe des knapen oft dier maghet
quyt wesen, by sal om of oer gheven dat loen, dat om ghelavet
is. Mer mocht men dien knapen of dier maget bewisen tor
waerheyt untrouwe oft sunderlinge zuke, oft ommeganc mit
mannen oft one mit wiven, so mocht men om orlof gheven
sunder loen om te gheven".
Zooals die bepaling daar staat, lijkt ze eerder van 1921 dan
van 1348, want zij bevoordeelt de werknemers boven de werkgevers ! Men zou den knecht of de meid niet alleen het volle
loon moeten betalen als men ze binnen hun diensttijd wegzond,
maar zelfs als ze in 't geheel niet verschenen waren. Zoo'n
politiek was van de Schepenen van 1348 — zelf ook werkgevers
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— niet te verwachten . . . . We hebben daar lang over zitten
tobben en — teneinde raad — een oud tooverboek uit de kast
gehaald, geheeten Cla y i c u l a S a l o m o n i s of „het
Sleuteltje van Salomo". Volgens 't voorschrift op blz. 77
hebben wij toen de daar afgebeelde figuur — een soort van
heksenkring — in onzen tuin in 't zand geteekend: het
middernachtelijk uur afgewacht en, toen de laatste slag van
twaalven uit den Nieuwstadstoren uitgeklonken had, zijn wij
begonnen de voorgeschreven danspassen en gebaren te maken
om den geest van een der Schepenen van 1348 op te roepen.
We hadden daarvoor uitgekozen den Schepene Gerard van
Drinen. Na den eersten oproep verscheen er . . . . niets. Na
de tweede indaging . . . . nog niets ! 't Was zwaar werk, al
die moeielijke tooverwoorden juist te onthouden en onberispelijk te zeggen ! Maar na de derde bezwering:
Calemi — Cadem — 0 Geest van Gerard van Drinen —
poramase la hemisu — Coelum — et Firmamentum — Casami
Misarajaet — Xamara — Sadalachamim — Dusama —
Popiniet — Lemisisaraet — Amen . . . .
. . . .'t Is ons zoo duidelijk als koffiedik, geachte lezer, en
u? Maar 't hielp ! Plotseling stond daar een man voor ons in
ouderwetsche dracht, met een blozend, gladgeschoren gezicht
en zoo'n hellebaard in de hand, zooals er twaalf op 't Museum
waren, voor den brand.
„Gerard van Drinen ?" zei ik.
„Gaert van Drinen", zei hij.
„Artikel Ioo van 't Kondigboek", zei ik, „van de knechten
en de meiden, is niet duidelijk . . . ."

„Angst", zei hij, „doodsangst en haast. Dormitat quandoque
bonus Homerus I ) Verstanden ?"
„All right", zei ik, en, weg was-ie . . . .
Nu eerst durven wij artikel Ioo voor den lezer vertalen,
niet naar de letter, maar naar den geest. Het wil zeggen:
„Indien iemand, man of vrouw, een knecht of een meid
gehuurd heeft, en hij, die den knecht of de meid huurde, heeft
I) Ook de brave Homerus slaapt wel ereis.
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hem of haar (op den 17 October 1.1., n.l. 1348) in dienst
genomen of niet; wil die heer of die vrouw van dien knecht
of die meid af, dan zal hij (of zij) hem of haar het loon
betalen, dat hem of haar beloofd is. Maar mocht men dien
knecht of die meid op goede gronden overtuigen kunnen, dat
ze niet eerlijk waren, of dat ze behept waren met de een of
andere bijzondere besmettelijke ziekte I ), of
dat zij (de meid) verkeering had met mannen, of hij (de
knecht) met vrouwen, dan mag men hen wegzenden zonder
hun hun loon te betalen".
„Suke" is ziekte zegt Prof. Verdam, „bepaaldelijk eene
besmettelijke ziekte". En het Duitsche woordenboek verklaart. „Seuche is langdurige, besmettelijke ziekte,
p e s t".
Of men ook wist, dat er iets vreemds in de lucht zat !
I) Bij dit woord „zuke" waarop hier veel aankomt, moet opgemerkt, dat
Mr. Pijnacker Hordijk in art. Ioo verkeerdelijk gedrukt heeft „sunderlinge
zake". In 't handschrift staat „zuke", zooals Mr. P. H. in zijn aanvullingen
en verbeteringen, blz. 163, zelf opgeeft. Baron Sloet, die Hs. B. uitgaf,
las ook „zuke", wat alle goede afschriften hebben. De Schepenen hebben
dus willen zeggen, dat men geen meid of knecht behoefde te nemen, die
de pest al onder de leden had.
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dat zullen ze in 1348 in Zutphen ook wel geweten hebben.
Doch de slotsom, waartoe vader Vondel gekomen is bij zijn
beschouwingen:
„Elck speelt sijn rol en krijght sijn deel" . . • •

zie, als iemand die in 1348 in Zutphen ten beste had gegeven,
toen de pest voor de deur stond, er was vast een oploopje
ontstaan, er waren „onhoofsche" (onbeleefde) en „kuerbare
woorden" (woorden waarop boete stond) gevallen, er was
„unroste en vechtlijc" (onrust en gevecht) van gekomen en
de Schepenen zouden druk werk gehad hebben met „vrede te
bieden" en de partijen met elkaar te verzoenen.
„Je deel", als je levensdraad in het tweede, in het derde
bedrijf al afgesneden werd, en dat zonder eenige reden of
schuld ? Een schoone bewering !
Mochten er dan ook zijn, die zich opsloten in hunne huizen,
in de hoop, op die wijze de gevreesde ziekte te ontgaan, de
groote meerderheid van Zutphens inwoners was 't eens met
die andere partij daar in Italie, die meende, dat men de
bloemetjes buiten moest zetten zoolang het kon; dat men in
het tweede, in het derde bedrijf maar moest trachten te
genieten, wat men in het vierde en vijfde waarschijnlijk te
kort komen zou, en dat de speelman maar op 't dak moest
zitten, zoolang er nog menschen o n d e r waren. Waarom
nog sparen, als ze over een jaar, over een maand misschien....
't Geld moest maar rollen ! Carp e diem — geniet, wijl
't nog kan — werd de algemeene leus. Wat dat wilde zeggen
in Zutphen, van ouds „de rijkste" stad van Gelderland, waar
men nooit een gelegenheid om te feesten en te fuiven had
overgeslagen . . . . Dus vierde men feest bij elke gelegenheid.
Zat hier of daar de ooievaar op 't dak . . . . feest ! Werd de
nieuwe wereldburger gedo opt . . . . feest ! Als moeder weer
op de been was . . . . feest ! En nadat ze weer voor 't eerst
ter kerke gegaan was . . . . feest ! Waar een paartje zou gaan
trouwen — en dat deden ze nog maar gauw . . . . feest ! Als
de bruid „gesleten" was . . . . feest. Waar iemand was over-
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HOOFDSTUK IV.
„De wereld is niets dan een groot tooneel. Acteurs zijn alle
mannen, alle vrouwen", zegt de Engelsche dichter Shakespeare, en vader Vondel zei 't hem na: „De wereld is een
speeltooneel". Waar twee menschenkenners van dat slag, die
bovendien heel wat vaker dan wij „achter de schermen"
gekeken hadden, 't zoo roerend eens waren, moeten wij —
ondichterlijke aardwurmpkes als we zijn — 't wel aannemen.
Of er in 't Zutphen van 1348 ook al waren, Wier overdenkingen
waren aangeland bij hetzelfde eindresultaat ? Evengoed als
wij hadden zij al heel wat blij- en treurspelen in het werkelijke
leven meegemaakt. Maar op het tooneel — neen, daar hadden
ze d'r nog weinig gezien. 't Was denkelijk alleen de kerk, die
of en toe wel eens eene vertooning hield: de Stal van
Bethlehem, de komst van de drie Koningen e. d. onderwerpen
uit de gewijde geschiedenis, werden stellig wel eens door
levende personen voorgesteld. Maar, mogen ze al weinig
begrip van het tooneel gehad hebben, het menschelijk leven
kenden ze even goed als wij, en dat men dat in zeven
bedrijven verdeelen kon:
„Eerst een wicht,
Schreiend en spijend in malmoertjes armen",

tot het laatste tooneel:
't Besluit van 't drukke en voorvalrijke stuk,
De tweede kindsheid: geen geheugen meer,
Tand-, oog-loos, oor-loos, smaak-loos, alles-loos",
MEINSMA. De Zwarte Dood.
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leden . . . . feest! VOOr de begrafenis . . . . feest! Daarna .. .
feest ! 't Was feest zonder einde, en, mocht er tusschen twee
feesten in nog wat tijd overschieten, dan naar de taveerne.
En dan klonken ze weer, de oude liedekens:
Scinc her den wijn
Gheselle mijn,
Wi willen vroilijc leven ;
Het mach sulc r) sijn
Noch up den Rijn,
Die ons gheluc mach geven ;
Al moeten wi nu sneven. 2)

of wel:
Scinc in, scinc in den duitschen traen 3),
Die luden 4) doet so suetzen clanc.
Wi willen truerens avelaen 5 ) ;
Ach vruechden, nemmermeer verganc ! 6)
Die ons benijdt, hi hebbe ondanc 7) ;
Ic wilde, hi zate in Jerico ! 8)

Zoo vierde men feest van den vroegen morgen tot den laten
avond en het scheen wel, of die hoogste wijsheid uit het land
van de pyramiden en sfinxen: eet, drinkt, en weest vroolijk,
want morgen zijt gij gelijk deze (en dan hielden ze je in
Egyptenland zoo'n mummie onder den neus) ook de eerste
en voornaamste grondstelling was geworden van Zutphens
zedenleer. En, waar er vroeger bij de een of andere blijde of
droeve huiselijke gebeurtenis zes of acht gasten aanzaten,
daar verzocht men er nu vijf en veertig en kwamen er acht
en zeventig, zoodat het huffs hen nauwelijks kon bevatten en
de herbergen to klein werden. Ook leek 't wel, dat gastheer
en gastvrouw dat niet ongaarne zagen: wat zou 't of de fuif
een paar pond meer kostte ? Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd, en wat de een niet wist, dat wist de ander ! En onder
gelach, gejuich en gejoel en gestommel en gestoei vergat
men zoo gemakkelijk dat dreigende en ijzingwekkende spook
op den achtergrond. Dus overtrof en overtroefde men elkaar
1 ) Zulk soort wijn. 2) sneuvelen, sterven. 3) yacht, wijn. 4) klinken.
5) aflaten van, ophouden met. 6) verga. 7) 't Tegendeel van dank. 8) Zie
J ozua, VI, 21.
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met vreugd en vroolijkheid, met pret en plezier, met feesten
en fuiven, totdat . . . . de gele bladers begonnen te vallen en
't met den zomer gedaan was. Ziet, men behoeft het woord van
Homerus: „zooals van de blaren . der boomen, zoo zijn de
geslachten der menschen" niet te kennen, om dan wat te
gevoelen. De zomer was heengegaan . . . . zou men den
volgenden nog beleven ?
En als men, toen de avonden begonnen te lengen, als er eens
een enkelen keer niets te feesten en te fuiven viel, daar neerzat
in die holle kamers van toen, door een enkel kaarsken spaarzaam verlicht; waar nog geen krant en geen boek kwam om
de aandacht een poosje of te leiden van de treurige berichten,
die men toch alle dagen te hooren kreeg; als men daar
neerzat in die holle kamers van toen, en 't gebulder van den
wind in den schoorsteen en 't gekletter van den regen op dak
en luiken de komst van den winter aankondigde, dan zal men
elkaar hebben aangezien met oogen groot van angst en 't kon
niet missen of onder de volwassenen, die nog niet gekrenkt
waren in hun bovenkamers, moest de ernst weer boven komen,
de ernst, en de vrees voor de toekomst.
En velen, ook die 't nooit gelezen of gehoord hadden, zullen
met den beroemden Bernard van Clairvaux of wel Sint
Bernard, gemompeld hebben:
0 sors gravis ! o sors dura !
0 lex dura, quam natura
Promulgavit miseris !
Homo, nascens cum moerore
Vitam ducis cum labore
Et cum metu moriris.

„Welk een zwaar, welk een hard lot, welk een wreede wet
heeft de natuur over ons, ongelukkigen, afgekondigd. Gij
mensch, die geboren wordt in droefenis, leidt een Leven van
moeite en arbeid, en gij sterft in vreeze !
Zoo kwam dan de maand November in 't land, Brumaire,
de maand van kilheid en mist. Zou 't niet in d i e maand
geweest zijn, dat die dichter tot de trieste ontdekking kwam:
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Als men het le v en recht besiet
So is het n e v e 1, anders niet.

De eerste dag van die maand, Allerheiligen, een groote
feestdag, viel dat jaar op Zaterdag. En, moge ook de kerkdienst toen ietwat minder uitvoerig en aangrijpend geweest
zijn, dan wanneer 't een Zondag geweest ware, 't zal toch
— gezien de tijdsomstandigheden — wel drok en dronge in
de kerk geweest zijn. Wat er dien dag aldaar geschiedde,
kunnen wij slechts veronderstellen: het boek, waarin de kerkdienst voor 't geheele jaar beschreven stond, de Or din ar i u s van de St. Walburg, is zoek. Maar wij gelooven niet
te veel te gissen, als wij aannemen, dat 's morgens, behalve
de gebeden van den dag en het opdragen van de Hoogmis,
ook weer de litanie van alle Heiligen zal gebeden zijn, zooals,
hebben wij 't wel, ook nu nog geschiedt. En die litanie was
toen heel wat langer, dan ze nu in de kerkboeken staat. Waar
wij dus den lezer in Hst. II een gedeelte van den aanhef

meedeelden, mag nu nog wel een en ander uit het slot aangehaald:
„Van nyde ende van hate ende van bitterheit ende al mismoghen op I ) onsen evenkersten 2 ) ; Van ydelen ghebere
ende ydelen schine mit levene of mit cledere of mit guede of
mit woerden, en van alien dinghen, die gheen nutte in God
in en brenghen, verlos ons, Heer; Van alien oncuusschen
werken ende oncuusschen ghevoelen, verlos ons Heer; Van
acre quader ende oncuusscher of ydeire of unnutter gheselschap, verlos ons, Heer; Van alien menschen ende alien
dinghen, die ons hinderen of van 3) trecken van dinen weghe
of van dy, verlos o. H.; Van alien onreynicheit (des) lives
ende (der) zielen, v. o. H.; Van ghiericheic, van droefheit in
tijtliken dinghen v. o. H.; Van traecheit ende van laeuheit

ende koltheit onses herten, ons willen ende onser werken
v. o. H.; Van eten ende drincken sonder noet, toe vele, toe
durberlic . 4) leckerlick ofte lustelick v. o. H." .. •
1 ) afkeer van. 2) onze christelijke even-menschen. 3) af. 4) kostbaar.
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Wat zouden de feestnummers en fuifjassen daarbij gedacht
hebben ?
„Van onbedachten, onnutten of scandelicken woorden
v. o. H.; Van onser groter duusternisse tot Gode ende tot
alien hemelschen dinghen, v. o. H.; Van onser groter
onwetenheit ende onkundicheit ons selven ende des weghes
toe Gode in besceydenheit, v. o. H." enz.
Dattu alle ghelovighe zielen ende al mijnre vrende zielen,
die my guet ghedaen hebben ende alle, die in dynre mynnen I)
ghestorven sin, wilst verlosen uten pinen des veghevuers ende
gheven dat ewighe leven, wij bidden U, hoor ons !
Lam Godes, die afnemes die sunden der werlt, gif ons
vrede; Criste, hoor ons; Here ontfarme di; Crist, ontfarme
di; Here ontfarme di, Ende en inleyde ons niet in becoringhen,
mer verloest ons van alien quade, Amen".
En dan, als 's middags om drie uur de vesperklok de geloovigen weder ter kerke geroepen had, dan vonden zij 't huis
des Heeren terug in den rouw; dan lag er 'n zwart lijkkleed
— pellen, zei men toen — voor het hoogaltaar, waarop soms
met zij de een kruis geborduurd was; daarop stonden twee of
vier brandende kaarsen op ijzeren kandelaars. Ook verschillende graven in de kerk waren op diezelfde wijze in rouw
gehuld en van brandende kaarsen voorzien: er zijn er altijd
geweest, die de geestelijkheid goed bedacht hadden, opdat, na
hun overlijden, de jaartijd van hun dood plechtig zou gevierd
worden. De geheele kerk leek dan wel, wat de Franschman
„une chambre ardente" noemt: een groote rouwkamer.
En wanneer dan de gewone vesperdienst van Allerheiligen
was afgeloopen, begon men terstond o n d e r het 1 u i d e n
van alle k l o k k en — de St. Walburg had er toen
z e v e n, — met de commemoratio omnium animarum of de
herdenking van alle zielen (der overledenen). Want de katholieke kerk begint het feest van den volgenden dag altijd to
vieren op den avond van den voorafgaanden. En niemand,
1) liefde.

ZUTPHEN IN DOODSANGST.

39

die in den laatsten tijd een droevig sterfgeval te betreuren
heeft, blijft dan weg.
De priester, die „de week had", begon dan de Vigiliae
novem lectionum, de Nachtgebeden van de negen lezingen te
zingen, terstond daarin bijgestaan door de zangers op het
hoogkoor; eerst lazen en zongen dan de koorgezellen, vervolgens de jongere kanunniken, terwijl het slot gelezen en
gezongen werd door den deken of den oudsten kanunnik, die
priester was.
In lateren tijd schijnt men den dienst gewijzigd te hebben
en heeft men die bedoelde Nachtgebeden vervangen door het
zingen van de schoone, doch haast al te aangrijpende
Sequentia van broeder Thomas van Celano, gewoonlijk „Dies
irae" genoemd, naar de aanvangswoorden. En zoo klinken
dan tegenwoordig die geweldig indrukwekkende verzen
door de kerk:
„Dag van gramschap, dag des Heeren,
Die deze aarde in asch zal keeren,
Naar Sybille en David leeren.
Wat een angst zal 't hart doen jagen,
Als de Rechter op zal dagen,
Urn ten strengste te ondervragen.
Gods bazuinen zullen schallen,
En voor Zijnen zetel allen,
Roepen uit de doodenhallen.
Dood en wereld zullen beven,
Als het schepsel zal herleven
Om God rekenschap te geven.
't Boek zal worden opgeslagen,
Waar Zijn hand schreef alle dagen,
Wat de wereld aan zal klagen.
Voor dien Rechter, daar gezeten,
Ligt dan open elks geweten,
Niets, wat schuld is, wordt vergeten.
Hoe zal 'k, arme, mij verweren?
Tot wiens voorspraak mij dan keeren,
Als zelfs Heiligen 't nauw trotseeren? .

Maar, broeder Thomas van de orde der Franciscanen was
toen nog geen honderd jaar dood en 't is niet aan te nemen,
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dat zijn lied op den Dag des Oordeels toen al algemeen bekend
was. Doch ook in de Nachtgebeden is menige regel, die den
armen zondaar tot nadenken kan stemmen. Men oordeele zelf :
„My hebben ombevanghen 1 ) die suchten des dodes, die
drovighe seer der hellen hebben my ombevanghen. Heer, ghif
hem (de dooden) die ewighe ruste ende dat ewighe licht
moet hem lichten.
My hebben ombevanghen die suchten des dodes, ende die
angste der hellen, die vonden mij.
Heer, van den diepen heb ic gheropen toe dy, Heer, verhoor
mijn stemme.
Ontferme dy mijnre, Heer, want ic bin cranck, make my
ghesont, want al myne ghebiente sin mede ghestuert . . . .
Ic heb ghearbeit in mynen suchten, ic sal myn bedde wasschen op elker nacht mit mynen tranen . . . .
Siet, nu slaep ic in den ghestubbe 2 ) ende soekest du my
vroe, ic en sal niet blivende sijn.
Als du comes toe gherichte en wil my niet verdoemen, opdat
die viant 3) niet en verblide op my in dinen ansichte.
Die achterlatenisse 4) mijnre ioghet ende mijnre onwetenheit
en wil, Here, niet gedenken.
Weder 5) dat blat, dat van den winde gheweeyt wort, toonst
du dine macht ende du vervolghes 6) als een drooghe caf.
Die mensche, gheboren van den wive, levet corte tijt ende
wert vervolt mit vele iameren. Die als ene bloeme voertcomet
ende wert toe wreven 7) en gheet en wech als die scheme 8)
ende blivet nummermeer in enen state. Ende du holdes voer
werdich, dattu op aldusdane oplukes 9) dyn oghe ende toe
leiden hem int gherichte ? . . . . Cort sin die daghe des menschen ende dat ghetal der maende is bi di.
Here onse God, wi bidden di dat to ontfaest ' 0) die zielen
der begravene, daer du dyn bloet om ghestort heves ; wederdencke 11 ), dat wi sin ghestubbe 1 2) ende die mensche als
hoey ende die bloeme des ackers . . . .
0 aangegrepen. 2) het stof. 3) de booze. 4) nalatigheden. 5) tegen.
6) vervolgt het. 7) fijn gewreven. 8) schaduw. 9) neerziet op. 1o) ontvangt.
II) gedenk. 12) stof.
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Gheen vrede en is in mynen ghebeente van teghenwoordicheit mynre sunden. Want myne boesheiden sin myn hovet
boven ghegaen ende op my beswaert als een swaer bordene 1).
Als die hirte 2 ) beghert totten born der watere, also
begheert, o God, mijn ziele tot dy.
Ist, dat ic verbeidende doghe 3), die helle is myn huus, ende
ic spreyde myn bedde in donckerheiden. Ic seide ten vulen
etter: du bist myn vader ende myn moeder, ende den wormen
sede ic: myn sustere.
Ic weet, dat mijn verloser levet, ende dat ic in den ionxten
daghe weder op staen sal van der eerden ende ic sal anderwerf
omghedaen werden mit mijnen velle ende sal in mijnen
vleissche Gode sien.
Here, beholt my, ende onse psalmen sullen wy singhen al
die daghe onses levens.
Here, ghif hem die ewighe ruste ende dat ewighe licht moet
hem lichten. Sie moeten rusten in vreden. Amen".
Wie nu bedenkt, dat menig woord, in deze Nachtgebeden
gesproken, ook toen reeds door muurschilderingen op de
wanden en pijlers der kerk aanschouwelijk werd voorgesteld;
dat daar stellig geen afbeeldingen ontbraken van een sterfbed,
waarbij allerlei gruwelijk toegetakelde duivels een strijd
voerden om de ziel van den stervende; van het laatste oordeel
(die staat er nog), van de hel en den hemel . . . . dien behoeven wij niet te verzekeren, dat zoo'n kerkdienst, in de tijdsomstandigheden van dat ontzettende jaar 1348, indrukwekkend
en aangrijpend moest zijn.
Vervolgens daalden de daarvoor aangewezen priesters onder
het zingen van een „Miserere" (God, ontferm U) of uit het
hoogkoor naar de graven van die overledenen in de kerk, wier
jaartijd plechtig herdacht werd en waarop reeds die kaarsen
stonden te branden; daar werd een psalm gezongen en verschillende gebeden gelezen. Daarna begaven zij zich in plechtigen optocht, onder het zingen van toepasselijke treurzangen,
maar een zijdeur der kerk om het kerkhof te bereiken. Dan
1) last. 2) het hert. 3) lijd in afwachting.
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wendden zij hunne schreden naar het gebouwtje, waarin men
de, bij het maken van nieuwe graven aan den dag gekomen
doodsbeenderen vergaderde, het „Cornekel, kerneckel, Corneel" of knekelhuis, waar weer verschillende gebeden gelezen
werden, om vervolgens met een grooten omweg door den
hoofdingang de kerk weer te bereiken en den dienst met de
gebruikelijke gebeden en gezangen te beeindigen.
Den volgenden dag, 2 November, Allerzielen, den dag
waarvan de dichter zong:
Allez prier au cimetiere:
Allez ; c'est aujourd'hui le triste anniversaire
Du jour des trepasses . . . . 1)

dan ging de geestelijkheid in plechtige processie, maar nu
zonder klokgelui, zingend en biddend het geheele kerkhof
rond en werd bij de mis weer gezongen: „Requiem aeternam"
— Heer, geef hun de eeuwige rust . . . .
En velen vertoefden op dien dag langen tijd in gebed bij
de graven hunner verwanten.
Gewoonlijk wordt er in de katholieke kerk op zulke dagen
niet gepreekt. En 't is best mogelijk, dat er ook in dat jaar
geen woord meer gezegd of gezongen is, dan de op die dagen
gewone dienst meebracht. Maar 't zou toch vreemd zijn als
er onder dat leger van geestelijken en priesters, dat in dien tijd
aan onze kerken verbonden was, er niet eens een was geweest,
die begreep, dat in zulke buitengewone omstandigheden een
kleine afwijking van den gewonen regel geen kwaad kon.
't Is waar, wij zagen, dat er ook onder hen waren, die de
tramontane waren kwijt geraakt. Maar dat kunnen wij bijv.
niet aannemen van een oud man en een goed man, als onzen
toenmaligen deken, Heer Gerlach Mathijssen. Het staat
voor zoover ons bekend tenminste — nergens beschreven;
maar het lijkt ons niet onmogelijk, dat zoo'n man op een van
die dagen, toen daar om zoo te zeggen geheel Zutphen in de
1) Gaat naar 't kerkhof om te bidden, gaat ; 't is vandaag de droevige
verjaring van den dag der gestorvenen.
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hevigste ontroering en ontsteltenis, met de doodsschrik op het
lijf en de doodsangst in de oogen, voor en om hem vergaderd
was, zijn taak van herder der zielen eens anders opgevat heeft
dan gewoon was. Zou zoo'n man op een gepast oogenblik
tusschen twee plechtige bedrijven in, niet eens den kansel
beklommen hebben om een gemoedelijk, een kalmeerend, een
ernstig woordje tot zijn schaapkens te spreken ? Zou zoo'n
man niet eens gezegd hebben, dat Gods wil ondoorgrondelijk
was en dat hij ook niet wist wat komen kon, maar dat nu, na
een half jaar van pest en sterfte daar in 't Zuiden, de ziekte
toch nog altijd verre was van Zutphen ? Dat God nog wel
medelijden kon hebben met zijne kinderkens en dat misschien
de komende winter, die nu toch om zoo te zeggen voor de
deur stond, de ziekte tot staan kon brengen ? Dat men zich
aan Zijn — Gods — wil moest onderwerpen en in vertrouwen
tot Hem opzien, maar Hem niet moest verzoeken door gefeest
en gefuif en geraas en getier ? En dat — als Zutphen zich niet
bekeerde van de dwalinge zijns weegs — 't wel niets anders
kon of . . . .
Maar dat hij zou bidden tot God en de H. Maagd, en dat
't aan hem althans niet zou liggen, als „de zuke" ook over
Zutphen kwam . . . .
Ongeveer zoo zal het geluid hebben wat de oude man
misschien gezegd heeft.

ZUTPHEN IN DOODSANGST.
HOOFDSTUK V.
„coed voorgaan doet goed volgen", zeiden de voorouders,
en die hadden 't niet altijd bij 't verkeerde eind. Zie, daar moet
toch iets gebeurd zijn in Oud-Zutphen, am onze vroede
vaderen, de Schepenen Gerrit Cremer en Hendrik Louwer,
Arnt ten Goye en Gerrit van Drynen, Hendrik Bolleken en
Jacob van Swype, Coenraad Ijseren( ?) en de rest — die ons
onbekend bleef — te nopen tot het nemen van een aantal
scherpe resolution tegen het feesten en fuiven, scherpe
resolution, waarmede zij zelve 't in hun hart niet eens kunnen
geweest zijn. Want ook onze Schepenen zijn nooit wars
geweest van een goede fuif ! Zou het anders geschreven zijn,
dat boek, dat den veelzeggenden titel draagt: „Geldersche
Maaltijden" ? Wie onze oude Stadsrekeningen inziet en eens
nagaat, wat er jaar in jaar uit alzoo verorberd werd op hun
Roetert of feestmaal; wie opmerkt, dat er geen min of meer
belangrijke handeling van stadswege, geen lezing van het
kondigboek of 't afhooren van een rekening, geen aanbesteding
of publieke verkooping kon plaats hebben, die niet behoorlijk,
en soms misschien ook onbehoorlijk, begoten werd met een
aantal kwarten of halve- en heele kannen wijn . . . . die zal
't met ons eens zijn, dat de kwaal wel erg moet geweest zijn,
die onze Schepenen bewoog tot het toepassen van zulke
paardenmiddelen. 't Is waar, andere plaatsen hadden wel al
vroeger eens getracht eenigszins paal en perk te stellen aan de
fuifwoede harer burgers, maar in Zutphen hebben de
Schepenen daarmee gewacht, en gewacht, totdat de nood der
tijden hen daartoe dwong.
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Want, waar men begint met zulke voorschriften uit te
vaardigen, is het eerste gevolg, dat men er zich zelf aan moet
houden: anders „sorteeren zij geen effect".
En zoo meenen wij hier eens en voor al te moeten vaststellen,
dat de oorzaak van de scherpe resolution, in ons Kondigboek
vervat onder No. 101-109, geen andere kan geweest zijn dan:
Dira lues viduans oppida, et arva colonis .. .

„de afgrijselijke besmettelijke ziekte, die de steden van burgers
leegmaakt, en de akkers van boeren", en de aanleiding, die
daartoe den laatsten stoot gaf, is vermoedelijk te zoeken in
de kerk, waar ook „Mijne Heeren van den Gerechte" op
Allerheiligen en Allerzielendag wel niet zullen verzuimd hebben hunne plaatsen in het „Heerengestoelte" of 't „gestoelte
daar de Raad zit" te bezetten.
Niet waar, een wenk, een woord, daar opgevangen, zal de
Heeren er aan herinnerd, zal hen indachtig gemaakt hebben,
dat ook zij wel wat mochten, wel wat konden, wel wat
m o e s t en doen, om de pestilentie, die „geesel Gods", als
't nog mogelijk ware, of te weren van hun goede stad. En
't zou ons niet verbazen, als het nog te een of te ander tijd
kon aangetoond worden, dat No. 101-109 op een van die twee
dagen ontworpen zijn, om korten tijd daarna door „onder
Stads Scriver" overgedragen te worden op het perkament van
ons oudste Kondigboek. Want er is op Allerheiligen en Allerzielen 1348 in de kerk en op het kerkhof meer gebeurd en
voorgevallen, dan een ernstig geschiedschrijver zoo maar mag
fantaseeren en artikel 101-109 dragen, ook in het Kondigboek, nog de sporen van „doodsangst en haast".
Daar is in de eerste plaats de volgorde. De „scriver" heeft
ze maar overgenomen, zooals ze den Heeren waren ingevallen,
zooals ze op het papiertje op elkaar volgden. Ware zijn hoofd
koel geweest, had hij tijd gehad om te denken, hij had ze
stellig op andere wijze gerangschikt. Wat hij in November
1348 heeft nagelaten, zullen wij nu, bijna zeshonderd jaar later,
maar doen en beginnen met het begin, t.w.
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Voert sone sal oec nemene comen, dar een omhanc is, die
wachte to besluten, bi enen ponde, unde die vrouwe, daer men
in oren hues dat duet, die sal oec gelden een pont.
„Auf Fliigeln des Gesanges" . . . . neen, zoo zullen we
't niet doen. Laten we ons, geachte lezer, liever even neerzetten in de vliegmachine der gedachte, die in snelheid ook de
nieuwste toestellen nog verre overtreft en die op alle systemen
voor heeft, dat ze vooruit en achteruit kan vliegen zoowel in
de ruimte als in den tijd. We gaan naar 't land
Waar de zoete amandels bloeien,
Waar de druif u tegenlonkt ;
Waar de cozen schooner gloeien
En de maan in goudgloed pronkt.

Wat loopt onze motor geruischloos, he ? Zeker, we kunnen
best praten en sturen te gelijk. Die groote roode vlek daar ?....
Brussel. Dat ? Parijs Daar ? Tours. Dus die blauwwitte
streep . . . . ? Ja, de Loire. Al die groene bultjes ? Wijnbergen; daar in de verte . . . . Bordeaux. Knoop uw jas wat
dicht: we moeten stijgen . . . . de PyreneeEn. Die molshoop
daar ? Pic des Escaliers. Roncevalles ? Ja, we zijn er al over.
't Wordt warm, he ? Die vliegmachine daar voor ons ? ....
Een ooievaar! Waarop strijkt hij daar neer ? Dat is „El
palacio nuevo", het nieuwe paleis. We zijn er: Madrid. Plaza
del Oriente. Vlug, uitstappen en dan 't paleis binnen, tusschen
al die deftige lui, die uit die lange reeks van rijtuigen komen.
Aandienen ? Niet noodig: ons ziet men niet. Al vol in die zaal,
is 't niet ? Ja, en er zullen er nog meer komen. Daar, achter
die andere deur ? Een slaapkamer. Een halfuurtje geleden is
H. M. Ena daar binnen gegaan, door diezelfde deur — een
andere is er niet — met Senora Cigiiena — een van de weinige
vrouwen te Madrid, die nooit domme dingen doen, een stuk
of wat verpleegsters, en Dr. Storchio, de lijfarts, van H. M.
in zaken van obstetrie. En die oude Heer, die nu naar binnen
gaat ? Dat is Don Ricardo Pelargos, Professor in de zelfde
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aangelegenheden bij de Facultad de Medicina. Wie al die
deftigheden zijn ? Ministers, Generaals, de Burgemeester van
Madrid en himne dames. En die gekleede jas met dat groote
boek daar ? Dat is Senor Escritor, de hoofdambtenaar van
den burgerlijken stand. Sssst, daar is ook Z. M. Alfonso XIII,
koning van alle Spanjolen, nog juist bij tijds. Wat buigen ze,
he ? Gaat ook binnen.
Wat al die hoogheid hier moet ? „De wacht besluiten".
Blijde gebeurtenis op til. Van heden af moet er waarschijnlijk
een nieuw jaargeld of apanage uit 's lands kas, en dat kan
men toch niet geven aan iemand, dien 't niet wettig toekomt !
't Zijn dus zooveel als getuigen . . . .
Stil, daar gaat de deur open. Een groot zilveren presenteerblad wordt binnengedragen en daarop 't geschenk van
Vadertje Langbeen. Een stamhouder ! Ziet er ook al net uit als
andere wichter. Achter hem Z. M.. Felicitaties . . . .
De „grins" af. Senor Escritor met 't groote boek vOOr.
Acte opmaken: „Op heden . . . . om . . . . is geboren
Z. K. H. . . .. Ja, als we op al die namen wachten moeten .. .
zet an, de motor . . . .
Terug naar Oud-Zutphen . . . . 1348. Waarachtig, weer
'n ooievaar. Strijkt neer op een deftig . . . . boerenhuis, zooals
bijna alle. Wij binnen. Een groote kamer. Twee, drie b e dst e den op een rijtje. Achter die deur de slaapkamer ? Neen,
de deel, met koeien.
Midden in de kamer een stevige stoel. Daaromheen, op
eenigen afstand, aan inderhaast geschoren touwen, een
gordijn, „een omhanc". 't Lijkt — en heet ook wel — een
kraam. Daar binnen wacht moeder, met de eenige vrouw van
Zutphen d. n. d. d. d. en wat er verder in de kraam to pas
kan komen Vader Langbeen af.
Hier ook druk. Grootouders, ouders, broers, zusters, neven,
nichten, buren, kennissen. Misschien ook Mr. Syrurgus, als
we d'er een rijk zijn. Blijft meestal figurant. Laten zich 't bier
dat geschonken wordt, goed smaken ! 't Gezelschap is wat
minder deftig, geen Grandes van Spanje, Dons, Senors en
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Caballero's, Senora's en Senorita's. Maar ook g e t u i g e n.
Want als daar uit een huwelijk niet voortkomt „echte, rechte,
wettige en blijvende gheboort", en Hein van der Zeisen mocht
intusschen aankloppen, dan gaat, wat de man inbracht, weer
naar 's manskant en wat de vrouw meekreeg naar de vrouwskant. Daarop dient dus gelet. 't Is gewoonte . . . . die later
wet zal worden. Senor Escritor . . . . ontbreekt. Wacht nog
op Napoleon . . . .
No . 104 wil dus zeggen: bij een bevalling geen bierdrinkende getuigen. Wie 't toch doet, betaalt een pond boete, en
de vrouw des huizes — 't kon zijn dat de man al dood was —
betaalt ook een pond. Een dwaze bepaling ! Doodsangst, haast.
De menschen kwamen toch, al werd 't aantal wat minder. Toen
maakten Schepenen van die boete: „5 pond". Nog dwazer.
Er had moeten staan: hoogstens zooveel van de naaste familie,
en niets schenken. Er kan nog zooveel gebeuren . . . .
„zwischen Lipp' and Kelches Rand".
„Toen 't kindjen op de wereld kwam van uit zijn donker
hoekjen, toen dronken de vriendjes w ij n k an d e e 1" (er
werd dus later nog wel wat anders gedronken dan bier) „e n
wonden het in een doekjen"....
Onderwiji gaan 'n stuk of wat boden uit, om de blijde
tij ding bij niet aanwezige familie en kennissen aan te kondigen
en de vrouwen te „bidden" (verzoeken) om de doopplechtigheid, waarbij de kleine wereldburger „korsten gedaen" (tot
Christen gemaakt) wordt, met hare tegenwoordigheid te vereeren. En daar is haast bij. Er is immers nog zoo iets als „erfzonde"; en 't kleine zieltje zou gevaar to open, als 't soms
plotseling overleed. Desnoods kon dan ook de „wijze vrouw",
de „amme", de „minnemoer" of de baker die plechtigheid
verrichten. Maar, was dat niet noodig, dan vormde men,
nadat de kleine gekleed was, 'n statigen optocht van vrouwen
in haar beste gewaden, die achter de „amme" aan schreden
ter kerke. Hoe meer, hoe deftiger. En was de plechtigheid
afgeloopen, dan brachten zij het wicht op even statige wijs
terug, en dan werd er — hoe kon 't anders ? — ook iets
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gepresenteerd. Voor dat ze heen gingen kreeg dan de nieuwe
wereldburger van elk een spaarduit. Of men, nu de pest op
de komst was, al te mild werd en misschien ook met 't geld
begon te gooien ?
No. 101.
Voert, elke vrouwe, dye en kint hevet korsten to done, die
mach uytsenden oren baden (hare boden) (om) 12 vrouwen
to bidden, die met dyen kinde uyt ende ingaen, ende neit meir,
bi 10 scillinge (boete) ; ende (de) 12 vrouwen en solen daer
newer (noch) eten ofte drinken, bi io scillinge. Oec sone sal
dien kinde nemene (niemand) meir gheven dan vyr (4)
penninghe.
Ook in dit geval hebben Schepenen zich al spoedig genoopt
gezien aan den eenen kant de boete te verzwaren, aan den
anderen, om wat door de vingers te zien, door er bij te
voegen, dat vier vrouwen van de naaste familie, n.l. twee van
elke zij de, er mochten eten, als men het begeerde.
Degene, die 't kind een naam gaf, de peter of de meter,
hief het uit de doopvont, en ten teeken, dat hij of zij, zoo
noodig, bereid was de zorg voor 't wicht van de ouders over
te nemen, gaf hij of zij het een goed stuk geld. Ook daar moest
paal en perk aan gesteld.
No . 102.

Vortmeir, wee heffet een kint uter vonten, die en sal dien
kinde niet meir gheven dan eene vlemix, bi Ioo scillinghen.
Een Vlaamsche Groot staat er nu; wat er eerst gestaan
heeft, is niet meer te ontcijferen. 't Zal wel minder geweest
zijn. Een poosje na de blijde gebeurtenis, als moeder weer
hersteld en op de been was, kwamen familieleden en vriendinnen van ouds de jongste spruit bewonderen, en schonken
dan wel 't een of ander voor de luiermand. Zooals van zelf
spreekt, behoorde daar een fuifje op te volgen, dat men toen
een „kindelbier", later een „kandeelmaal" zou noemen.
't Mocht niet langer.
MEINSMA. De Zwarte Dood.
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Voert meir sone sal binnen dien 6 wekenen nemene (niemand) to ghenen kindelbyr eten noch drinken (in) gienrehande wys, bi ioo scillingen (boete); ende in welker vrouwen
hues dat dat (ge)sciet, die sal gelden (betalen) daerumme
vyf punt.
Schepenen bemerkten spoedig, dat 't zoo niet ging. Moeder
kon toch niet altijd alleen zijn; had wel eens hulp noodig . . . .
Vandaar de toevoeging: ten were zake, dat die vrouwe to done
(noodig) hadde urre (hare) vrinde (vriendinnen), die mocht
men halen laten ur to behelpen. Die mocht men schenken van
den bire zunder gelt (kosteloos onthalen), ende zunder
arghelist (kwade bedoelingen), by Too scillinghen.
Ongeveer zes weken na de geboorte van haar kindeke was
Moeder Maria, volgens de Joodsche Wet, weder voor het
eerst naar den tempel gegaan. Die gebeurtenis herdenkt de
Roomsche kerk nog alle jaar op den veertigsten dag na
25 December, dus op 2 Februari, Maria-Lichtmis of Vrouwendag. Dan zijn het altaar en de offerblaker van Maria met vele
brandende kaarsen bezet. Vandaar, dat vroeger iedere moeder
ongeveer zes weken — maar 't kwam op een dag niet aan —
na hare bevalling haar „kerkgang" deed. Met een brandende
kaars in de hand, werd ze dan door den dienstdoenden priester,
en komende uit de sacristie, de kerk binnengeleid. Ook dat
was een schoone gelegenheid voor de dames, om met een
langen trein van fraai uitgedoste verwanten en vriendinnen te
pronken. Wie herinnert zich hier niet den strijd tusschen
Chriemhilde en Brunhilde voor den Munster te Worms,
waarbij Chriemhilde haar tegenstandster de oogen uitstak
met haar gevolg van drie en veertig maagden, uitgedost in
de prachtigste Arabische gewaden, en de zee van jammeren,
dien hij na zich sleepte ? Ook de Oud-Zutphensche dames
schijnen gewedijverd te hebben met Lange optochten van
voorname vriendinnen, tot de Schepenen er in 1348 paal en
perk aan stelden.
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Vort, wanner die vrouwe des kindes to kerken gaen sal, so
magh se uytzenden oren baden (om) 12 vrouwen to bidden,
die met or uyt- ende ingaen. Mer nemene van dien vrouwen
sal dar dan met ore werscappen (feestmalen) holden tot etene
ofte tho drinken. Oic so mach dan elke vrouw, die wil, or
gheven 2 Brabants (stuivers ?), ende niet meir, voer noch
nae, bi wo scillingen (boete).
't Kon niet missen of deze klare wijn moest al spoedig met
water vermengd worden. Meegaan naar de kerk, en niet eens
een fuifje ! Dan was alle aardigheid er of ! Al spoedig werd er
dan ook bijgevoegd: ,,behalve vier vrouwen, van de naaste
familie, n.l. twee van elken kant, die mogen daar dan eten en
drinken zonder boete to beloopen, mits niet meer gevende
dan 2 brabantsche stuvers, op boete als voren".

ZUTPHEN IN DOODSANGST.
HOOFDSTUK VI.
„Kinderen zijn in der Aard-smart Koninkrijk
Prinsen van vreugde en van jeugd-schoon koninklijk,
Makend der aarde droefgeestige woning rijk
Aan lath en dans en melodisch gerucht" . . . .

zingt een welbekend dichter, en wij wenschen hem van harte
het klassieke zevental toe. Een andere poeet slaakte den
vromen wensch:
„Bewaar mij, Heer ! mij, en mijn broed'ren, en mijn vrinden,
En hen zelfs, die een lust in mijne tranen vinden,
Indien er zulken zijn misschien !
Dat zij nooit zomertijd, aan bloemen arm, bejammeren
Of bijenlooze korve, of schaapskooi zonder lammeren,
Of kinderlooze woning zien !"

en die heeft, althans in eigen huis, zijn wensch vervuld
gezien . . . .
In beider woorden is veel moois en waars, al valt er, van
den eersten dag af, soms wel wat af to dingen op het „melodische" van het kindergerucht . . . .
Maar, kleine kinderen worden groot en er komt al spoedig
een leeftijd — zoo tusschen het slabbetje en de servet in —
waarop men eigenlijk niet goed meer weet, wat men aan de
kinderen heeft; zelf zouden ze al gaarne voor vol gerekend
worden, maar hun woorden en daden herinneren u toch
telkens weer aan het Horatiaansche: Sunt pueri pueri, semper
puerilia tractant, kinderen zijn kinderen en doen steeds
kinderlijke — af en toe zelfs: erg kinderachtige dingen. Dan
raken bij s o m m i g e n hunner de prinselijke hoedanigheden
wel eens wat sterk op den achtergrond; er komt een periode
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van verlangen, afwachting en ongeduld, waarin lang niet ieder
vindt, wat hij — of zij zoekt; een t ij d p e r k van onvoldaanheid over zich zelf en de wereld, waarin enkele van die
blagen (het woord is in deze streken niet onbekend) tot ware
p 1 a g e n worden voor hun omgeving, en, mocht Vader
Cats met zijn „Kinderen zijn hinderen", dat volkje bedoeld
hebben, dan kan men hoogstens zeggen, dat hij te veel
„gegeneraliseerd" heeft.
Schoolmeesters van alle tijden — en die hebben er 't meest
ondervinding van — hebben over dat soort gejeremieerd en
getobd, maar 't schijnt, dat de wereld in dat opzicht nog
weinig verbetert. Nietwaar, wat moet er aan gedaan ? Zou
de reden zijn, dat in onze moderne maatschappij de „Flegeljahre" voor velen wet wat al te lang duren ? Slechts edel
metaal roest niet, als 't lang blijft liggen, en wachten — wij
zullen er binnenkort vele voorbeelden van zien werkt
gewoonlijk niet veredelend op den mensch. En, al klagen
sommigen, dat men nog gauw genoeg „in 't ongeluk" kan
komen — wat niet voor hen pleit ons komt het uitstekend
voor, dat het Burgerlijk Wetboek in Artikel 86 nog altijd
voorschrij ft, dat Adam slechts 18 en Eva slechts 16 jaren
behoeft te tellen om bruiloft te mogen houden.
Onze voorouders, die s n e 11 e r leefden dan wij, want de
g e m i d d e 1 d e levensduur zal omstreeks 135o niet 45,
maar misschien hoogstens 3o a 32 jaar geweest zijn, behoefden
niet zoolang te wachten. De Roomsche kerk schreef voor,
dat 14 jaren voor een jonkman, 12 voor een meisje, leeftijds
genoeg was om opgenomen te worden in „het oudste en
grootste van alle gilden", den huwelijken staat, en mocht men
dat nog te laat vinden, dan was de kerk waarschijnlijk gemakkelijker tot een schikking te bewegen dan de Burgerlijke Stand.
Wanneer dus, in den goeden ouden tijd, aan den eenen
kant de tol en de hoepel, aan den anderen kant de bikkels en
het springtouw hadden afgedaan; als het stokpaard maar een
stokpaard en de pop maar een pop was gebleken . . . . dan
zochten de schelmsche kijkers van de eene al gauw de violen-
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oogen van de andere partij, en eerder dan dikwijls wenschelijk
was, kwamen beide tot de overtuiging, dat er geen verstandiger woord in de heele Schrift stond, dan dat korte regeltje
uit Genesis twee: „Het is niet goed, dat de mensch alleen zij".
En dan begon voor de zooveelste maal dat zoeken, om „het
verloren Paradijs" in dit aardsche tranendal terug te vinden.
En, hief h ij het bekende liedeken aan:
„Ghekwetst ben ic van binnen,
Doorwont mijn hert so seer,
Van uwer ganscher minnen
Ghekwetst so lane so meer.
Waer ic mi wend, waer ic mi keer,
Ic can gherusten dach noch nachte ;
Waer ic mi wend, waer ic mi keer,
Ghi sijt alleen in mijn ghedachte".

Z ij antwoordde al spoedig met den ouden tegenzang
„Mijn hert heeft staeg verlanghen
Naer u, alderliefste mijn,
Uw liefde heeft mi omvanghen,
Uw eighen wil ic sijn.
Voor al die werelt ghemene 1 ),
So wie dat hoort oft siet,
Heb di mijn herte allene:
Des, lief, en begheeft mi niet !"

Waren de families van weerskanten niet tegen het huwelijk
van het jonge paar — de meeste zullen wel wat ouder geweest
zijn dan de Kerk eischte — dan zond men gewoonlijk een
persoon van aanzien, een geestelijke of zoo iemand, naar de
ouders van het meisje, om hare hand voor den jonkman te
vragen. Als partijen tot den gegoeden stand behoorden,
werden dan meestal een gelijk aantal vertrouwde vrienden —
waaronder de huwelijksmakelaar bovenbedoeld — aangewezen
om het huwelijk te ,,dedingen", d. w. z. het huwelijkscontract
op te stellen. Men diende toch te weten, wat ieder van beiden
voor de gemeenschap zou meebrengen, wat de eene partij
mocht behouden als de andere, na het sluiten van het huwelijk,
1) Voor 't oog van de heele wereld.
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eens plotseling door den dood mocht weggerukt worden.
Zulke contracten zijn er meerdere bewaard gebleven, meestal
bezegeld door de „dedings"- of „bruiloftsluiden", soms door
Schepenen, of Schepenen en dedingsluiden samen. Huwelijken
alleen om het geld werden er ook toen al gesloten en niet ten
onrechte zegt Jacob van Vitry, een geestelijke uit dien tijd,
dat de priesters verkeerd deden dergelijke huwelijken op de
gewone wijze aan te kondigen. Zij moesten eigenlijk zeggen:
„Mijnheer van Zus tot Zoo is voornemens te trouwen met den
geldzak van Mejuffrouw Dinges. En op den trouwdag moest
men niet de bruid, maar haar geld of haar koeien naar de
kerk brengen".
Ondertusschen had de voor- of ondertrouw plaats. Zij
mocht, volgens kerkelijk voorschrift, niet geschieden dan in
tegenwoordigheid van den parochiepriester, van bruid en
bruidegom, of een van beiden, en in 't bijzijn van eenige
getuigen, niet op verborgen plaatsen, in huizen of kamers,
maar in 't gezicht der kerk (in facie ecclesie), d. w. z. dat het
meestal in een kerkportaal gebeurde. Daar verzekerden de
aanstaande echtelieden elkander, dat zij voornemens waren
elkaar tot man of vrouw te nemen, daar wisselden zij een ring,
en een geldstuk, dat vaak doorgezaagd werd, waarna bruidegom en bruid elk de helft aan een bandje om den hals droegen.
Op de drie eerstvolgende zon- of feestdagen moest nu de
huwelijksafkondiging (proclamatio bannorum) plaats hebben
en wel gedurende de mis, na het lezen der evangelie-les. Waren
er geen beletselen, als al te nauwe verwantschap van het
bruidspaar, verscheidenheid van geloof — op 't huwelijk met
'n Jood of Jodin stond zware straf —, dwang op een der
partijen uitgeoefend, of dergelijke zaken, dan kon daarna het
huwelijk voortgang hebben.
Inmiddels werd een aantal vrouwen of jonkvrouwen -- de
bruidsmeisjes — er op uitgestuurd om gasten voor de bruiloft
te „bidden" (verzoeken) ; hoe meer en hoe voornamer, hoe
mooier. Want, zegt een Fransch schrijver uit dien tijd — en
zooals 't daar was, zal 't hier ook wel geweest zijn —
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„Quant gens de grant paraige se voulent marier,
Se semonent grans gens pour estre a l'espouser ;
Et de tant corn semonent gent de plus grande valeur,
Est la feste plus grande, et si ont plus d'ionneur".
„Als lui van hooge afkomst trouwen zullen gaan,
Vraagt men voorname menschen, om hen bij te staan;
Naarmate zij dan vragen lui van hooger rang,
Is het feest te grooter, de eer van meer belang".

En, daar kwam nog bij : hoe meer gasten, hoe meer
geschenken.
Op den bruiloftsdag werd een bonte feeststoet gevormd en
schreed men, zoo mogelijk door pijpers of vedelaars voorafgegaan, ter kerke. De huwelijksvoltrekking geschiedde, volgens de voorschriften, na het pater-noster bij de gewone mis,
die door de aanstaande echtelieden ten einde toe moest bijgewoond worden. De wisseling van den ring werd plechtig herhaald, eenige gebeden gelezen; de parochiepriester hield
vervolgens eene plechtige toespraak over de plichten des
huwelijks. Als bruidegom en bruid eindelijk met luider stemme
verklaard hadden, dat zij elkander tot vrouw en man namen
(accipo te in meam uxorem, etc.) sprak de priester: „Zoo
binde ik u te zamen met den band, waarmede God Adam en
Eva verbond".
Vervolgens ging de stoet in vroolijke stemming naar het
bruiloftshuis, dat, volgens gewoonte, dikwijls nieuw geverfd,
met groen en bloemen versierd was. Minstens twee dagen
duurde de bruiloft. Op den eersten werd er blijkbaar lustig
wijn geschonken en gedronken hetzij thuis, hetzij in eene
herberg, totdat de jonggehuwden de slaapkamer opzochten.
Maar dat was geen teeken voor de gasten om te verdwijnen:
Zij zetten gewoonlijk het „gelag" dapper voort . . . . tot
Schepenen het in 1348 verboden:
„Vort so lave (bepalen) wy: alse brulofte sin, so magh elc
man, die wil, mit dien brudegommen des avondes to wine
gaen, to vordrinkene niet dan eyn half menghelen".
Een half mengelen is ongeveer 3 /5 L. — niet veel voor dien
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tijd — en deze hoeveelheid schijnt nog in de plaats gekomen
van een nog geringere. Ook hier vergat de schrijver de boete
te vermelden, zoodat een andere hand moest inlasschen: „bij
vijf ponden".
„Darna so en solen des avonts des brudegommes of der
brude vrende gien mene lach (gemeenschappelijk gelag) van
der bruloft weghene meir holden".
Men ziet 't, de Schepenen maakten korte metten.
Hier en elders was het de gewoonte, dat de naaste familieleden het jonge paar nog wel eens even opzochten om hun tot
hartversterking een gebakken snoek, een gebraden kippetje I),
een beker wijn, „crude" — waarbij wij niet met Verdam aan
groente, maar aan goed gekruid gebak moeten denken — te
brengen, tot Schepenen meenden ook daarvoor een stokje te
moeten steken:
„Unde alse die brudegom ende bruit to bedde sin, sone sal
aghterdien (daarna) daer nyman gaen. Oec sone sal daer
nemene (niemand) wyn, crude ofte ienegerhant dinc senden,
by enen ponde".
Eerst den volgenden dag hield men het eigenlijke bruiloftsmaal. En, hadden Schepenen een onbeperkt getal gasten
toegelaten bij het drinkgelag, nu werd het aantal „converts"
voorgeschreven en bepaald op zes gasten van elke zijde plus
acht bruidsmeisjes — wat dus, met bruid en bruidegom, een
getal van 22 geeft — tenzij, wat niet duidelijk blijkt, de
respectieve ouders niet onder de gasten geteld werden .
„Des marghes mogen se ore vrende ton (ten) etene doen
bidden tot 12 scotelen, unde niet meir, alse to 6 scotelen van
der enre zijt ende to 6 scotelen van der ander syt. Mer 8
vrowen oft joncfrouwen, die daer hebben gaen bidden, die
moghen daer eten sunder broke". (Zonder boete te beloopen).
„Oec so magh dan elc man met den brudegomen to wine
gaen".
I) hekede noch hoenre, staat er in 't 'Dude Rechtsboek van Kampen, blz. 6.
Hekede zal wel beteekenen: snoek. Duitsch: Hecht.
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Van het bruiloftshuis naar het sterfhuis is stellig geen
prettige overgang; toch moeten wij Bien maken, willen we
't Kondigboek op den voet volgen. Ook in 't sterfhuis moeten
in die dagen wel eens dingen gebeurd zijn, die in de gegeven
tijdsomstandigheden niet langer door den beugel konden. Er
schijnen er geweest te zijn, die, als hier of daar iemand overleden was, nog denzelfden avond of den volgenden morgen,
voor familie, vrienden en kennissen een drinkgelag aanrichtten; dat werd dan nog eens herhaald, als de doode
„overluid" was: rijke menschen lieten dat overluiden soms
tweemaal doen, n.l. kort na het sterven zelf en gedurende de
begrafenis. Dan bracht men het lijk een dag voor de
begrafenis naar de kerk, waar dan 's avonds de naaste familieleden — de vrouwen gewoonlijk met een langen sleep van
vriendinnen — kwamen om bij de kist hare avond- of nachtgebeden (vigiliae mortuorum) te doen. Weer een schoone
gelegenheid om met een feestmaal te besluiten! Eindelijk
kwam dan het in vele streken nog altijd gebruikelijke „lijkmaal", als alles afgeloopen was . . . .
No. 105.
„Vort, dar en mensch stirft, daer en solen onse burgere
noch avonts noch margens gene cost mede doen, in den husen
noch in tavernen, mit des doden vrenden to wine of to bire
to gaen. Oec sone solen des doden vrenden ghene ghelage
holden to wine ofte to biere to gane, alse die dode overlut is,
noch to vigilien, noch als die dode is begraven, bij enre penen
(boete) van vier ponde" I).
Ook werd er, naar 't schijnt, overtollige weelde bij de verlichting van de rouwkamer en de katafalk in de kerk ten toon
gespreid:
r) Al spoedig werd deze al te strenge bepaling gewijzigd door de bijvoeging: „Uitgezonderd als de begrafenis plaats gehad heeft, dan mag de man
met acht van zijn vrienden zijn geld verteren binnen besloten deuren. En
de vrouw des huizes mag 4 vrouwen bij zich houden, van de naaste familie,
twee van elken kant, gedurende drie dagen bij de begrafenis en niet meet.
Wie daartegen misdoet, hetzij van binnen het huis, hetzij van buiten, die
verbeurt vijf pond".
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No. 107.
„Voert, daer en dode is, dar en solen (bij het lijk) niet meir
dan 4 keersen wesen ende elke keerse van 3 ponden wasses
unde niet merre; and die vergely-keersen (in de kerk) van
enen ponde ende neit meire, bij enre penen (boete) van
enen ponde".
No. 106.
„Vort, wat (elke) dode, die broderscap heft I ), dien sal
men des avonts in de kerke dragen, alse men one (hem of
haar) des margens (be)graven sal".
Nog verstandiger ware 't geweest als de Schepenen dit
geheel verboden hadden.
No. 108.
„Voert, ene vrouwe, die vergelie (vigiliae, nachtgebeden)
hevet, die magh enen baden (bode) uytsenden vrouwen to
bidden, die met or to kerken gaen to vergilien ende weder in;
mer sine solen (daarna) niet eten nochte drinken by io scillingen (boete). Oec sal dat offerwyf daer niet eten. Men sal ore
(haar) oec niet mer gheven dan . . . . bi 5 scillingen".
Deze laatste bepaling is niet geheel klaar gekomen: het
bedrag, dat het offerwijf hoogstens mocht hebben, is nooit
ingevuld — weer een bewijs voor „doodsangst en haast" —
en weldra werden de twee laatste zinnen geschrapt. Wie er
met „het offerwijf" bedoeld werd, is niet duidelijk; Prof.
Verdain noteert wel het woord „Offerman" en verklaart het
als „koster" of „klokluider", maar het woord „offerwijf"
schijnt hem ontgaan to zijn. Was 't misschien een van OnzeLieve-Vrouwenmaagden 2 ), die tijdens de vigiliae in de kerk
dienst deed ?
Bij de beoordeeling van bepalingen als deze laatste, verlieze
1) Dit wil zeggen, dat men voor een bepaalde som gelds, in Zutphen
I2 pond, in de kerk mocht begraven worden. Voor 6 pond kreeg men een
plaatsje op het ommuurde kerkhof. In beide gevallen werd men jaarlijks op
den sterfdag plechtig herdacht.
2) De schoonmaaksters der kerk.
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men niet uit het oog, dat in die dagen buren en vrienden de
taak moesten verrichten, die tegenwoordig door begrafenisvereenigingen vervuld wordt, en dat deze laatste zich daarvoor
goed laten betalen. Waar zou men op den duur dragers gevonden hebben als No. 105 streng ware gehandhaafd.
En zoo was 't dan nu in Oud-Zutphen f u i v en met
mate.... op hoop van zegen !

EUROPA IN DOODSANGST.
HOOFDSTUK VII.
Daar zijn er stellig onder onze lezers, die reeds tot de overtuiging gekomen zijn, dat bijna alles, wat wij tot nog toe
medegedeeld hebben over „Zutphen in Doodsangst", eigenlijk
van veel verdere strekking is dan de muren en wallen onzer
goede stad en dat het een hoogst belangwekkende tijd is, dien
wij bier behandelen. Tot nog toe hebben onze geschiedschrijvers zich echter van dien tijd op een zonderlinge wij ze afgemaakt. Nemen we b.v. onze stadsgeschiedenis van den
ijverigen Mr. Tadama. Wij vinden er wel ontzettend wijdloopige beschouwingen over de afstamming van ons Zutphensch Gravenhuis, maar over „den Zwarten Dood" geen
w o o r d. 't Schijnt wel, alsof de brave man van die afgrijselijke plaag nooit gehoord had, of wel meende, dat ze aan
Gelderland, aan Zutphen, zoo onopgemerkt is voorbijgegaan,
dat er geen haan naar gekraaid heeft. Tot zijn verontschuldiging kan strekken, dat 't met andere stadsgeschiedenissen
juist eender geschapen staat. In Van Hasselts Kronyk van
Arnhem, 1790; 's mans Arnhemsche Oudheden, 1803-4, vindt
men daarover niets. In Mr. Staats Evers' Beschrijving van
Arnhem, 1868, niets. In Vonck's Beschrijving van Doesburg,
1753, niets. In Revius', Daventria Illustrata, 1651, niets. In
Moonen's Kroniek van Deventer, 1714, niets. In Dumbar's
Kerkelijk en Wereldlijk Deventer, 1732, niets. In Van Hattum's
Geschiedenissen der Stad Zwolle, 1767, niets. In Mr. Nanninga
Uitterdijk's Kampen, Geschiedkundig Overzicht en Merkwaardigheden, 1878, niets. Slechts een stadsgeschiedenis uit
deze buurt maakt er melding van, t. w. de Geschiedenis en
Beschrijving van Doetinchem (1829) van Ds. K. H. Greeven,
die op blz. II blijk geeft, dat hij wel vermoedde, dat ook Gel-
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derland eenigszins in die algemeene ramp van het menschdom
had gedeeld. Maar bijzonderheden bleven ook hem onbekend.
Zooals in deze streken, schijnt het ook te zijn in Utrecht en
Holland, in Brabant en Friesland, kortom in alle onze elf
provincien: „de Zwarte Dood" is er schijnbaar niet geweest,
of men maakt er zich met eenige algemeenheden af: want
bijzonderheden schijnen zoo goed als overal te ontbreken.
Met onze g r o o t e geschiedschrijvers is het weinig beter
gesteld. Pontanus' Historia Gelrica maakt er op blz. 258, 259,
262 gewag van, maar geeft geen bijzonderheden; Slichtenhorst, Geldersse Geschiedenissen, geeft op blz. 136, 137 eenige
bijzonderheden, die betrekking hebben op . . . . 't buitenland.
De hoogst verdienstelijke Nijhoff deelt, in zijne inleiding op
het tweede deel zijner Gedenkwaardigheden uit de Geschiedenis van Gelderland, blz. XXXV, een en ander mee over de
geschiedenis der vreeselijke ziekte en komt daarbij tot de conclusie, dat onze streken daaraan niet geleden hebben in
vergelijking van vele andere gewesten. Hij bewijst dat echter
nergens, ja, geeft zelfs in zijn reuzenwerk geen enkel bewijs,
dat die pest ook hier gewoed heeft. Zou men — zouden wij
willen vragen — uit die algemeene afwezigheid van gegevens
over „den Zwarten Dood" misschien ook het tegengestelde
moeten besluiten, n.l. dat ze hier minstens even erg geheerscht
heeft als overal elders, ja misschien nog heviger ? 't Schijnt
ons niet onmogelijk. Want als iemand aanteekeningen over de
pest had gemaakt en zelf aan de ziekte overleed, ging zijn
geschrijf onverbiddelijk het vuur in: zoo overtuigd was men
van de ontzettende besmettelijkheid dezer ziekte. Schrijvers nu
waren er ook onder onze voorouders genoeg. Maar toch
klaagt Prof. Blok in zijn Geschiedenis van het Nederlandsche
Volk, deel II (1893) op blz. 79:
„Vreeselijk moeten deze gewesten onmiddellijk na den dood
van Willem IV (van Holland, gesneuveld bij Stavoren, Sept.
1345) geleden hebben. Bij binnenlandsche twisten en buitenlandsche oorlogen, bij plundering en brandschatting voegde
zich weldra nog een nieuwe ramp: de „Zwarte Dood", eene
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pestziekte, die gansch Europa in die jaren teisterde en ook in
onze streken hare verschrikkelijke triomfen vierde. Waren niet
te midden der onbeschrijfelijke verwarring t a 1 van o o rkonden en rekeningen van stad en land verloren gegaan, of bezaten wij uit dien tijduitvoeriger berichten van kroniekschrijvers
— wij zouden een helderen blik kunnen slaan op de gevolgen
der groote menschenslachting, door deze bekende epidemie
ook hier veroorzaakt. Thans ontsnappen deze gevolgen, voor
Holland en Zeeland ten minste, aan onze waarneming en
moeten wij ons tevreden stellen met het in het algemeen
constateeren van de overlevering, dat de epidemie ook hier
hare slachtoffers bij duizenden heeft geteld. Wie zegt ons,
welken invloed ook dit op den toestand dezer streken heeft
gehad ? Wij kunnen weinig meer doen dan voor dien invloed
in het algemeen eene ruime plaats over te laten".
Ziedaar een opvatting, maar naar ons inzien niet de juiste.
Ook Prof. Blok zal 't met ons eens zijn, dat de eerste plicht
van den geschiedschrijver is, elke leemte, die hij in zijne
kennis van het verleden ontdekt, zooveel en zoo goed mogelijk
aan te vullen. Welnu, waar een wil is, is een weg. Toen onze
beschouwingen over Zutphens stadsgeschiedenis ons in het
begin van dit jaar plotseling deden inzien, dat er aan onze
kennis over 1348 en volgende jaren veel, al te veel, ontbrak,
stond ons ook terstond voor oogen, wat daarvan de oorzaak
moest zijn: de Zwarte Dood. Dus zijn we aan 't werk getogen
en hebben in korten tijd wel zooveel gevonden, dat de Zwarte
Dood een onvergetelijk hoofdstuk kan, zal en moet worden
in de Geschiedenis van Gelderland. Wel zal later blijken, dat
ook wij onvolledig geweest zijn; dat hier en daar nog bijzonderheden te vinden zijn, die ons ontgingen, dat, wat wij
verklaarden, soms nog anders verklaard moet worden —
maar 't is ons een lust nog eens als baanbreker op te treden
en wie na ons komen den weg te wijzen, hoe men datgene,
waarover „niets te vinden is", kan en moet vinden.
Welnu, zooals het hier te Zutphen geweest is in die jaren
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van rampspoed en ontzetting 1348-1351, zoo was het ook in
Utrecht en Holland, in Brabant en Friesland, kortom in al de
elf provincien van Nederland, ja in heel Europa. Uit dezelfde
oorzaken vloeien immers overal dezelfde gevolgen voort, al
zijn die dan naar plaatselijke omstandigheden min of meer
gewijzigd. En om goed te begrijpen, wat bier gebeurd is,
moeten wij zooveel mogelijk ook weten wat er elders
geschiedde: het een vult het ander aan en maakt het duidelijk.
Dus breidden wij den kring onzer beschouwingen een weinig
uit en schreven boven dit hoofdstuk „Europa in Doodsangst".
En, mochten wij daarbij schijnbaar Zutphen eens een oogenblik uit het oog verliezen; geen nood: het blijft voor ons het
middelpunt van de wereld.
Dat — om voorloopig bij onzen IJsel te blijven — niet
Zutphen alleen in doodsangst zat, maar ook Arnhem, heeft
de geleerde wereld tot nog toe niet bemerkt. Onze bekende
Geldersche geschiedschrijver Dr. J. S. van Veen, een man,
voor Wiens kennis en werkzaamheid wij alle ontzag hebben,
gaf in deel VI van Gelre's Bijdragen en Mededeelingen (i9o3),
blz. 1 en volgende, een magistrale verhandeling over „de
Pest en hare bestrijding in Gelderland, in het bijzonder te
Arnhem", ten beste. Hij spreekt daarin op blz. 2 even over de
pest van 135o, „den Zwarten Dood", maar meent den lezers
daarover niets stelligs te kunnen mededeelen. En toen wij
onlangs een dag zoek brachten op 't Provinciaal Archief te
Arnhem, en ook Dr. Van Veen nog eens vroegen naar bijzonderheden over die plaag, was een treurig „niets over te
vinden" het antwoord. Maar, als groote geleerden iets niet
kunnen vinden, komt ons — Dr. Van Veen zal de laatste zijn
om 't ons kwalijk te nemen — altijd 't bekende verhaal voor
den geest over den Professor, die zijn hoed kwijt was, tot
Sientje, de meid, hem aan 't verstand bracht, dat Professor
hem, bij zijn thuiskomen, op zijn stoel had gedeponeerd. En
werkelijk, toen de brave man opstond, daar lag de — weleer —
„hooge dop", maar: Quantum mutatus ab illo ! (Wat zag ie
,d'er raar uit !)
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Wij keken dus op 't Arnhemsche Archief wel niet bepaald
op den stoel van Dr. Van Veen, maar in de kast, waarin
verschillende oorkonden- en woordenboeken ten gebruike
voor het publiek zijn samengebracht. En daar vonden wij een
gedrukt boekje, dat ons hier te Zutphen nog niet onder de
oogen gekomen was, het Stadsrecht — of beter — oudste
Kondigboek van Arnhem, uitgegeven door Mr. J. Wessels
Boer in deel II van de Verslagen en mededeelingen der
Vereeniging tot uitgave der Bronnen van het oude Vaderlandsche recht, blz. 475 en volg. Met een oogopslag zagen wij, dat,
als „de Zwarte Dood" zich in 't Arnhemsch Archief ergens
schuil hield, 't moest zijn in dat dunne boekje. En zie . . . .
Bepaling No . I tot 41, in de echte taal van de eerste helft
der veertiende eeuw, zullen niemand aan de pest doen denken.
MaarNo. 42, daar was't,Arnhem in Doodsangst,
1348 of '49. Maar dat jaartal stond er niet bij . . . .
„Item soe wie vuulike aes (krengen) in steghen of in
straeten trect ende ledse (laat ze) bynnen der stat, die verliest
1 pond ende den richter sinen ban (de kosten van 't proces) ;
mer hi sal se uter stat trecken verre ghenoech ofte begraven".
No . 43. „Item heymelicheide sal men afdoen in steghen
ende in straten, bynnen vertennachten, bi zoo scill., alsoe
verre alst den scepen(en) moeghelike ducht wesen".
Heel goed, heel goed, Schepenen van Arnhem! Als de pest
voor de deur staat, behooren er geen krengen op en geen
„heimelicheide" of te wel W. C.'s te zijn (z onder W. C.)
in de straten en stegen van Arnhem. Dus „afdoen" of
opruimen, d. w. z. overbrengen naar eigen huis en erf, binnen
veertien dagen.
No . 44. „Item soe sal alremalc (iedereen) sijn mest enwech
doen voeren alletoes des Saterdaeghs bi io scill. (boete) ende
den richter sinen ban, buten der stat te voeren" (de mest n.1.).
De Arnhemmers waren toen nog meestal landbouwers.
Daarop volgen een stuk of wat bepalingen (45-5o), die
niets met de pest te doen hebben, terwijl No. 51 tot 61 —
behalve 57 en 58 — een wonderbaarlijke overeenkomst hebben
MEINSMA. De Zwarte Dood.
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met de verordeningen tegen het feesten en fuiven van onze
goede stad Zutphen, in hoofdstuk V en VI besproken. En
merkwaardig, ook Arnhem zet ze in dezelfde bevallige wanorde, doodsangst en haast, door erkaar! Wij houden van
rechtzetten:
No. 61. „Item soe wie (alwie) it (eet) of drinket, daer
vrouwen kynt ligghen (denk aan de „omhanc") oft alse die
vrouwen ter kerken gaen, voer of nae, die verliest (verbeurt)
1 pond ende den richter sinen ban tociens quociens (zoovaak
't gebeurt), uytghenamen (uitgezonderd) die bi der vrouwen
syn in haere noet (nood) ; mer Byer (bier) moghen die
vrouwen alle daer drinken".
No . 6o. „Item soe wie een kynt heffen sal (uit de doopvont), die en sal niet meer gheven dan enen ouden groten of
die weerde daer nae, bi 5 pond (boete) ende den richter
sinen ban".
No. 56. „Item als men die bruyt truwet (trouwt) in der
kerken of voer den huese, wie daer den anderen slueghe
(sloeg) in spotte oft in nernste (ernst), die verloer 20 scill,
ende den richter sinen ban".
No. 53. „Item ter brulucht soe en sal men gheen spise to
bedde brengen, uytghenamen wyn ende cruyt, bi 5 pond".
No. 52. „Item enich brudeghom van onsen poorteren
(burgers) mach hebben mit hem sesse man ende niet meer
ten eten. Weert (Ware het) dat hi meer Jude mit hem hedde,
soe soude die brudeghom der stat ghelden 5 pond, ende ellic
man, die meer mit hem ware, dan vorscreven is, soude ghelden
der stat I pond; ende desghelycs (evenzoo) mach die bruyt
oec hebben ses vrouwen mit hoer (zich) ten eten ende nyet
meer, onder penen (boete) alse vorscreven is".
Tout comme chez nous !
No . 51. „Item nyemant en sal cost in tavernen noch in
husen mit doden doen (hu!) onder een peen (boete) van
5 pond. Mer vreemden luden (gasten van buiten) mach men
wyn scenken, dyet doen wit".
No. 59. „Item soe wie men in die kerke (be)graven sal, die
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sal der kerke gheven Io scill. tsiaers of 5 ponden in ghereden
gelde" (voor de „broederschap"). Hierop volgt in 't Latijn:
Voor 't overluiden zal men betalen 5 solidi; wie 't nalaat
wordt aangesproken voor io sol.
No. 54. „Item soe en sal nyemant scenken wyn ofte byer
nae der veghelien (nachtgebeden) van jaerghetide of van
maen(d)stonde, by I pond" (d. w. z. na afloop der gebeden
een maand of een jaar na iemands overlijden).
No. 55. „Item soe en sal men niet bidden, noch doen bidden, noch doen kondighen (van den preekstoel) ten jaerghetide nae den yersten jare, bi 5 pond, ende den richter
sinen ban". (dus geen viering meer van iemands tweede of
derde jaargetijde).
Al deze bepalingen dateeren van voor het jaar 1354, zooals
in het bedoelde boekje op blz. 18 blijkt. Dr. Van Veen haalt
No. 42-44 aan in zijne verhandeling over de pest . . . . zonder
op to merken, dat ze nergens anders betrekking op kunnen
hebben dan op den „Zwarten Dood". Welnu, daarop heeft al
wat wij aanhaalden betrekking, want d a a r n a waren de
meeste dier verordeningen of o n n o o di g, of o v e rb o d i g. Ze zijn dus van 1348 of begin 1349.
En zoo was 't dan ook in Oud-Arnhem f u i v en met
mate.... op hoop van zegen!
In Deventers oudste rechtsboek I ), uit nog oudere — die
verloren gegaan zijn — bijeengeschreven in het jaar 1381,
vindt men een stel gelijksoortige bepalingen tegen de fuifwoede, maar nu goed geordend; in het Stadsrecht van
Zwolle 2), waarvan de oorspronkelijke redactie ook zoek is,
eveneens. Hoe komt het, dat Mr. Tadama, Prof. W. Moll,
Prof. Pijnacker Hordijk en de hemel mag weten, wie nog
meer, die bepalingen alien bestempelen met den naam van
„Maatregelen tegen de weelde", „leges sumptuariae" e. d.
benamingen, terwiji ze hadden moeten zeggen „m a a t1 ) Uitgegeven door Dr. J. van Vloten, Vijftal lezingen over de wording
der stad Deventer, Zutphen, 1866, blz. 129-160. Zie blz. 159, i6o.
2) Stadboeken van Zwolle, uitgegeven door A. Telting, 1897.
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regelen tot afwering van de pest, geheeten
den Z w art en Do o d" ? Wat ze toch in laatster en
hoogster instantie zijn. . . .
Dat komt, omdat een zekere Heer M(olhuysen ?) in de
Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren van het
jaar 185o een bijdrage plaatste: „Bepalingen tegen Overdaad
en Weelde in Overijssel" (blz. 73 e. v.) en de Heeren geleerden elkander sedert getrouwelijk hebben nageschr e v e n, niet verder kijkende, dan hun neus lang was.
En zoo blijft men maar in de meening, dat er in Nederland
niets to vinden is over de geschiedenis van „den Zwarten
Dood" .. .

DE „ZUKE".
HOOFDSTUK VIII.
Tn het morgengrauw van Europa's geschiedenis, wanneer
ons werelddeel nog slechts vaag en wazig komt opduiken uit
den nacht der tijden, staat daar de blinde ziener en zanger
Homerus en beschrijft ons, met nooit overtroffen meesterschap, de gebeurtenissen van het laatste der tien jaren, die
de Grieken doorbrachten met den strijd tegen het oude Ilium
of Troje, ruim 31 eeuwen geleden, wegens den roof van
Helena, de schoonste der vrouwen. En het eerste, wat hij
bezingt, is . . . . de pest, waarmede Phoebus Apollo het
Grieksche leger kastijdt, wegens eene beleediging zijn'
priester, Chryses, aangedaan. Want Agamemnon had het
verzoek van den priester, om zijn buitgemaakte dochter tegen
losgeld te mogen terugkoopen, smadelijk gewezen van de
hand. Op het gebed van den bedroefden vader daalt Apollo,
toornig van hart, van den hoogen Olympus, zet zich, donker
als de nacht, neer op 't strand der zee, en zendt zijne giftige
pijlen in het leger der Grieken. Eerst moeten de muilezels
't ontgelden en de vlugge honden, doch weldra richt hij zijn
boog op de strijders zelve en zonder tal vallen zij, slachtoffers
der pest, en helder en zonder ophouden branden op Iliums
kusten de vuren der dooden.
Ziedaar waarschijnlijk de eerste pestziekte, waarvan Europa
de heugenis bewaard heeft, want zoomin als de Trojaansche
oorlog geheel te verwijzen valt naar het rijk der fabelen,
zoomin behoeft deze loimos, lues of pest geheel verzonnen
te zijn.
Maar, weinig zegt de dichter over den aard van de kwaal
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zelve en 't zal wel rnoeilijk te beslissen zijn, welke van de
vele besmettelijke ziekten dit geweest is. Beter onderricht zijn
we over de pest, die, uitgebroken in Ethiopie, haar weg nam
door Egypte en Syrie, en, overslaande van eiland tot eiland,
in 43o voor den aanvang onzer jaartelling aanlandde in de
haven van Athene, om weldra duizenden menschen van elken
leeftijd en elken stand, onder ontzettende pijnen, ten grave te
sleepen, en die ook den beroemden Pericles het leven kostte,
nadat hij twee van zijn zonen en vele van zijn vrienden daaraan
verloren had. Thucydides heeft ons deze epidemie van builenpest prachtig beschreven in het tweede boek van zijn „Geschiedenis van den Peloponnesischen Oorlog" (Hst. 47-54) en
slechts met moeite weerhouden wij ons zijn verhaal, dat
zoo dikwerf tot voorbeeld heeft gestrekt voor beschrijvingen
van latere pesten, en dat zelfs het stramien is geweest voor
ons eerste hoofdstuk, ontleend aan de Decamerone van
Boccaccio, hier nog eens in te lasschen.
Sedert dien tijd vermeldt de historie telkens nieuwe pestziekten, waarvan we onzen lezers maar geen catalogus zullen
voorleggen. Slechts eene uitzondering dient er gemaakt voor
de groote builenpest, ten tijde van Keizer Justinianus van
Byzantium (Constantinopel), 527-565, die, voorafgegaan
door allerlei schrikwekkende teekenen en wonderen — als
daar waren: een groote heldere komeet aan den westelijken
hemel; een ontzettende aardbeving, waardoor de stad
Antiochie in puin viel, terwijl een kwart millioen menschen
onder de puinhoopen begraven werd, groote overstroomingen
en zoo meer — voor het eerst in Constantinopel optrad in 531,
waarbij vrij wat menschen plotseling, als door den bliksem
getroffen, stierven, terwijl anderen, onder het uitbreken van
pestbuilen, meestal op den vijfden dag overleden. Het aantal
slachtoffers was toen niet erg groot, maar, van plaats tot
plaats sluipend, kwam de ziekte elf jaar later (542) via Egypte,
Syrié en Klein-Azie naar Constantinopel terug en verbreidde
zich alom, zoodat geen eiland zoo afgelegen, geen hol zoo
onvindbaar, geen berg zoo hoog was, of deze plaag eischte
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er onverbiddelijk hare offers. En de artsen stonden radeloos,
want al wat zij geleerd hadden, legde het af tegen deze ziekte.
Ontzettend was deze plaag, die 63 jaar, bijna zonder ophouden
Europa teisterde, in hare uitwerkselen en gevolgen; met de
volksverhuizing is zij de oorzaak van den ondergang der
antieke beschaving, en eerst op haar volgen de „duistere"
middeleeuwen. Procopius, Bisschop Euagrius — die haar viermaal zag uitbreken in Antiochie en er bijna al zijne familieleden aan verloor — Zonaras, e. a. geschiedschrijvers hebben
er veel omtrent opgeteekend, zoodat geneeskundigen, die zich
ook met de geschiedenis van hun yak bezig hielden, zooals
Hecker, Haeser e. a. er in de laatste eeuw meermalen uitvoerige beschrijvingen van konden geven, die geen twijfel overlaten aangaande den aard van deze ontzettende kwaal I).
Dan komen de duistere jaren tusschen 600 en 130o, waarin
bijna over niets meer geschreven werd dan over de theologie,
en waarin wel af en toe pestziekten vermeld werden, maar
meestal zoo vaag en oppervlakkig, dat ook de knapste
geschiedschrijvers der geneeskunde er het zwijgen toe doen.
Over de ontzettende sterfte van het „kap"- of „kaproenjaar"
1315 — in de kronieken met zwarte kool aangeteekend —
heeft Hecker b.v. geheel vermeden zich uit te laten en in ons
land heeft, voor zoover ons bekend, slechts eenmaal een
geneeskundige er zich wat uitvoeriger mee bezig gehouden,
zonder een bepaald oordeel over den aard der kwaal — die
volgde op tien maanden van voortdurenden regen, misgewas
en hongersnood — te durven vellen (Dr. A. H. Israels, in het
„Nederlandsch Weekblad voor Geneeskundigen", 1853, blz.
451 en volg.).
„Eerst met het optreden van „den Zwarten Dood", die in
ongeveer zes jaren geheel Europa rondging om later telkens
weer op te duiken, komt er verandering. De groote pandemie 2 ) der builenpest, die onder den naam van „den Zwarten
1) Ze b.v. Hecker, Die grosser, Volkskrankheiten des Mittelalters,
herausgeg. von Hirsch, 1865, S. 3-12.
2) Algemeene volksziekte.

72

DE „ZUKE".

Dood" tot de zwaarste rampen voor de menschheid moet
gerekend worden, en door hare verwoestingen onder de
bewoners van de toen bekende aarde een der donkerste bladzijden van de wereldgeschiedenis inneemt, vormt ook in het
geestelijk en maatschapplijk leven der volken een gedenkwaardig en invloedrijk hoofdstuk der ontwikkeling. Millioenen
offers heeft deze besmettelijke ziekte (Seuche, „Zuke")
binnen weinige jaren gevorderd, geheele landstreken in aan
menschen arme woestenijen veranderd en de gemoederen
met weergalooze schrik en ontzetting vervuld. Het vreeselijk
lijden, dat „het groote sterven" over alle landen en standen
der menschelijke samenleving gebracht heeft, ging gepaard
met zware schokken, waardoor zoowel de toestand van ieder
mensch afzonderlijk, alsook de geheele burgerlijke en staatkundige inrichting der maatschappij aan 't wankelen gebracht
en op losse schroeven gezet werd". Zoo spreekt een bekend
beoefenaar van de geschiedenis der epidemische ziekten, de
arts Victor Fossel 1 ) uit Graz (Oostenrijk), om vervolgens
een juichkreet te slaken over het feit, dat er in den tijd van
„den Zwarten Dood" tenminste ook eenige artsen zijn
geweest, die hunne bevindingen hebben opgeteekend en wier
geschriften ons bewaard bleven. Want leekenberichten, zooals
dat van Boccaccio, ons reeds bekend, van Petrarca e. a. geven
den artsen geen genoegzame bijzonderheden, om de ziekte te
herkennen. En, zooals Hecker, Haeser, e.a. voor hem gedaan
hebben, wijst hij triomfantelijk op de berichten van Johannes
Cantacuzenus, eens uitgeroepen tot Keizer van Byzantium,
die zich ook met de geneeskunde bezig hield en wiens eigen
noon aan de pest stierf ; op de boeken van Guy de Chauliac en
Chalin de Vinario, artsen nit Avignon, en een verhandeling
van Dionysius Colle, die in Noord-Italie werkzaam was.
Wij hebben noodig, den Zwarten Dood van nabij te zien,
al was 't alleen, om de ontzettende paniek te begrijpen, die
hij over Europa verbreid heeft; om de gebeurtenissen te
i ) Dr. Puschmann's Handbuch der Geschichte der Medizin, herausgeg.
von Dr. Neuburger and Dr. Pagel, 1903, II, S. 754.
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kunnen verklaren, die zijn optreden voorafgingen en volgden,
want het verhaal van Boccaccio (Hst. I) doet hem ons alleen
zien op straat en niet in de ziekenkamer. Maar, we zouden den
lezer onnoodig vervelen, wanneer wij nu al die artsen-berichten
gingen vertalen, die natuurlijk in vele opzichten met elkaar
overeenstemmen. Belangstellenden kunnen ze vinden bij
Hecker, Haeser, en meerendeels ook in het academisch proefschrift van Dr. A. van Gennep 0, verdedigd te Leiden in 1846.
En wij beschikken gelukkig over kortere en meer samenhangende berichten, omdat . . . . de ziekte ongeveer een eeuw
geleden teruggevonden is in haar stamland, Britsch-Indie, en
door artsen van den nieuweren tijd nauwkeurig beschreven.
In het voorjaar van 1853 vestigde Dr. C. Swa ying te
Batavia, in een open brief aan het „Nederl. Weekblad voor
Geneeskundigen" (III, blz. 297) de aandacht zijner vakgenooten op een epidemische ziekte in Britsch-Indie, die men
daar „Mahmurree" of „pest van Garwal" placht te noemen.
Aangezien er in dat jaar ook een nieuwe cholera-epidemie op
de komst was, trok dat artikel terstond de opmerkzaamheid,
en nog geen maand later kon Dr. A. H. I(sraels) in hetzelfde
tijdschrift meedeelen, dat Dr. August Hirsch te Dantzig
(weldra Hoogleeraar te Berlijn), de bedoelde ziekte uitvoerig
beschreven had in Virchow's Archiv 2 ), op grond van BritschIndische publicaties en boeken van Engelsche geneeskundigen
als Allan Webb. Uit de verhandelingen van Hirsch en Israéls
nu blijkt:
Dat men de ziekte voor het eerst heeft opgemerkt in 1815,
toen zij woedde in de provincies Katsch en Goedsjerat, schiereilanden ten Z.O. van den Indus-mond, en zich van daar
uitbreidde naar het Noorden en Zuid-Oosten, tot zij in 1821
verdween. Zoowel voor de Engelsche artsen als voor de bevolking was zij toen volkomen nieuw en onbekend. Voor de
tweede maal brak deze pest uit in Pali in 1836 en verspreidde
0 De Morte Nigra, pandemia Seculo XIV, L. B. 1846.
2) Hirsch' verhandeling is opnieuw gedrukt in zijn uitgave van Hecker's
„die grossen Volkskrankheiten des Mittelalters". Berlin 1865, S. io1-118.
Israels artikel in 't Nederl. Weekblad, III, blz. 337-341 (1853).

74

DE „ZUKE".

zich van daar snel over de provincies Marwar en Mewar, om
in 1837 naar Pali terug te keeren, waar ze in 't voorjaar van
1838 ophield. (Vandaar de „Pali-Plague"). Sedert hoorde men
niet meer van de ziekte, tot Allan Webb in 1848 de aandacht
van de geheele wereld vestigde op een geheel gelijksoortigen
vorm van builenpest, sedert 1823 endemisch in de provincie
Kumaon, die omstreeks 1848 tot een epidemie geworden was
in de provincie Garwal (beide liggen aan de Zuid-helling van
den Himalaya) en groote verwoestingen aanrichtte onder de
bevolking. Het yolk noemde deze ziekte „Mah-murree" (de
groote sterfte).
Ziehier het beeld der ziekte zooals Prof. Hirsch het
beschreef:
„Na eenige meer of minder duidelijke voorteekenen, zooals
in het algemeen eigen zijn aan typhusachtige besmettelijke
ziekten, breekt de ziekte meestal plotseling uit met een heftige
koude, die spoedig door hitte gevolgd wordt: de zieken klagen
over pijnen in hoofd, rug en ledematen, groote zwakte, duizelingen en vertoonen spoedig een sterk ontwikkelde lusteloosheid. De pols, in het begin versneld, wordt week, weinig
merkbaar en gemakkelijk weg te drukken en bereikt een
frequentie van 110-130 slagen. De huid wordt brandend heet
en droog; de zieken worden lichtschuw, het bindvlies van het
oog wordt rood, het gelaat gloeit en er spreekt een ontzettende
angst uit. De tong, aanvankelijk wit beslagen of ook wel
gewoon van kleur, wordt droog, rood, barsterig; de zieken
klagen over misselijkheid en braken soms galachtige of
bloedige, naar koffiediklijkende stoffen; het onderlijf schijnt
opgezet, hard, bij aanraking niet pijnlijk ; eerst treedt meestal
hardlijvigheid, later, tegen het eind der ziekte bloedige
diarrhee op; hun water is weinig en donker van kleur; zij
klagen over hevigen dorst en vervallen weldra in ijlhoofdigheid
of verdooving (sopor). Onder deze omstandigheden komen,
op den tweeden of derden dag, de eigenaardige, de ziekte
kenmerkende, verschijnselen op, n.l. bloedhoesten en de
pestbuilen (bubones). De lijders klagen over min of meer
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hevige pijnen onder het borstbeen en moeilijke ademhaling;
door 't hoesten wordt zuiver bloed of bloederig slijm geloosd
en hun onrust en angst bereikt den hoogsten graad. De
bubones komen op, meestal in de linkerliesstreek, zeldzamer
in de okselholten of aan den nek, en slechts zelden in grooten
getale. Alle vroegere verschijnselen nemen nu nog in hevigheid toe. De zieke, met zijn gloeiend, rood gelaat, met zijn
roode, glazige oogen, met zijn wilden, starenden blik, gelijkt
op een dronken mensch. Tong en tanden worden met een roetkleurige massa bedekt, de adem wordt stinkend, en onder een
steeds toenemende inzinking der krachten, slaapzucht (coma)
en andere verlammingsverschijnselen, sterven de zieken meestal
op den derden dag. Komen zij echter den vierden dag te
boven, dan zijn zij meestal gered; de pestbuilen, eerst klein,
onder de huid beweegbaar en zeer pijnlijk, nemen dan snel in
grootte toe, worden week, gaan open, ontlasten zuiveren of
met celweefsel vermengden etter, of blijven, nadat zij de
grootte van een walnoot bereikt hebben, langen tijd in denzelfden staat, terwijl de inhoud weder opgeslorpt wordt. In
zulke gunstig verloopende gevallen nemen koorts, hoofdpijn,
ijlhoofdigheid en hevige dorst spoedig af, maar de genezing
gaat altijd uiterst langzaam. Kwaadaardige zweren I ) worden
nooit gezien, roode vlekken 2 ) af en toe ; enkele waarnemers
berichtten, dat ze, ook zonder huiduitslag, bij herstellenden
steeds een afschilferen der opperhuid waarnamen.
Niet bij alle zieken trof men steeds alle verschijnselen aan.
Dikwijls slechts een hoofdverschijnsel, zoodat het yolk in
Goedsjerat tijdens de epidemie van 1819-21 van de buile nziekteen delongenziektesprak, alnaar gelang de
watervaten of de longen de hoofdzetel schenen te zijn. De
longenziekte verliep veel sneller en boosaardiger dan de
builenziekte ; de zieken stierven aan de eerste meestal binnen
twee dagen, ja, als bloedhoesten 't begin van de ziekte vormde,
vervielen de patienten spoedig tot slaapzucht (coma) en de
1) Carbunkels. 2) Ein roseolaartiges Exanthem.
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dood trad na enkele uren in. Deze „longenpest" heerschte
bij voorkeur op bepaalde plaatsen en vooral bij den aanvang
der epidemie; begon deze of te nemen dan werd zij steeds
zeldzamer, en trad als bijkomend verschijnsel naast de builenpest op. Sommigen kregen een enkele pestbuil en liepen er,
zonder zich erg ziek te gevoelen, mee door; zij genazen of
kregen plotseling de ziekte in ergen graad" . . • •
De lijders aan longenpest, bloedhoesten e. d. stierven
meestal; wie builen kreeg was afhankelijk van de meer of
minder snelle ontwikkeling dier bubonen. De sterfte in deze
epidemieen was verschrikkelijk; van de 6000 aangetasten in
Pali (een stad van 20000 inwoners, waarvan velen vluchtten)
stierven er 4000 binnen 7 maanden (1836-37).
De ziekte liet zich door niets ophouden. Zij heerschte in het
droge en in het natte jaargetijde, op moerassige vlakten en
in droge, hooggelegen streken, in de grootste (Indische) hitte
en in koude bergstreken. De oude stelregel: „Oostelijk van
den Indus geen pest en geen typhus" is door haar te schande
gemaakt en weerlegd, en, terwijl de Engelsche geneesheer
Pearson verklaart: „wij houden deze ziekte met al hare eigenaardigheden voor geheel overeenkomstig (identiek) met de
„Egyptische pest", gaat Allan Webb nog een stag verder
en verzekert, dat deze, door longaandoening gewijzigde, vorm
van Oostersche builenpest volkomen gelijkt op den Zwarten
Dood (The Pali-Plague exactly resembles the great plague,
the Black Death I).
Prof. Aug. Hirsch was het daarmede geheel eens: „uit het
oogpunt van ziekteleer (nosologie) is er nauwelijks eenige
twijfel mogelijk aan de volkomen identiteit van deze „Indische pest" met de, onder den naam van „den Zwarten Dood"
bekende, pestepidemie van de 14e eeuw" 2).
Aan die uitspraak is, voor zoover ons bekend, nooit weer
getornd. En, ofschoon ons oordeel in medische taken — als
I) Allan Webb, Pathologia Indica, ed. II. London, 1848. p. XXIII, aangehaald door Dr. Israels.
2) In zijn uitgave van Hecker's Volkskrankheiten, 1865, S. 116.
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zijnde niet-deskundig — weinig te beteekenen heeft, na heel
wat over den Zwarten Dood bestudeerd te hebben, zijn ook
wij het er volkomen mee eens, mits men er aan toevoege, dat
de Zwarte Dood gelijk was aan de „Pali-plague" in kracht
vermenigvuldigd met 2 a 3. In een Europeesche stad van
1348-5o, waar de ziekte optrad, bleven van de 20.000 menschen geen 16.000 in het leven — ook in Indie waren trouwens
streken, waar de geheele bevolking uitstierf — en wat van de
Indische pest getuigd wordt: „Europeanen en pelgrims werden nooit door haar aangetast" 1 ), geldt alles behalve van
den Zwarten Dood 2 ). Dat deze laatste uit Indie afkomstig
was, trachtte Prof. Hirsch uit latere berichten waarschijnlijk
te maken. Wij zullen in volgende hoofdstukken aantoonen,
dat schrijvers van omstreeks 135o meermalen hetzelfde verzekerd hebben. „Di, talem terris avertite pestem !" „Verlost,
0 Goden, de aarde van zulk een pest !" baden de oude volken.
Moge de wetenschap de middelen vinden haar uitbreken te
voorkomen, zeggen wij.
1) Israels, Nederl. Weekbl. III, blz. 34o.
2) Ons lijken trouwens de verschijnselen, door Cantacuzenus opgenoemd,
wel van denzelfden aard, maar zwaarder en ernstiger dan de hier beschrevene.

EEN BRIEF UIT AVIGNON.
HOOFDSTUK IX.
Hoe ontstaan zulke huiveringwekkende natuurverschijnselen
als de pest ? Ziedaar een vraagstuk, waarover nu al meer dan
30 eeuwen tallooze menschenhoofden hebben nagedacht,
„hoofden met hieroglyphenmutsen, hoofden met turbans en
zwarte baretten, gepruikte hoofden en kale hoofden, tallooze
arme, zweetende menschenhoofden" . . . . en nog altijd blijft
het moeilijk er een afdoend antwoord op te geven. De verklaring, die de oudste brieven heeft — wij ontmoetten haar
reeds in het vorige hoofdstuk bij den dichter Homerus — dat
pestziekten het gevolg zijn van den toorn van de een of andere
beleedigde Godheid, is wel de gemakkelijkste en werd dan ook
bij elke nieuwe epidemie weer voor den dag gehaald. Men
kan er zeker van zijn, dat ze ook tusschen 1347 en 52, op alle
mogelijke wijzen gevarieerd, door priesters en leeken is ten
beste gegeven en bij velen heeft gegolden voor de eenig
mogelijke. Als de wereld weer drie eeuwen verder is, schrijft
de bekende dichter La Fontaine nog:
„Un mal qui repand la terreur,
Mal que le ciel en sa fureur
Inventa pour punir les crimes de la terra,
La peste (puisqu'il faut l'appeler par son nom),
Capable d'enrichir en un jour l'Acheron",
Autant que dix annees de guerre . . . . 1 )
1 ) Een kwaal, die overal schrik verbreidt, die de hemel in zijn toorn
heeft uitgevonden om de misdaden der aardbewoners te straffen, de pest
— we moeten haar wel bij haar naam noemen — die in staat is de onderwereld in een dag met evenveel schimmen te verrijken als tien jaren van
oorlog . . . . (de laatste regel is in 't oorspronkelijke handschrift doorgehaald). Boek VII, I.
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en, zooals hij er over dacht, schijnt er ook een Nederlandsch
dichter uit dien tijd over gedacht te hebben, de tegenwoordig
vrijwel in 't vergeetboek geraakte Deventer predikant Arnold
Moonen. Toen Amsterdam in 1665 door een hevige pestziekte
geteisterd werd, schreef Moonen — waarschijnlijk nog maar
student in de H. Theologie — een gedicht met den vriendelijken titel: „Pestdrank voor Amsterdam" en roept daarin den
burgers, die uit Amsterdam naar de Vechtstreek vluchtten, toe :
„Of denkt ge uw wroegende geweten,
Uw misdrijf, en Gods gramme hant
't Ontvlien, zoo wijd van huis gezeten?
Geen boerestulp, hoe eng bepaald,
Geen Maarsser hofstee, pas vijf mijlen
Van stee, beschut u voor Gods pijlen
En pestboog, die nooit mist, nooit faalt". i )

Alzoo gedacht en geschreven ongeveer 24 eeuwen na
Homerus. Langzaam, langzaam, langzaam gaat beschaving
op haar banen !
Ja, men beweert, dat er tegenwoordig nog een secte bestaat
in Engeland, „peculiar people" noemt men ze, die zoo beginselvast zijn, dat ze alle ziekten als gaven en straffen Gods
beschouwen en die hun familieleden liever zien sterven, dan
naar den dokter te sturen. Maar de Engelsche strafrechter is
't gewoonlijk met die wijze van doen niet eens.
't Was ons dan ook een genot te mogen opmerken, dat, bij
het optreden van den Zwarten Dood, reeds vele geestelijken
en leeken de oude stelling, dat de pest, de geeve dood, een
gave Gods is, niet meer zoo voetstoots geliefden aan te
nemen; dat zij hun best deden gewaar te worden, waar de
ziekte vandaan kwam en hoe zij ontstaan was, dat zij gezocht
hebben naar de waarheid. En al hebben zij die niet gevonden,
zij waren op den goeden weg, want zoeken en onderzoeken
is het eenige middel.
Een hoogst merkwaardige bijdrage tot onze kennis van dien
tijd, en voor de geheele verdere geschiedenis van den Zwarten
1 ) A. Moonens Poezy, Amst. Utr. 170o, blz. 519.
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food, is een brief, die op Zondag 27 April — een week
na Paschen — van het jaar 1348 opgesteld werd te Avignon,
door een ontwikkeld man uit Vlaanderen afkomstig, die
kanunnik was bij de Kapittelkerk van St. Donatus te Brugge.
Naar het schijnt was hij ook particulier secretaris van een
Cardinaal, die toenmaals aan het Pauselijk Hof te Avignon
vertoefde. Het echte stuk zal wel zoek zijn, doch een Belgisch
kroniekschrijver, wiens aanteekeningen de jaren 1333-1356
omvatten, dus waarschijnlijk alleen den tijd, dien hij zelf
beleefd heeft — zulke kronieken zijn dikwijls de merkwaardigste — heeft dien brief, met weglating van den aanhef en
den naam des schrijvers, in zijn geschiedboek opgenomen.
Dit „Korte Kroniekske van een onbekend geestelijke", in
't Latijn geschreven, werd, volgens het handschrift op de
Koninklijke Bibliotheek te Brussel, in 1856 gedrukt I). Ziehier
den bedoelden brief, getrouwelijk overgezet in onze taal:
„In het jaar 1347, in de maand September begon (in
Europa) een zeer groote sterfte en pestziekte (te heerschen),
zooals ik heb gelezen in een afschrift van een brief, geschreven door een zanger en kanunnik van Sint Donatus'-kerk (te
Brugge), die in dien tijd met zijn meester, een Cardinaal, bij
't Roomsche Hof (d.w.z. te Avignon) vertoefde. Dien brief
had hij aan zijne collega's te Brugge gezonden van wege de
nieuwe en huiveringwekkende dingen. Hij vertelde daarin hoe
(in het jaar 1345 2 ) in Groot-Indie (waarschijnlijk EngelschIndie), en wel in de Oostelijke streken, in 'n zekere provincie
verschrikkelijke dingen gebeurd waren; hoe onweders als men
nog nooit had meegemaakt, die geheele provincie gedurende
drie dag-en overheerd hadden. Dat het op den eersten dag
kikkers geregend had, slangen, hagedissen, scorpioenen en
nog veel meer van dat giftige tuig. Op den tweeden dag echter
had men donderslagen gehoord en waren er bliksemstralen
I) Recueil des Chroniques de Flandre, public par ordre du Gouvernement, par J. J. de Smet, III, 1856 p. 14-18. De bijvoegingen tusschen haakjes
zijn van onze hand.
2) Dat deze toevoeging goed is, zal men verderop bemerken.
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en vuurvlammen op de aarde neergekomen, vermengd met
hagelsteenen van ontzaglijke grootte, die bijna alle menschen,
van den kleinste tot den grootste, gedood hadden. Op den
derden dag was er vuur, van een stinkenden rook vergezeld,
uit den hemel neergedaald, dat al wat er nog aan menschen
en dieren over was, had vernietigd en alle steden en burchten
van die streken had verbrand. Door dat noodweer is die
geheele provincie besmet, en men vermoedt, dat door de
stinkende windvlagen van de Zuidkust komende, de geheele
zeekust en alle omliggende landen besmet zijn en van dag tot
dag nog toenemen in besmetting, die, op deze wijs, naar somrnigen willen, tot aan de kusten (van de Middeilandsche Zee ?)
gekomen is.
Op den laatsten December 1347 I ) kwamen drie galeien in
snelle vaart aanzeilen uit het Oosten en liepen de haven van
Genua binnen. Zij waren met specerijen en een macht van
andere zaken geladen, maar waren ook afschuwelijk besmet.
Toen dit den Genueezen bekend werd, en verschillende menschen plotseling, zonder dat er iets tegen te doen was, besmet
waren, hebben ze die galeien, aangezien niemand ze dorst
betreden of eenigen handel met haar drijven, of hij stierf
onmiddellijk, met vurige pijlen en verschillende machines
(kanonnen) 2) uit de haven verdreven. Zoo uiteengejaagd
voeren zij van haven tot haven, tot eindelijk een van de drie
te Marseille aanlandde. Doordat de menschen niet op hun
hoede waren, zijn er door dat schip meerdere menschen
besmet en plotseling gestorven. Nadat ook deze galei door de
Marseillanen verdreven was, heeft men in voile zee ook de
beide andere zien ronddwalen en gezamenlijk haar stevens
richten naar den kant van den Oceaan, dus naar Spanje en
op lagere breedte gelegen streken, om die zoo mogelijk te
bereiken en van haar koopwaar of te komen.
r) Hier heeft de ischrijver waarschijnlijk een klein woordje als Id., kal.,
of zoo overgeslagen. „Pridie Januarii mensis 1348" toch is geen behoorlijk
Latijn. Er stond dus waarschijnlijk een andere datum.
2) „ignitis sagittis et diversis ingeniis". Vgl. Blak, Geschied. II, biz. 23.
MEINSMA. De Zwarte Dood.
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Die galeien nu hebben overal op haar tocht, vooral in Italie,
en meer in het bijzonder in Toscane, en vervolgens ook te
Marseille, en voortgaande langs de geheele kust van Languedoc, zoo groote besmetting achtergelaten, dat het te lang
en verschrikkelijk zou zijn om het den menschen begrijpelijk
te maken, ja zelfs om het te vertellen.
Naar men zegt is deze besmettelijke ziekte van drievoudigen
aard. Ten eerste: sommige menschen krijgen een aandoening
van de longen, waaruit de adem voortkomt; wie van hen een
bedorven adem heeft, hoe weinig ook besmet, die kan den
dood op geen enkele wijze ontkomen en niet Langer leven dan
twee dagen. In vele steden van Italie, en ook bier te Avignon
op bevel van den Paus, hebben de geneesheeren vele lijken
van gestorvenen opengesneden, om de oorzaak van de ziekte
gewaar te worden en men is tot de overtuiging gekomen, dat
alien, die zoo plotseling sterven, een besmette long hebben en
bloed spuwen 0 . En daaruit volgt jets dat van alle verschrikkingen het gevaarlijkst is, n.l. dat deze ziekte besmettelijk is,
want waar een aangestokene sterft, daar volgen hem terstond
alien, die hem zien, of tijdens zijn ziekte bezoeken, op
eenigerlei wijze met hem omgaan of hem naar 't graf dragen,
zonder dat er jets tegen te doen is.
Dan is er nog een tweede ziekte, die op 't oogenblik met de
eerste samengaat, n.l. dat er bij de lijders plotseling een soort
van gezwellen ontstaan onder beide armen, waardoor de
menschen zonder uitstel stikken (suffocantur).
Eindelijk is er nog een derde ziekte, eveneens met de beide
andere samengaande, die op 't oogenblik het meest voorkomt,
I) Deze mededeeling is het beste bewijs voor de meening van Allan Webb,
Hirsch en Israels, dat de Zwarte Dood identiek was met de Indische
pest. Zij wordt nog bevestigd door de woorden van Guy de Chauliac
(Chirurgia, Tract. II, c. 5, p. '113, Ed. Lugdun. '57.2), luidende: En de
pest was van zoo groote besmettelijkheid, in 't bijzonder de ziekte, die ver.
gezeld ging van bloedspuwen, dat niet alleen door bij de zieken te vertoeven,
maar zelfs door naar hen te kijken, de een ze overkreeg van den ander:
zoodat de menschen stierven zonder dienstboden en begraven werden zonder
priesters; zoodat een vader zijn zoon niet bezocht, noch een zoon zijn vader:
de liefde tot den naaste was dood, de hoop vernietigd (charitas erat mortua,
spes prostrata).
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n.l. dat menschen van beiderlei kunne pijn krijgen aan het
onderlijf (bubonen in de lies ?), waardoor zij plotseling
sterven.
Door de toeneming der ziekte is het zoover gekomen, dat,
uit vrees voor besmetting, geen arts meer een zieke bezoekt,
ook al wilde men hem alles geven, wat de zieke in deze wereld
bezit; geen vader bezoekt zijn zoon, geen moeder hare dochter,
geen broer zijn broer, geen zoon zijn vader, geen vriend zijn
vriend, noch een bloedverwant den anderen, als hij hem of
haar niet terstond (naar het graf) wil volgen. En daardoor
is een ontelbare menigte van menschen omgekomen, dat ze,
door liefde tot hun familieleden, door piéteit of menschlievendheid gedreven (hun zieke familie opzochten), die, als zij
't hadden nagelaten, misschien den dans ontsprongen waren.
Om kort te gaan, hier te Avignon is de helft van de
menschen, of meer nog, dood. Binnen de poorten van
Avignon zijn meer dan zeven duizend huizen gesloten, waarin
op 't oogenblik niemand woont, waarin alle menschen gestorven zijn; van de voorstad is zoogoed als niets overgebleven.
De Paus heeft een zeker veld gekocht bij Onze Lieve Vrouwenkerk van de Mirakelen, dat tot kerkhof is gewijd. Daarin
zijn tusschen den I3en Maart en nu (27 April) elfduizend
dooden begraven, buiten die, welke ter aarde besteld zijn op
St. Antonies kerkhof, 't Monniken kerkhof en de vele andere,
die in Avignon zijn. Ook over de naburige streken mag men
niet zwijgen: In Marseille zijn alle poorten van de stad op
twee kleine na gesloten, omdat in die buurten 4/5 van de
menschen gestorven zijn. En vluchten helpt ook niet, want wie
vluchtten naar gezondere streken zooals zij meenden, stierven
nog te gauwer.
Evenzoo is het gesteld met alle steden en burchten van
Provence; en reeds is de ziekte de Rhone gepasseerd en heeft
vele steden en kasteelen uitgemoord tot aan de stad Toulouse
en gaat, voortdurend om zich grijpende, verder. Wegens de
ontzaglijke sterfte is de vrees voor den dood zoo groot, dat de
menschen zelfs niet durven praten met iemand, van wien een
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bloedverwant (aan de ziekte) gestorven is, omdat herhaaldelijk blijkt, dat van een familie, waarin een doode viel, bijna
alle leden volgen. Vandaar is het zeggen bij den minderen
man, dat geen zieken moeten verzorgd warden door bloedverwanten, dan alleen als honden: Men smijt hun wat te eten
en te drinken bij hun bed, om vervolgens het huis te verlaten
en te maken, dat men weg komt.
Nadat ze gestorven zijn, komen er dan wat domme boeren
uit de Provencaalsche Bergen en armen en van die lui, die
aan alles gebrek hebben, behalve aan een goede gezondheid.
Men noemt ze „gavoti" (bergbewoners). Eerst nadat ze een
groot loon gekregen hebben, dragen ze de lijken naar 't graf.
Geen bloedverwanten of vrienden bemoeien zich ermee, in
geen enkel opzicht; geen prie 'sters hooren van de zieken de
biecht; geen sacramenten worden hun gebracht. Ieder regelt,
terwijl hij nog gezond is, alles wat hem zelf en de zijnen
betreft.
Het gebeurt dagelijks, dat de een of andere rijke, die
gestorven is, met slechts een paar kaarsen, door die landloopers (ribaldi, rabauten) naar zijn graf wordt gedragen:
niemand, die hem volgt, behalve zij. En wanneer er zoo'n
lijkstoet aankomt, vluchten alien van de straat in hun huizen.
Maar ook die ongelukkige gavoti zijn niet zoo sterk, of zij
sterven na korten tijd. En zoo zijn zoowel zij, die door de
besmetting zijn aangetast, als de armlastigen van de brooduitdeeling I) die gewoon waren aan de rijkeren zulke diensten
te bewijzen, gestorven. Laat mij hier kortelijk bijvoegen, dat
men dagelijks in gewone tijden hier placht te geven 64
salmate 2) koorn, en dat van een salma gebakken werden 500
brooden 3). Nu geeft men op zijn hoogst een salma en soms
maar een half.
Men beweert, dat in het geheel in die drie maanden, n.l. van
den 25en Januari tot op heden (27 April) in Avignon 62 duizend
x) „de paniota pauperes".
2) Een sauna of sauma is een ezelsvracht (vgl. Saumpferd), d. w. z.

1 1/ 6 H.L.
3) Wel een bewijs hoe groot de armoede toen te Avignon was !

EEN BRIEF UIT AVIGNON.

85

lijken zijn begraven. De Paus heeft omstreeks het midden van
Maart j.l. na rijp overleg, aan alien, die gebiecht hadden en
berouwd, in zooverre zij bij deze gelegenheid stierven, tot aan
het Paaschfeest toe, algeheele vergeving van zonden geschonken, zoover de macht der kerk gaat.
Ook heeft hij in diezelfde dagen enkele keeren per week,
een soort van vrome processies met litanieén ingesteld, tot
welke naar men zegt, of en toe wel tweeduizend menschen uit
den geheelen omtrek zijn samengestroomd, van beiderlei
kunne, velen blootsvoets, anderen in haren pijen, weer anderen
bestrooid met asch, die met gejammer en geween rondgingen,
zich de haren uittrokken en zich z elf met scherpe
geesels ranselden tot het bloed er bij neerv lo e i d e. Bij sommige van die processies is de Paus zelf
tegenwoordig geweest; maar toen geschiedden ze in den
omgang (ambitus) van zijn paleis. Wat de reden of het doel
van dit alles (de ziekte) is, mag God weten, Sommigen echter
vreezen, dat God de wereld met deze rampen kastijdt, wegens
den dood van koning Andreas, die zoo maar vermoord is 0.
Ook zijn er sommige ellendelingen aangetroffen met zekere
poeders, die, terecht, of ten onrechte, dat weet God, beschuldigd zijn, dat ze de bronnen vergiftigd hadden. Vreesachtige
menschen drinken dan ook geen water uit putten. Velen
hunner (n.l. van de „bronnenvergiftigers") zijn verbrand en
nog alle dagen worden er verbrand, want men legt hun ten
laste, dat ze zich daartoe hebben laten omkoopen.
Zeevisch wil niemand eten; men zegt, dat ze besmet is door
de besmetting van de lucht. Ook gebruikt men geen specerijen
en raakt ze zelfs niet aan, tenzij ze minstens een jaar oud zijn.
Men vreest n.l. dat ze afkomstig mochten zijn van de bovenbedoelde galeien. Herhaaldelijk heeft men bemerkt, dat, wie
zulke versche specerijen, of sommige soorten zeevisch tot
zich nam, oogenblikkelijk stierf.
Ik schrijf u dit alles, beste vrienden, opdat . gij weten zoudt,
r) Andreas, Hertog van Calabrie, uit het huis Anjou, gemaal van
Johanna van Napels, in 1345 vermoord.

86

EEN BRIEF UIT AVIGNON.

in welke gevaren wij nu verkeeren. Indien gij u zelf behoeden
wilt, dan is de beste leer: matig drinken en eten, oppassen
voor koude en geen uitspattingen begaan. 't Voornaamste
is: weinig omgang zoeken met menschen, in dezen tijd vooral,
slechts met weinigen en die een goeden adem hebben. 't Beste
is thuisblijven, tot deze epidemie voorbij is. Maar het is waar,
dat ze volgens de astrologie in tien jaren haar loop zal volbrengen, waarvan al drie jaren voorbij zijn 0, want men
vreest dat ze ten leste de geheele wereld zal rondgaan. De
koude streken zal ze naar men zegt, langzamer bereiken.
Weet echter, dat de Paus binnenkort Avignon verlaat. Naar
men zegt gaat hij naar het kasteel, dat de Ster (Stella)
genoernd wordt, kortbij Valence aan de Rhone, op twee
mijlen afstands, om daar te blijven tot de omstandigheden
veranderen. Maar het Hof (de Curie) wil in Avignon blijven.
Allen, de toehoorders (auditores), de advocaten, de procurators, zijn of weggegaan, of dood, of voornemens onmiddellijk te vertrekken. Ik zelf ben in Gods hand en beveel mij
aan in Zijn genade. Mijn meester zal den Paus vergezellen
naar men zegt, en ik hem. Want er zijn eenige kasteelen bij
den Windberg, (Mont Ventoux), waar de sterfte nog niet
doorgedrongen is, naar men beweert. De almachtige en
barmhartige God geve, dat wij kiezen en doen wat het beste
is, Amen.
Gegeven te Avignon, op Zondag 27 April, 1348".
Deze brief, eerst betrekkelijk laat aan den dag gekomen
(1856) en daardoor aan Hecker en Hirsch geheel onbekend
gebleven, is een bijdrage tot de geschiedenis van deze pestziekte, en van dien tijd, van het allerhoogste belang.
Geschreven onder den indruk der ontzetting, door het eerste
optreden der pest veroorzaakt, wist de schrijver nauwelijks
de juiste bewoordingen te vinden om zijne gedachten uit te
drukken. Vandaar, dat of en toe een korte verklaring tusschen
haakjes moest worden ingevoegd.
1) Dus stelt hij 't ontstaan van de ziekte op 1345.
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Zooals het stuk daar ligt, bewijst het, dat deze Kanunnik
van St. Donatus'kerk to Brugge, dus waarschijnlijk ook zijn
meester, de Cardinaal, ja stellig de groote meerderheid der
geestelijken en rechtsgeleerden van het toenmalig Hof van
Paus Clemens VI, het ontstaan der ziekte toeschreef aan
natuurlijke oorzaken (de gebeurtenissen in Groot-Indie). Het
bewijst ook, dat Allan Webb, Prof. Hirsch en Dr. Israels
volkomen terecht de „Pali-plague" of „Mah-murree" geidentificeerd hebben met „den Zwarten Dood", onderwijI tevens
bevestigend, dat de laatste eenige malen doodelijker en verderfelijker was dan de eerste. Verder verklaart deze brief ons
vele latere gebeurtenissen.
Dat hij aan zijn adres bezorgd is, blijkt uit de kroniek,
waarin hij is opgenomen. De andere kanunniken van
St. Donatus'kerk zullen wel gezorgd hebben voor de verdere
verspreiding van dit nieuws: deze brief is in de Middeleeuwen
bekend geworden tot in de buurt van Dantzig.

PARIJS IN DOODSANGST.
HOOFDSTUK X.
Dat ook Parijs in het jaar 1348 in benauwdheid, in doodsangst zat, wie zal het betwijfelen ? Gehoord de berichten uit
Italie, gehoord en gezien de doodelijk ontstelde vluchtelingen,
die er aangekomen waren uit het Zuiden van Frankrijk zelf,
kon 't niet missen of de geheele stad was in opschudding.
Weg was ineens alle herinnering aan den nog immer voortdurenden oorlog met de Engelschen, weg 't gejammer over
de duurte . . . . de pest, de groote sterfte, was 't eenige
onderwerp van 't gesprek. Zou, en wanneer zou, Lutetia
Parisiorum, de Modderstad der Parijzenaars, aan de beurt
komen ?
Ook de toenmalige koning van Frankrijk, Z. M. Philips VI
(treuriger gedachtenisse) uit den Huize Valois (1328-135o),
een feestnummer en verkwister eerste klas, voelde, door wat
er alzoo ruchtbaar werd over de afschuwelijke ziekte, zekere
trillingen in zijn gemoed, die hem bewogen toch eens te informeeren, hoe de plaag ontstaan was en wat er tegen te doen
viel ? Nietwaar, wat er ook mocht vallen, zijn koninklijk
lichaam diende gespaard te blijven ! Zoo lag 't dan voor de
hand, dat hij zich, in dezen tijd van benauwdheid, wendde tot
de menschen, die van zulke zaken als de pest heetten
verstand te hebben, de hoogleeraren van de geneeskundige
afdeeling van de Hoogeschool te Parijs. En zoo zien we ze,
de Proffen, daar zitten — 't zal in 't laatst van September 1348
geweest zijn — gehuld in hun Lange toga's, hun hoofden —
„gepruikte hoofden en kale hoofden, arme, zweetende menschenhoofden" — gedekt met allerlei potsierlijke mutsen,
kaproenen en baretten, werkend en zwoegend, redeneerend en
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debatteerend over 't geen er alzoo moest gezegd en niet
gezegd worden in hun advies, waaruit natuurlijk aan den
eenen kant moest blijken, hoe alle wereldsche wijsheid in hunne
hoofden saamgevaren was, terwijl, aan den anderen, zooveel
mogelijk diende bemanteld te worden, dat ook zij — en dat
zullen sommigen wel begrepen hebben — van de pest niets
afwisten . . . .
En daar zaten zij dan, zuchtend en zwoegend . . . . want
Zij ne Majesteit verlangde advies . . . .
Gaarne zouden wij deze Hooggeleerde vertegenwoordigers
van de toenmalige wetenschap even voor den lezer uitgeteekend hebben, maar hunne tronies ontbreken in de lange
galerij van professorenportretten van de Hoogeschool te
Parijs; de schilderkunst beperkte zich in die dagen nog tot
Heiligen en koningen. Ja, wat nog erger is, hunne namen
liggen in het duister. Doch dat gebeurt meer. Ook tegenwoordig worden hier en daar nog „Proffen" bewaard, die bij
hun leven al geen naam meer hebben, laat staan na hun dood.
De bekende grappenmaker Francois Villon, die een eeuw later
de halve Hoogeschool van Parijs — de andere helft was bij
't naderen van den Zwarten Dood gevlucht — bij elkaar zag
liggen in 't knekelhuis, zegt ervan:
Et icelles qui s'inclinoient
Unes contre autres en leur vies ;
Desquelles les unes regnoient,
Des autres craintes et servies:
La les voy toutes assouvies,
Ensemble en ung tas pesle-mesle.
Seigneuries leur sont ravies ;
Clerc ne maistre ne s'y appelle.
Zij, die zich zoo plechtstatig bogen
Bij hun leven, d'een voor d'áar ;
Waarvan men enk'len keek naar d'oogen,
Gevreesd, gediend door d'and're schaar,
Daar liggen ze allen, kalrn, ter neder,
Op een hoopje, door elkaar ;
Hun heerlijkheid keert nimmer weder:
„Student" noch „Prof" noemt d'een den Aar.
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Van hun advies, gereed gekomen op Maandag den ben Oct.
1348, nog voor de pest te Parijs verscheen, is ons op dit
oogenblik alleen de eerste afdeeling, handelend over het
ontstaan der ziekte, bekend. De tweede, over de middelen ter
voorkoming en genezing, kwam ons nog niet onder de oogen,
aangezien onze Nederlandsche bibliotheken lang niet alles
blijken te bezitten wat voor de juiste kennis van dien tijd
noodig is. Maar de eerste helft van deze hooggeleerde en
belangwekkende verhandeling meenen wij alvast voor onze
lezers uit het Latijn te moeten vertalen, opdat men zelf over
de wijsheid dier dagen kan oordeelen.
„Wanneer men uitwerkselen ziet, waarvan de oorzaak ook
aan de knapste koppen verborgen is I ), dan geraakt het
verstand van den mensch in verwondering, vooral daar
de begeerte om het ware en goede te begrijpen hem als het
ware ingeboren is. Want alien streven naar het goede en
verlangen te weten, zooals duidelijk blijkt door de wijsbegeerte. De verwondering voorbij zijnde, zal een verstandige
geest dus aan een dergelijke aandrift geen weerstand bieden,
maar, bezorgd voor zijn eigen volmaking, er met alle kracht
naar streven de oorzaken van zulke merkwaardige uitwerkselen te vinden. Zoo hebben, naar wij hoorden, verscheiden
wijze sterrenwichelaars en geneesheeren van onzen tijd gedaan
met betrekking tot de oorzaken van de besmettelijke ziekte,
die nu van 't jaar ons Heeren 1345 af, rondwaart. Maar,
aangezien hunne verklaringen tot nog toe veel stof tot twijfel
opleverden, hebben wij Professoren 2 ), vormende het college
van de medische faculteit van Parijs, alien gezamenlijk en ieder
afzonderlijk, daartoe aangespoord door de opdracht van onzen
zeer beroemden Vorst en allerdoorluchtigsten Heer Philips,
Koning van Frankrijk, en begeerende ook wat bij te dragen
tot nut van het algemeen, ons voorgesteld, de oorzaken van
I) Men ziet, met hun eerste woorden verrieden de Hooggeleerde Heeren
al, hoe 't met hun „kennis" gesteld was.
2) Magistri.
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de_ op dit oogenblik heerschende epidemie, zoowel de
algemeene en verderafliggende, als de bijzondere en meer
voor de hand liggende, alsook de heilzame middelen daartegen,
voor zooverre de aard van de zaak zelve voor het menschelijk
verstand begrijpelijk is, steunende op de uitspraken van de
beroemdste wijsgeeren uit de oudheid, alsook de meer
betrouwbare meeningen van de hedendaagsche geleerden,
zoowel sterrenkundigen als geneeskundigen navolgende, met
Gods hulp, in een kort handboekje te verklaren en, zoo wij
al niet alles, zooals wij wet zouden wenschen, kunnen ophelderen, omdat men er geen bepaalde reden en in alle opzichten
volmaakte kennis van kan vinden, zooals Plinius toegeeft in
zijn tweede boek, hoofdstuk 39, waar hij zegt, „dat de pestziekten voor een deel toevallige en onzekere oorzaken hebben
of van een tot nog toe door het verstand niet ontdekten aard
zijn", desalniettemin zal ieder ijverig onderzoeker, door
hetgeen hier zal gezegd worden, een middel vinden om aan te
vullen, wat er aan zijne kennis ontbreekt".
(Behoeven wij den lezer nog mede te deelen, dat de Hooggeleerde Heeren, nadat deze schoone zinsnede, met veel
moeite, in elkaar gedraaid en op schrift gesteld was, elkander
een knipoogje gegeven en ijverig met hunne geleerde hoofden
geknikt hebben ? Ja, ja, zoo was 't goed . . . . Daar stond nu
eens niets te veel en niets te weinig. En, mocht een gewoon
mensch er de kluts bij kwijt raken . . . . zooveel te beter. Maar
de hooge oomes hebben den ouden Heer Plinius geweld aangedaan met hem dat te laten zeggen. Op de bedoelde plaats.
heeft hij het over weerverschijnselen (tempestates), niet over
pestziekten. Weliswaar heeft het bedoelde woord vroeger en
later ook of en toe die beteekenis, doch daar zeker niet.
Toch hebben zij 't zoo opgevat: 't stond deftig, zoo'n
aanhaling( !)
„Dit handboekje zullen wij in twee afdeelingen verdeelen.
In de eerste zullen wij nagaan welke de oorzaken van deze
pestilentie zijn en waaruit zij voortkomen; immers zonder deze
eerste kennis, zal niemand deze ziekte geneeskundig kunnen
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behandelen( !) In de tweede afdeeling zullen wij er dan de
voorbehoed- en de geneesmiddelen bijvoegen. De eerste
afdeeling zal bestaan uit drie hoofdstukken. Want deze
epidemie komt voort uit een tweevoudige oorzaak; de eene
is van een verderafliggenden en hoogeren, dus van hemelschen
aard, de andere echter is van een naderbijliggende, en lagere,
dus van aardsche natuur en hangt van de eerste of naar de leer
van oorzaak en gevolg. Het eerste hoofdstuk zal dus loopen
over de eerste oorzaak, het andere over de tweede oorzaak,
het derde zal handelen over de voorteekenen en teekenen, als
een aanhangsel tot de beide vorige I).
Eerste hoofdstukje van de eerste afdeeling: over
de algemeene en verderafliggende oorzaak.
Laat ons dus zeggen, dat de verderafliggende en oudste
oorzaak van deze pestziekte was en is een zekere hemelsche
samenstand. Want in het jaar 1345, op den 20sten dag van de
maand Maart, op de eerste ure na den middag, is er geweest
een zeer groote samenstand van de drie hoogere planeten 2)
in het teeken van den Waterman. Deze samenstand nu,
vereenigd met eenige vroegere samenstanden en verduisteringen, is de oorzaak van de zeer doodelijke verdorvenheid van
de lucht, die ons omgeeft, en kondigt groote sterfte, hongersnood en vele andere dingen aan, tot welke wij het zwijgen
zullen doen, aangezien zij niet tot ons onderwerp behooren.
Dat dit echter zoo is, getuigt de wijsgeer Aristoteles in zijn
boek, over „de oorzaken van de eigenaardigheden der
elementen", waar hij, ongeveer in het midden, zegt: dat
sterfte van volken en ledige landen ontstaan bij een samenstand van twee planeten, to weten Saturnus en Jupiter en bij
den overgang van de tweevoudigheid tot de drievoudigheid,
ontstaan er groote rampen. Dat hebben de oude wijsgeeren
I) Hierop volgt de inhoudsopgave van de tweede afdeeling, die wij voorloopig weglaten, daar ze ous nog onbekend is.
2) Mars, Jupiter en Saturnus.
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al opgemerkt. En Albertus I ) zegt in zijn boek over „de oorzaken van de eigenaardigheden der elementen", in het eerste
hoofdstuk van het tweede deel, dat de samenstand van twee
sterren, b.v. Mars en Jupiter een groote pestilentie in de lucht
ten gevolge heeft, vooral wanneer zij in een warm en vochtig
teeken, zooals toen 't geval was (de Waterman) samenkomen.
Want de warme en vochtige Jupiter heeft slechte dampen van
de aarde opgetrokken; Mars echter, die onmatig heet en
droog is, heeft die opgetrokken dampen vurig gemaakt, tengevolge waarvan in de lucht bliksemstralen, schitteringen,
pestaardige dampen en vuurvlammen geweest zijn, vooral
daar Mars, een kwaadaardige planeet, die toorn verwekt en
oorlogen, van den 6en October van het jaar 1347 tot op het
rind van Mei in dit jaar (1348) in het sterrenbeeld van den
Leeuw heeft gestaan, samen met het hoofd van den Draak 2),
die alle, daar zij heet zijn, vele dampen aantrokken; daarom is
de winter (van 1347 op 48) niet zoo koud geweest als hij
moest zijn. Ook heeft Mars, daar hij terugliep, vele dampen
van het water en de aarde tot zich getrokken, die, met de lucht
vermengd, de stof, waaruit zij bestaat, verdorven hebben. En
daar hij ook Jupiter met een kwaadaardigen blik, n.l. den
vierden 3), heeft aangekeken, hebben zij een slechte gesteldheid of hoedanigheid in de lucht zelve veroorzaakt, die aan
onze natuur vijandig en tegenstrijdig is. Daaruit zijn ook
krachtige winden voortgekomen, want, volgens Albertus, in
het eerste boek van de luchtverschijnselen, heeft Jupiter
uitteraard de neiging om sterke winden to verwekken, die,
daar ze meestal van den Zuidkant komen, overvloedige warmte
en vochtigheid naar deze lagere streken hebben gevoerd. De
vochtigheid heeft echter in onze buurt de overwinning
behaald. Voor 't oogenblik zij dit voldoende over de verder
verwijderde of algemeene oorzaak.
I) Albert „de groote", graaf van Bollstddt, een Dominicaan en beroemd
geleerde van de 13e eeuw.
2) Volgens deskundigen wordt met het hoofd van den Draak geen sterrenbeeld bedoeld, maar „de opstijgende knoop in de maanbaan".
3) Deze astrologische zegswijs verklare de lezer naar eigen goedvinden.
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Tweede hoofdstukje van de eerste afdeeling, over de
bijzondere en meer voor de hand liggende oorzaak.
Ofschoon pestaardige ziekten kunnen ontstaan uit het bederf
van het water en der spijzen, zooals gebeurt in tijden van
hongersnood en misgewas, meenen wij, dat dergelijke ziekten,
die voortkomen uit het bederf van de lucht, nog gevaarlijker
zijn. Want slechte lucht is schadelijker dan spijzen en dranken,
omdat zij met hare kwaadaardigheid sneller doordringt tot
het hart en de long. Wij gelooven n.l. dat deze epidemie of
pest voortkomt uit de lucht, die niet alleen in hare eigenschappen, maar ook in hare stoffelijke samenstelling verdorven is. Dit worde dus verstaan: de lucht, die uit haar aard
enkelvoudig en helder is, verrot niet, noch gaat tot bederf
over, tenzij een deel slechte dampen met haar vermengd
worden. Daar nu, ten tijde van voormelde samenstanden, vele
bedorven dampen van de aarde en het water werden opgeheven
en in de lucht zelve verspreid en vermenigvuldigd, hebben
deze de lucht zelve, door het herhaaldelijk waaien van felle
en stormachtige Zuidenwinden, wegens de vreemde dampen,
welke deze met zich voerden of overbrachten, in hare samenstelling bedorven. De op die wijze verdorven lucht dringt met
de ademhaling noodzakelijkerwijze door tot het hart en
bederft weer de stof, die daarin is, en brengt de vochtigheid,
die het omgeeft, tot rotting, waardoor een hitte veroorzaakt
wordt, die, voortgekomen uit de natuur, de levensbeginselen
verderft. Ziedaar de onmiddellijke oorzaak van de nu heerschende epidemie.
Bovendien hebben die in onze omgeving zoozeer vermenigvuldigde winden slechte, rottende en vergiftige dampen van
elders, door de kracht, waarmee zij waaiden, naar onze
streken kunnen voeren en overbrengen of wel zullen zij dat
doen in de toekomst, b.v. uit moerassen, meren, diepe valleien,
alsmede van doode lichamen, die niet begraven of verbrand
zijn, hetwelk zeer doodelijk is. En dat zou de oorzaak van (de
verbreiding) der epidemie kunnen zijn. Misschien kon een
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dergelijk verderf tegelijk met andere oorzaken ook ontstaan
door de vuiligheden, die in het binnenste der aarde zijn
opgesloten, en die soms een aardbeving veroorzaken en werkelijk onlangs veroorzaakt hebben. Zoo doen en deden ze
schade aan lucht en water door ze to bederven. Van al die
dingen nu kunnen de voornoemde samenstanden der planeten
de algemeene en verderafliggende oorzaken zijn".

PARIJS IN DOODSANGST.
HOOFDSTUK XI.
Derde hoofdstukje: over de voorteekenen en teekenen.
„Vooral veranderingen in de jaargetijden veroorzaken
ziekten. De ouden toch waren het er al over eens en vooral
Hippocrates I ), dat, als in de vier jaargetijden de lucht verdorven wordt, zoodat de jaargetijden hun bestendigheid niet
behouden, dat er in zoo'n jaar pestziekten ontstaan en doodelijke kwalen. En, waar wij bij ondervinding weten, dat de
jaargetijden sedert langen tijd niet waren, zooals ze volgens
den tijd moesten zijn — want de afgeloopen winter was minder
koud dan hij behoorde te zijn en zeer regenachtig; de lente
was winderig en op 't eind regenachtig; de zomer veel minder
warm, dan hij behoorde te zijn en zeer vochtig, alsook zeer
ongelijk van dag tot dag en uur tot uur; het zwerk dikwijls
in beroering, daarna weer helder, dikwijls regen voorspellend,
zonder dat het regende ; de herfst eindelijk zeer regen- en
nevelachtig — zoodat dit geheele jaar bij ons, of wel de meeste
jaargetijden, warm en vochtig waren, daarom is de lucht pestaardig. Want de lucht is niet warm en vochtig in de jaargetijden, maar in tijden van pestziekte( !) Daarom kunnen wij
vreezen, dat de aanstaande pestziekte hier algemeen zal zijn,
daar ze voortkomt uit de voor de hand liggende oorzaak, en
omdat ze gehoorzaamt aan den slechten invloed des hemels:
vooral omdat de voornoemde samenstand (der planeten)
geweest is in een stijgend teeken. Om die reden vreezen wij,
dat, indien de komende winter zeer regenachtig is en minder
koud dan behoort, de epidemie tegen het eind van den winter
I) Zie Hippocrates' Aphorismen, sectio III, No. I.
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of in 't voorjaar komen zal. Als dat het geval is, zal zij lang
en gevaarlijk zijn: want wanneer er slechts verandering is in
een jaargetijde, pleegt ze minder lang te duren, maar als er
verandering is in vele jaargetijden — zooals 't geval was,
naar duidelijk bleek — moet ze redelijkerwijze langer en
gevaarlijker zijn, tenzij de eigenschappen van het komende
jaargetijde omslaan naar den tegengestelden kant. Mocht n.l.
de winter Noordsch, d. w. z. koud en droog zijn, dan kan
misschien een dergelijke pestziekte vertraagd worden. Waar
wij hebben gezegd, dat de aanstaande pest-epidemie zeer
gevaarlijk zal zijn, bedoelden wij niet zoo gevaarlijk als in
Zuidelijke en Oostelijke streken. Want de samenstanden en
de andere voornoemde oorzaken hebben meer betrekking op
die, dan op onze streken. Deze dingen echter moet men,
volgens het gezegde van Ptolemaeus, met de aanwijzingen der
sterrenwichelaars, tusschen het noodzakelijke en het mogelijke
stellen, te meer, wijl er zeer veel uitdampingen en ontbrandingen gezien zijn, zooals een draak I ) en vliegende sterren. Ook
verscheen er vaker dan gewoonlijk is een geelachtige kleur
in de lucht, of wel was de lucht roodachtig als door veendamp.
Bliksemstralen en vurige flikkeringen waren er vele en
dikwijls, donderslagen en windvlagen zoo fel en sterk, dat ze
veel aardsche stof in beweging gebracht hebben, en, daar ze
van Zuidelijke streken kwamen, waren ze slechter dan alle
andere, daar ze de dingen sneller tot verrotting doen overgaan; dan waren er sterke aardbevingen en een groote
menigte visschen, beesten en andere doode gedierten op het
strand der zee, alsook in vele streken boomen met stof bedekt.
Ook beweren sommigen gezien te hebben een macht van
kikvorschen en kruipende dieren, die uit verrotting voortkomen( !), al welke dingen een groot bederf in de lucht en
op de aarde schijnen vooraf te gaan. Vele wijzen hadden al
deze dingen reeds voorspeld, na zekere onderzoekingen
gedaan te hebben, waarvan stellige berichten bestaan. Geen
wonder dus, dat wij vreezen, dat de epidemie zal komen.
1) Een meteoor.
MEINSMA. De Zwarte Dood.
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Maar hier dient er op gewezen te worden, dat wij, door
't reeds gezegde, niet willen uitsluiten de ziekten, die volgens
de gesteldheid van het jaar, naar de uitspraak van Hippocrates
in zijn korte spreuken 2 ), toch moeten komen. Want een jaar
van veel dampen en groote vochtigheid is een jaar van vele
ziekten. En evenzoo, waar een belangrijke factor van het
ontstaan van vele ziekten gelegen is in de voorbereiding van
het lijdende lichaam, waarop geen oorzaak van invloed is
zonder de vatbaarheid van den lijder, moet opgemerkt worden,
dat, al is 't waar, dat, wegens de noodzakelijkheid der ademhaling, iedereen hier gevaar loopt door het bederf van de
lucht, toch niet alien daardoor zullen aangestoken worden,
maar wel zeer velen, n.l. zij, die daarvoor ontvankelijk waren.
\Vie echter ziek mochten warden, ontkomen den dood niet,
op zeer weinigen na.
De lichamen, die het meest voorbeschikt zijn tot het ondergaan van den invloed der pest, zijn de warme en vochtige,
omdat die het meest onderhevig zijn aan bederf. Ook lichamen
vol slechte sappen en verstopte lichamen, waarin het overtollige niet wordt verbruikt, noch behoorlijk verwijderd; ook
zij, die volgens een verkeerden regel leven, te veel aan
lichaamsoefening, bijslaap of baden doen, tengeren, zwakken
en erg vreesachtigen, kinderen, vrouwen, jongelieden, menschen met dikke lichamen, zij die een roode kleur hebben of
een roodachtige gal, moeten meer dan anderen bewaakt
worden. Zij echter, die droge lichamen hebben, vrij van overtolligheden, die leven volgens een goeden en gepasten regel,
worden niet zoo gauw door de pest aangetast.
Verder mogen wij niet nalaten op te merken, dat zulke
epidemieén soms uitvloeisels zijn van den Goddelijken wil, in
welk geval er geen andere weg is, dan zich nederig tot Hem
te wenden, zonder echter de dokters in den steek te laten.
Immers de Allerhoogste heeft de medicijn geschapen, opdat
Hij alleen de zieken geneze, die uit dezen bodem der broosheid
x) Aphorismi, Sectio III, r5, 16.
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mildelijk Zijn medicijn te voorschijn riep. Gezegend zij dus de
wijdberoemde en hoogverheven Godheid, die niet ophoudt de
kunst der genezing duidelijk te verklaren aan hen, die Hem
vreezen.
Dit zij voldoende voor het derde hoofdstukje en de geheele
eerste afdeeling".
Zoomaar, op hoog bevel, een afdoende verklaring geven
van een der moeilijkste vraagstukken, waarover het menschelijk verstand al meer dan dertig eeuwen heeft getobd: 't is
geen wonder, dat de Parijsche Hooggeleerden van 1348 daarin
niet geslaagd zijn. En den Koning afschepen met het korte
en bondige antwoord: „wij weten het ook niet" — zie, dat
kon niet, want dan dook terstond die andere vraag op: waarvoor hebben we dan een geneeskundige faculteit ? Zoo hebben
zij dus een kaartenhuis opgebouwd uit de loopende praatjes
en dat eenigszins versterkt en versierd met uitspraken van
vroegere geneeskundigen en wijsgeeren, in de niet geheel
verbloemde verwachting: „Ein jeder sucht sick endlich selbst
was aus". Wie bedenkt, dat men toen nog zwoer bij alles,
wat de Ouden gezegd hadden; dat empirisch onderzoek nog
zoo goed als onbekend was; dat waarschijnlijk geen hunner
de pest „van aangezicht tot aangezicht" gezien had . . . . die
zal 't hun niet al te euvel duiden, dat zij zich op deze wijze
van de zaak hebben afgemaakt.
Veel kracht is er dan ook niet noodig om hun kaartenhuis
te doen instorten, en, al is ons veel te weinig over dien tijd
bewaard gebleven, toch weten wij voldoende om het even een
stootje te geven.
Voor hen gold als eerste, dus zeker ook als hoofdoorzaak
van het ontstaan der pest de samenstand der drie hoogere
planeten op den 20sten Maart 1345. Daar kan men terstond
tegen inbrengen, dat de hedendaagsche sterrenkundigen,
hoewel beschikkend over veel betere instrumenten en een bijna
zes eeuwen langere ervaring, van schadelijke invloeden van
dergelijke „samenstanden" niets weten of erkennen.

zoo
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Was nu de pest afkomstig uit Indié, zooals de schrijver van
den brief uit Avignon en verschillende zijner geleerde tijdgenooten meenden te weten, dan had zij onmogelijk in een
jaar tijds van daaruit Zuid-Rusland kunnen bereiken en toch
staat het vast, dat de epidemie van den Zwarten Dood zich
in 1346 van uit die streken verbreid heeft over het Middellandsche-Zeegebied. Ziehier wat daaromtrent bekend is.
In de dertiende eeuw had de bekende Mongoolsche veroveraar Dschengis Khan een groot rijk gesticht, dat Mongolie,
Noord-China, Zuid-Siberie en 't geheele stroomgebied van
de Wolga omvatte. Na zijn dood viel dit uitgestrekte rijk
uiteen, waarbij het grootste deel van Rusland kwam te
behooren aan „de Gouden Horde", of het rijk Kiptschak. Die
Mongoolsche en Tataarsche veroveraars nu wilden zich
omstreeks 1344 ook meester maken van de Krim, het bekende
schiereiland in de Zwarte Zee, aan welks kusten in dien tijd
verschillende Genueesche nederzettingen lagen, o.a. het stadje
Kaffa (tegenwoordig Feodosia). Bij de belegering van Kaffa,
die naar 't schijnt nog al lang geduurd heeft, brak in het leger
der Mongolen of Tataren de bedoelde pestziekte uit —
waarschijnlijk door hulptroepen uit de binnenlanden van Azié
overgebracht — en toen er velen aan stierven, wisten de
overigen — een staaltje van de ruwheid dier tijden — niets
beters te doen dan de lijken der slachtoffers in de belegerde
vesting te slingeren, met het gevolg, dat ook daar binnen al
spoedig bijna geen menschen meer over waren. Genueesche
schepen, er vermoedelijk been gezonden om de stad te
ontzetten, hebben de pest reeds in 1347 overgebracht naar
Constantinopel, vanwaar ze zich, door de scheepvaart, met
razende snelheid verbreidde over de Levant. In den nazomer
van 1347 werden ook Sicilie en Zuid-Italie aangetast en nog
voor het eind van het jaar waren ook Genua en Venetie
besmet. Dit een en ander wordt ons meegedeeld, door iemand,
die het grootendeels als ooggetuige medemaakte, n.l. Gabriel
de Mussis, een rechtsgeleerde uit Piacenza, die met zoo'n
besmet schip uit het Oosten naar zijn vaderland terugkeerde
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en dus, bij wij ze van reisherinnering, meebracht „den Zwarten
Dood" I).
Zijne berichten worden door mededeelingen van tijdgenooten uit eenige ver uiteengelegen streken bevestigd. Daar
is b.v. Keizer Cantacuzenus van Byzantium, in Hst. VIII
reeds vermeld, die het uitbreken van den Zwarten Dood te
Constantinopel beschrijft in 1347, en zegt dat de ziekte
afkomstig was uit het land van „de hyperboraeische Scythen",
d. w. z. uit Zuid-Rusland 2 ). Dan lezen wij het volgende
merkwaardige verhaal in de kroniek van Gillis li Muisis, abt
van de Benedictyner Abdij van Sint Maarten te Doornik, nog
in 1348 of in den aanvang van 1349 te boek gesteld:
„Ik heb vernomen dat in het voorgaande jaar, n.l. 1347 3)
het yolk der Tataren, in zoo grooten getale dat ze niet te
tellen waren, de een of andere versterkte stad (Kaffa)
belegerden, waarin Christenen woonden. Over dit leper nu
kwam een algemeene sterfte, zoo geweldig, dat er van de
twintig menschen nauwelijks een overbleef , de overigen
hielden samen raad en vreezend, dat die ontzaglijke sterfte
een teeken voor hen was van de wrake Gods, deden zij hun
best in de stad te komen, die zij belegerden, te kennen
gevende, dat zij Christenen wilden worden. Zoo kwamen de
hoofdlieden van de overgeblevenen in de stad, waar ze ook
maar weinig menschen gespaard vonden, daar de anderen
dood waren. En bemerkende, dat de bedoelde sterfte, door de
verdorvenheid der lucht, evengoed bij de Christenen heerschte
als bij hen, bleven zij bij hun oude geloof.
In hetzelfde jaar (1347) zijn de Turken, Heidenen en
Sarracenen, die het Heilige beloofde Land en de Heilige stad
Jeruzalem op het oogenblik bezet houden en bezitten, door de
hevige sterfte overvallen en wel in die mate, dat volgens
betrouwbare berichten van kooplieden van de twintig menschen
I) Zijn verhaal is uitgegeven door Henschel in Haeser's Archiv fur die
gesammte Medizin, Band II, Heft I, en in Haesers Lehrbuch de Geschichte
der Medizin, Jena 1845, S. 273.
2) Bij Hecker—Hirsch, Volkskrankheiten, 1865, S. 43, noot 2.
3) Dat zal wel 1346 moeten zijn.
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nog niet een overbleef. Ook de schippers en reizigers op zee
zijn in dat jaar door de sterfte overvallen, zoodat bijna alien
op de schepen stierven. Daardoor is het gebeurd, dat die van
Genua acht schepen met gewapenden te hulp gezonden hadden
aan hun vrienden, die de een of andere sterkte belegerden;
van die schepen nu zijn er slechts twee (bemand) teruggekeerd, die de andere zes op sleeptouw voerden, daar alien,
die daarop behoorden, waren gestorven" 0.
Is dus de ziekte in Indic ontstaan en vandaar door Thibet
en de Mongoolsche landen naar de oevers van de Zwarte Zee
overgebracht, dan moet dat ontstaan veel vroeger gesteld
worden dan 1345, aangezien zij zich over land betrekkelijk
langzaam verbreidde. Daarmee is de hoofdoorzaak van de
pest volgens de Parijsche Hooggeleerden vervallen 2).
Ook de door hen opgesomde lagere of „meer voor de hand
liggende oorzaken" houden geen steek. Wanneer de „verdorvenheid der luchi" de reden geweest was van de verbreiding
der ziekte, dan spreekt het van zelf, dat zij zich, door toedoen
van den wind, binnen enkele dagen over geheel Europa had
moeten verspreiden; wat niet het geval geweest is. De vuile
dampen, door aardbevingen uit hun onderaardsche kerkers
bevrijd, kunnen het ook al niet gedaan hebben. Immers, dan
zou de pest ongeveer altijd moeten heerschen, want onze
aardbodem is zelden of nooit geheel in rust. Trouwens, de
aardbeving, waarop zij met hun „onlangs" zinspelen, is die
van 25 Januari 1348 . . . . toen de pest er al lang was. Zij
trof vooral de stad Villach in Karinthie (Oostenrijk), doch
schijnt ook in Italie en op 't Balkanschiereiland gevoeld te
zijn. Geen wonder, dat de menschen van toen in hun doodsangst voor de pest, ook die aardbeving met haar in verband
brachten.
Zoo blijft er van dit eerste gedeelte der verhandeling van
i ) Recueil des Chroniques de Flandre, public par ordre du Gouvernement,
par J. J. de Smet, II, 184 1, p. 279.
2) Daarmee zou dan overeenstemmen, dat Prof. Hecker meende te kunnen
vaststellen, dat de pest al omstreeks 1334 in China heerschte. Maar 't is
moeielijk te beslissen of dit al „de Zwarte Dood" was.
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de Parijsche professoren slechts een zinnetje over, waaraan
zij zelve niet veel waarde gehecht hebben. En daarin zit
denkelijk „de knoop".
„Ofschoon pestziekten kunnen ontstaan door 't bederf van
het water en de spijzen, zooals voorkomt in tijden van hongersnood en misgewas" . . . .
Maar ze hadden moeten zeggen: „Ofschoon pestziekten
kunnen ontstaan door 't gebruik van slecht drinkwater in tijden
van droogte, of bedorven en verkeerde spijzen, zooals voorkomt in tijden van misgewas en hongersnood en na langdurige oorlogen" . . . .

EUROPA'S TOESTAND.
HOOFDSTUK XII.
Toen de Koning der Verschrikking in het jaar 1346 in
Europa verscheen, vond hij daar alles voor een luisterrijke
ontvangst gereed. 't Byzantijnsche Keizerrijk, door de
Osmanen beroofd van zijne bezittingen in Azie, inwendig
verscheurd door twisten over de opvolging, lag te zieltogen.
Italie, in veel staatjes verdeeld, die of in zich zelf tweedrachtig
waren of elkander bekampten. De Paus, zetelend te Avignon,
in de macht van den Franschen koning. Een warhoofd, de
volkstribuun Cola di Rienzi, meester in „de Eeuwige Stad".
In Duitschland strijd tusschen twee keizers, dien de adel zich
ten nutte maakte om 't y olk nog te meer te onderdrukken.
Frankrijk, sedert een half dozijn jaren in oorlog gewikkeld
met Engeland, daar juist (1346) bloedig verslagen bij Crecy.
De Spãansche vorsten nog altijd vechtend tegen de Mooren.
In de Nederlanden veeten en twisten tusschen den adel en
de volksklasse, de Leliaerts en de Clauwaerts (Vlaanderen),
de Hoeken en Kabeljauwen (Holland), de Lichtenbergers en
de Lokhorsten (Utrecht), de Hekerens en de Bronkhorsten
(Geire), de Schieringers en de Vetkoopers (Friesland).
Overal . oorlog en strijd, moord en doodslag, roof en plundering, brandstichting of brandschatting; overal kommer en
gebrek, armoede en ellende.
De toestand van den minderen man, van burger, werkman
en Boer, ziedaar een zaak, waarvoor de Kroniekschrijvers dier
tijden niet machtig veel gevoelden. Zij meenden geschiedenis
te schrijven, als zij te .boek stelden de daden van Pausen,
Keizers, Koningen, Hertogen, Bisschoppen en Graven; als
ze vervolgens aanteekenden, dat er een zonsverduistering, een
aardbeving of een overstrooming geweest was, om eindelijk
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de „wonderen" te vermelden: een „Siameesche" tweeling
hier, een lam met een kop, twee achterlijven en zes pooten
daar, een gans met twee koppen ginds geboren.
Der Wunder hOchstes ist,
Dasz uns die wahren, echten Wunder so
Alltaglich werden kOnnen ... .

Zoo moet men zich dan uit schaarsche en korte gegevens,
soms uit terloops aangeteekende kleinigheden, een voorstelling trachten te maken van den algemeenen toestand des yolks.
Gezien al het voorafgaande, zal niemand verwachten, dat die
schitterend was, vooral niet als men weet, dat 1346 en '47 in
vele, zooniet in alle landen van Europa, jaren waren van misgewas. „In 1346 en '47" zegt een Italiaansch kroniekschrijver,
„was er groote schaarschte in de geheele Christelijke wereld,
zoo erg, dat vele menschen omkwamen van honger en er
groote sterfte was in alle landen" I). „Voor de komst van de
pest heerschte er een geweldige hongersnood, in geheel Tyrol
en de streek van Bellona" (bij Venetie), zegt Dionysius Colle,
een van de artsen, die den Zwarten Dood meemaakte 2 ). „In
het jaar 1347 was de zomer zoo koud en regenachtig", teekent
een kroniekschrijver uit Neder-Oostenrijk aan, „dat alle aardvruchten later opkwamen en geoogst werden, dan iemand zich
kon herinneren. Bijgevolg was alles onrijp. De haver werd in
't geheel niet geoogst, wegens den grooten sneeuwval. Want
den dag na St. Michiel (3o Sept.) begon het te sneeuwen, zes
dagen lang; alles vroor samen, zoodat de druiven, nog onrijp,
in der haast werden samengelezen. Door die plaag Gods
werden de gemoederen der menschen zoo verschrikt, dat ze
bijna tot wanhoop gebracht werden. De wijn was in langen tijd
niet zoo bitter geweest als toen; menig gezeten man verloor
daarmee have en goed" 3). „In Oostfriesland zijn in 1346 vele
duizenden menschen, oud en jong, haastig heen gestorven"
zegt een kroniek van die streken 4). Na opgemerkt te hebben,
I)
2)
3)
4)

Anonym. Istorie Pistolesi bij Muratori, XI, p. 524.
Van Gennep, de Morte Nigra, 1846, p. 18.
Annales Zwetl. p. 684, Cal. Zwetl. p. 692.
Egg. Beninga, Hist. van Oostfr. in Matth. Analecta, IV (1738) p. 144.
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dat er in het najaar van 1348 tenminste niet gevochten werd,
zegt Gillis ii Muisis, abt van St. Maartensklooster te Doornik
in Henegouwen:
„De kooplieden gingen er veilig op uit, maar wegens de
minderwaardigheid van het geld in Frankrijk" — Z. M.
Philips VI wist er meer van — „ging 't met den handel slecht,
zoodat het y olk algemeen, de rijken zoowel als de middenstand
en de armen, klaagden over de schaarschte van het koorn,
van den wijn en alle levensmiddelen; en men betreurde 't, dat
de handwerkslieden weinig of niets verdienden. Alles was
duur, vanwege 't minderwaardige geld" 0.
De gevolgen van een en ander bleven niet uit. En, al hebben
wij niet veel cijfers uit Bien tijd, toch zijn er enkele.
„In 1347", zoo verhaalt Giovanni Villani, een Florentijnsch
geschiedschrijver, die zelf aan de pest overleed, „in 1347
werden te Florence dagelijks 94.000 porties brood, elk van
12 ons, onder de armen verdeeld 2 ). „Te Avignon placht men
in gewone tijden (d. w. z. \TOOT . den Zwarten Dood) dagelijks
te geven 64 salmate koren, en van een salma werden gebakken
500 brooden", vertelt ons de briefschrijver uit Avignon 3).
Daar deelde men dus 32.000 brooden per dag uit. En nu
verlieze men niet uit het oog, dat er ook toen vele „huiszittende" armen waren, die met geen geweld naar „de bedeeling" wilden.
Betrouwbare gegevens betreffende deze streken zijn ons
niet bewaard gebleven. Maar veelzeggend is 't, dat de
Magistraten van Deventer, Zwolle en Kampen in den zomer
van 1348 gezamenlijk een brief richtten tot hun landsheer,
Bisschop Jan van Arkel, te Utrecht „over den treurigen toestand van het land, de malo statu terre" 4) Wie twijfelt nog of
de akker wel gereed was voor de zeis van den grooten maaier ?
Waren de armoede en ellende van die tijden onbeschrijfelijk,
I)
2)
3)
4)

Bij J. J. de Smet, II p. 341.
Istorie Florentine, bij Muratori, T. XIII p. 954.
Zie Hst. IX.
Cam. Rek. Dev. 1348, biz - 24.
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ontzettend was de domheid en het onverstand. Wat de leer
der ziekten betreft, teerde men nog altijd voort op de wijsheid
van Hippocrates. Van eigen onderzoek geen sprake. Zelfs de
professoren in de geneeskunde van de beroemde Hoogeschool
te Parijs toonen in hun advies niet, dat zij ook maar een
beschrijving van een pestepidemie uit de Oudheid gelezen
had-den. Dat zij die van Thucydides niet kenden, is hun niet
kwalijk te nemen: West-Europa had toen nog geen Grieksch
geleerd. Maar ook die van den Latijnschen dichter Lucretius
en die van Ovidius (Metam. VII, 523 en volg.) waren hun
blijkbaar vreemd. Slechts een schrijver uit die dagen kwam
ons onder de oogen, die ten minste de laatstgenoemde
gelezen had: de Duitsche Dominicaner monnik Hendrik van
Herford. De overige geleerden van dien tijd, theologen en
rechtsgeleerden, zullen hen in de kennis der ziekten wel niet
overtroffen hebben. En, had men het weinigje heusche wetenschap dat er was nog maar algemeen bekend gemaakt: met
volksvoordrachten en lezingen had men ook voor de uitvinding
van de boekdrukkunst veel kunnen doen. Doch de geleerdheid
lag toen ter tijd in allerlei opzichten aan den ketting (zie de
Zutphensche Librye) en volksbeschaving vond men niet wenschelijk. Eigenlijk gezegde volksscholen bestonden dan ook
niet. Slechts Latijnsche scholen kende men en daarheen gingen
bijna alleen die jongens, die studeeren zouden in de twee
hoofdvakken, de theologie of het recht.
In gewone omstandigheden, als de zaken marcheerden en
ieder kon blijven aan zijn dagelijkschen arbeid, kwam die
onwetendheid in minder voor de hand liggende dingen zoo
niet uit. Maar nu kwamen daar die berichten over de pest en
't leed niet Lang, of ook het yolk hoorde, wat er gaande en
aanstaande was. Had de ziekte zich bepaald tot het Oosten
en waren slechts de Turken en Sarracenen gedecimeerd,
getierceerd, ja, desnoods geannuleerd, men had er zich kalm
bij neer gelegd en het beschouwd als „de wrake Gods". Doch
dat de plaag ook de Christenen trof en geen onderscheid
maakte, dat was te gelooven noch te begrijpen .. .
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Er was toch een goede God, een Onze Lieve Vrouw, er
waren toch pest-Heiligen ! Die zouden toch wel zorgen dat
de Christenheid van zulke rampen verschoond bleef ?
Maar de pest stoorde zich aan niets en ging verder.
„In het jaar 1347 heerschte te Rome en in de Romagna, op
Sicilie, in Toscane, in Italie, Gascogne, Spanje en verschillende andere streken een geweldige sterfte", teekent Gillis
li Muisis, Abt van Sint Maartensklooster te Doornik, in het
najaar van 1348 op. „En bij 't begin van 1348, d. w. z. volgens
den Roomschen stijl, met Kerstdag (1347), brak die sterfte
ook uit bij Marseille, te land en ter zee en kwam over Montpellier of naar geheel Provence en naar Avignon, waar toen
het Pauselijk hof was, en al 't land daar om heen, wat haast
ongelooflijk is. En de reizigers, kooplieden en pelgrims, en de
anderen, die 't land plegen rond te trekken, zeiden, dat op de
velden en in de steden, en in eenzame streken de beesten
overal rondliepen zonder bewakers; dat de schuren en de
wijnkelders open stonden, de huizen leeg waren, en dat men
maar zeer weinig menschen aantrof. Zoo erg was 't, dat in vele
stadjes, steden en vestingen, waar vroeger twintig duizend
menschen waren, er nauwelijks tweeduizend over waren. En
in landstadjes en dorpen, waar er eerst vijftienhonderd waren,
telde men er nu nauwelijks honderd. De wijnbergen en de
akkers bleven in vele streken onverzorgd. Ik heb dat alles vernomen van een adellijk rechtsgeleerde, die lid was van het
parlement van Parijs I). Deze was n.l. met een Bisschop 2)
vanwege koning Philips van Frankrijk naar den koning van
Arragon gezonden, en op de terugreis te Avignon, en te
Parijs, werd hij door vele betrouwbare lieden over het voorafgaande ingelicht.
Ook heb ik een pelgrim gesproken, die, op zijn reis naar
St. Jago di Compostella (N. W. Spanje) over St. Maria van
Rochamadour 3) en Toulouse gegaan was, daar hij wegens
0 Vermoedelijk Jacobus li Muisis, een bloedverwant van Gillis.
2) Episcopus Morinensis.
3) Rocamadour in het Dept. Lot, in de middeleeuwen als bedevaartplaats
onder den naam van Rosmedone, of Medone algemeen bekend.
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den oorlog (met de Engelschen) niet den gewonen weg kon
nemen. Na zijn bedevaart gedaan te hebben, ging hij terug
door Frankrijk, en deed met zijn reisgezel de stad Salvaterra 1)
aan, die door de sterfte zoo ontvolkt was, dat er van de tier
menschen niet een in leven gebleven was. Toch was 't een
tamelijk groote stad. De bedoelde pelgrim vertelde ook, dat
ze, nadat ze daar gegeten hadden, met hun herbergier, een
man, die was blijven zitten met twee dochters, en een knecht,
die nog nooit last gehad hadden van eenige ziekte, de vertering afrekenden; en nadat hij 't geld ontvangen had, gingen
zij ter rust. Toen 't morgen geworden was, stonden de
pelgrims op en wilden afscheid nemen van hun hospes en de
zijnen, waarmee ze gegeten hadden. Maar er was niemand,
die op hun roepen antwoordde. Eindelijk begrepen ze echter,
uit de woorden van een oud mensch, dat ze nog te bed vonden,
dat de waard, zijn twee dochters en de knecht gedurende dien
nacht overleden waren. Dat vernemende waren de pelgrims er
met groote haast van door gegaan" 2).
„In hetzelfde jaar", verhaalt Hendrik van Herford, een
Dominicaner monnik uit het klooster te Minden, die dien tijd
meemaakte, „in het zelfde jaar 1347 brak er in Avignon, Marseille en Montpellier, steden in Provence, ja door heel
Provence, in Gascogne en Frankrijk langs de geheele kust
van de Middellandsche Zee tot in Italie, alsook in de meeste
steden van Italie, n.l. Bologna, Ravenna, Venetie, Genua,
Pisa, Lucca, Rome, Napels, Messina en de rest, zoo'n ontzag-lijke, gruwelijke en ontzettende epidemie uit, dat ze, zonder
onderscheid te maken van sekse of leeftijd, mannen en vrouwen, grijsaards en kinderen, gewone menschen en edellieden,
armen, rijken en machtigen, doch vooral armen en leeken ten
grave sleepte aan een en dezelfde vuile ziekte. Waar die pest
uitbrak, ontvolkte ze de steden met zoo'n snelheid, dat de
iijkbezorgers eerst de menigte lijken haast niet aankonden;
vervolgens waren er slechts met moeite voor dat werk te
1 ) Sauveterre, Dept. Aveyron.
2) Tot zoover Abt Gillis. Bij de Smet, Recueil, etc. II p. 280.
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vinden, daarna waren er niet meer voldoende en eindelijk in
't geheel niet meer. Ook bleven weldra veel groote en kleine
huizen, ja zelfs verscheiden steden, geheel ledig van levende
menschen, maar vol dooden. In de huizen, steden en op het
land was have en goed in grooten overvloed, maar bezitters....
geene. Ja de lijken van de overledenen verspreidden, nog in
de huizen en in de straten liggende, zulk een verschrikkelijken
stank, dat 't den menschen niet mogelijk was in de steden
zelve te leven, of zelfs maar op twee duizend passen van
zulke steden of plaatsen te komen, of zij werden besmet,
kregen de ziekte, stierven na drie dagen, en werden ook niet
begraven. Om kort te gaan, zoo geweldig en pestaardig laaide
het vuur der epidemie op, dat men niet schijnt te moeten
vragen, hoeveel menschen het in die streken ten grave sleepte,
maar alleen hoeveel er overbleven. De man liet zijn vrouw en
de vrouw haar man, de moeder haar dochter en deze haar
moeder, de vader zijn zoon en omgekeerd, de broer de zuster,
en zij haar broer en zuster, en eindelijk iedere vriend zijn
vriend, die de ziekte kreeg, uit vrees voor besmetting in
den steek. Men bericht, dat te Venetié op een dag, n.l. op
Paaschdag (2o April, 1348) goo menschen, behalve nog de
kleine kinderen, gestorven zijn. In Avignon zijn van den
eersten Februari tot den eersten October honderduizend menschen overleden. In Marseille en Messina bleven slechts zeer
weinigen in 't leven. Een ridder, die uit de laatstgenoemde
stad kwam, zeide, dat hij er geen vijf levende menschen meer
gevonden had. Twee visschers vaarden uit Zuidelijke streken
de Rhone op en kwamen te Lyon, en terstond werd de wijk
van de zomerhuizen I ) aangestoken, en van den kleinste tot
den grootste, van den knaap tot den afgeleefden grijsaard,
mannen en vrouwen, alien stierven door de pestaardige
besmetting en kwamen om, zonder dat er iemand overbleef" 2).
Ziedaar wat „gemengde berichten" uit dien tijd.
1) Vicus quietis.
2) Henrici de Hervordia, Liber de rebus Memorabilibus sive Chronicon
edidit Aug. Potthast, Gottingae, 1859, p. 273, 27 4, vgl. 269.

HET BIJGELOOF.
HOOFDSTUK XIII.
Toen de arme stakkers, die daar leefden in 1348, eindelijk
begrepen, dat de berichten over de pest juist waren, dat men
er aan moest gelooven, zoowel in den letterlijken als in den
figuurlijken zin, gebeurde er iets, dat tot nog toe aan de
aandacht der artsen, die zich met de geschiedenis van deze
epidemie hebben bezig gehouden, is ontgaan. De schrik, de
angst, de ontzetting benevelden tijdelijk de gemoederen van
de groote menigte, en het scheen wel, of alle denkvermogen,
alle gave van redenatie, kortom alle gezond verstand, plotseling bij de menschen was zoek geraakt. Als dat waar was, dan
kon alles waar zijn, ook het onmogelijkste. Of misschien ook
de holle maag, de ondervoeding, bij dat alles in het spel was ?
„Vitiant artus aegrae contagia mentis", zegt de dichter
Ovidius, de besmetting van den zieken geest bederft ook het
lichaam; maar hier was het omgekeerde het geval: de langdurige ondervoeding van het lichaam, gepaard met den schrik,
bedierf de geesten. En, mochten in den beginne velen onder
de meer bemiddelde klassen nog daarvan vrij blijven, het leed
niet lang, of ook vele gegoeden werden door dezelfde kwaal
aangetast: de krankzinnigheid van een maakt soms velen
krankzinnig I ). Zoo kon er dan in 1348 49 in Europa niets
meer verteld worden, hoe wonderlijk, hoe fabelachtig, hoe
strijdig ook met de alledaagsche waarneming, of het vond
terstond geloof bij de massa en geloovigen bij massa's. Daarover willen we hier nog een en ander meedeelen, omdat daardoor veel van hetgeen volgen moet, verklaard en opgehelderd
wordt.
I) Unius dementia dementes efficit multos. (Oud spreekwoord).
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Jammer, dat ons voor dat Joel geen uitvoerige Nederlandsche kronieken ten dienste staan. Zij zijn er niet. Dus moeten
we ons wet met buitenlandsche behelpen. We hebben er
eenige uitgekozen van ter goeder naam en faam staande
schrijvers. Geen leeken, neen, geestelijken. Geen onbekenden,
neen, mannen die met eere genoemd worden in de geschiedenis
hunner orde. Daar is in de eerste plaats Gillis li Muisis, abt
van het klooster van St. Maarten van de Orde der Benedictijnen te Doornik. Zes, zeven en zeventig jaren was hij oud
geworden, toen hij deze berichten liet neerschrijven; veel had
hij meegemaakt, veel gezien. En, geeft hij ons telkens te
kennen, dat hij niet alles liet opteekenen, wat hij alzoo hoorde,
maar alleen datgene, wat hij wist dat waar was . . . . in de
jaren 1348-49 stond ook de oude Gillis, die, ondanks zijn
hoogen ouderdom, de tramontane geen oogenblik kwijt
raakte, dikwerf versteld.
Wij geven zijne berichten zooals ze daar liggen, den lezer
gaarne de vrijheid latende erbij te denken, wat hij wil.
„In het voornoemde jaar 1348 op den dag volgende op
't feest der Hemelvaart van de zalige Maria (Zaterdag 16
Augustus) geviel het dat den Bisschop van Doornik, juist in
St. Maartensklooster vertoevende, door kanunniken uit de
stad geboodschapt werd, dat er een ontelbare menigte mannen
en vrouwen verzameld was in de kerk te Doornik, om reden,
dat zoowel mannen als vrouwen beweerden gezien te hebben,
dat het beeld van de zalige Maagd Maria, dat daar vereerd
wordt, geweend had, hetwelk zij voor een groot mirakel
hielden. De Hoogeerwaarde Bisschop en de kanunniken
hebben over deze zaak beraadslaagd, en, nadat de getuigen
door de kanunniken ijverig ondervraagd waren, hebben zij
verordend, dat men, uit eerbied voor de gelukzalige en roemrijke maagd Maria, en wegens de vroomheid van het vergaderde yolk, de gebeurtenis plechtig zou vieren door het
luiden der klokken, en dat de verzamelde kanunniken door een
„Te Deum laudamus" te zingen, den hoogen God en de roemrijke maagd zouden danken. De Bisschop zelf heeft, bewogen
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door vroomheid en uit eerbied voor de roemrijke Maagd, op
den volgenden Zondag, op het altaar bij het bedoelde beeld,
een plechtige mis gevierd in 't bijzijn van het yolk. En,
ofschoon velen over de voormelde zaak verschillende meeningen hadden en het er niet over eens waren, toch is het
vroom te gelooven, dat de gelukzalige Moeder en Maagd in
staat is in den Hemel en op de aarde hare macht uit te oefenen
en te toonen, opdat de goeden nog beter worden en de
slechten berouw krijgen en tot het goede terugkeeren" 0 .
„In het jaar 1349 werden nu eens onware, dan weer ware
dingen verteld, zoodat het mij nuttig schijnt, ook van de onware
en twijfelachtige voorvallen eenigszins melding te maken.
Daar het slechte niet te vermijden valt, tenzij men het eerst
kent, en de zinnen der menschen van kindsbeen of geneigd
zijn tot 't slechte; en mannen en vrouwen in hun lichtgeloovigheid dikwijls twijfelachtige dingen voor ware uitgeven, daarom
(lijkt het mij goed) hier eenige voorvallen te verhalen, die
men niet voor waar moet houden; want over elke zaak beslist
het einde. Als het eind goed is, is 't al goed, en er gebeurden
v eel dingen, die op het eerste gezicht waar schenen.
In het jaar 1349 leefde er een deemtje van omstreeks
veertien jaar in 't dorp Honnevaing, kortbij Doornik, dat,
de koeien weidende van hare ouders, beweerde herhaaldelijk
eenige personen van het vrouwelijk geslacht gezien te hebben,
gekleed in witte gewaden, die tot haar gesproken hadden.
Zij vertelde, wat haar gezegd was, aan haar vader en moeder,
haar broers en zusters, wahronder ook eenige dingen, die (die
personen) haar betreffende woorden en kruiden geleerd hadden. 't Bedoelde meisje begon al spoedig haar kunst te werk te
stellen, zoodat een groot aantal zieken, blinden en lammen
om haar samenstroomde en haar lichtvaardig vertrouwen
schonken. De zaak kwam weldra ter kennis van onzen Hoogeerwaarden vader Johannes, toentertijd Bisschop van Doornik.
Deze zond er zijn Richter (Officiaal) en den Deken van de
gelukzalige Maria te Doornik, beiden rechtsgeleerden, en
1) Bij de Smet, Recueil, II, p. 277, 278.
MEINSMA. De Zwarte Dood.
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andere godsdienstige, geleerde en ervaren personen heen om
het meisje te ondervragen en hare verrichtingen na te gaan.
Zij kwamen tot de bevinding, dat het deerntje niets wist en
geheel onwetend (idiota) was; ze kende niet eens 't Pater
Noster of 't Ave Maria. Maar ze was vermetel in taal en
antwoord. En aangezien het mindere yolk, zoowel mannen als
vrouwen, reeds begon vertrouwen te stellen in hare kunstgrepen, en wat zij zeide en deed, voor mirakel hield, heeft de
heer Bisschop, na ernstig overleg en rijp beraad, die dingen
aan het meisje en hare ouders verboden en bevolen er mee op
te houden. En zij, daaraan gehoorzamend, hielden ermee op
en spoedig geraakte de heele zaak in het vergeetboek.
In hetzelfde jaar (1349) was er in 't stadje Bieckelers (nu
Becelaere) bij Doornik, in het bisdom Kamerijk een zekere
getrouwde vrouw, die, voor geld, een andermans kind zoogde.
Op een tijd dat haar man afwezig was, stond die vrouw, naar
ze beweerde, eens 's nachts, nog voor de morgen aangebroken
was, op, om 't een of ander te doen. Terugkeerende in haar
slaapkamer, zag ze, naar het scheen, een groot licht boven het
slapende kind, en, verschrikt, hoorde ze, naar haar voorkwam,
een stem, die tot haar zeide : „Ik ben de welgelukzalige Maria,
en maak U en alien bekend, dat mijn Zoon toornig is en zeer
boos op Zijn yolk". Toen 't dag geworden was raadpleegde
de bedoelde vrouw haar pastoor, die haar naar Doornik bracht
en er over sprak met den deken van Doornik, broeder Gerrit
van der Mure en broeder Robert van Parijs. Deze, haar ondervragende, bevonden bij haar niet de minste stelligheid (firmitas). Toch was er onder 't yolk veel gebabbel en verschil van
meening over, maar al spoedig geraakte 't in den doofpot.
In hetzelfde jaar (1349) was er in de parochiekerk van de
zalige Maria Magdalena te Doornik groote ontroering onder
mannen en vrouwen, omdat er aldaar een kruisbeeld van onzen
Heer Jezus Christus was, dat zoo gezweet had, zooals velen
zeiden, dat ze gezien hadden, dat de droppels er in grooten
overvloed afvielen. Dat hielden ze voor een mirakel. Een zeer
groot deel van de burgerij stroomde er samen en een dag of
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wat bleef men bij die meening. Maar al spoedig raakte ook
dat in 't vergeetboek en hoorde men er niets meer van.
In hetzelfde jaar, na 't boven verhaalde, geschiedde 't, dat
in 't Leprozenhuis ten Dale (de Valle) buiten de muren der
stad een zeker beeld van de H. Maagd was, waarvan meerdere
mannen en vrouwen beweerden, dat ze 't hadden zien zweeten
en weenen. 't Gerucht daarvan was terstond door de geheele
stad en dadelijk kwam er een ontzettende menigte yolks
samen, die elkander wederkeerig toeriepen, dat de H. Maagd
aldaar wonderen verrichtte.
Zulke dingen gebeurden er te Doornik en op vele andere
plaatsen en het grootste deel van het y olk geloofde er in en
hield 't voor mirakelen. En ze berispten degenen, die er niet
aan geloofden. 't Zou te lang vallen er nog meer over te
schrijven, derhalve moge 't meegedeelde onzen nakomelingen
voldoende zijn om er over na te denken, omdat misschien
velen in hunne geschriften melding kunnen maken van dergelijke dingen 1).
Wij zijn Abt Gillis zeer dankbaar, dat hij de moeite heeft
genomen ons dit alles te vertellen.
Nu gaan wij even in de leer bij Hendrik van Herford, lector
van de Dominicanen, in hun klooster te Minden.
„In dat jaar (1348) had iemand een wonderlijk droomgezicht. Kortbij Minden, een stad in Westfalen, ongeveer op
een halve mijl of stands, ligt een dorp, geheeten Dankerdissen,
waar een doopkerkje is. Niet ver van daar, aan de Noordzijde,
staat een zeer groot en moerassig bosch, dicht van eiken,
beuken en andere boomen. Onder die hooge boomen staat
het vol van struiken, heesters en doornbosschen. De menschen
daar noemen het Sandvort of Dui. Op den I4en Juni van dat
jaar ging de koster-klokluider van dat kerkje tegen den middag
of daaromtrent — er waren geen wolken en de zon scheen
helder en blakerde al 't land — het bosch in om hout te hakken
en, na volbrachten arbeid, lei hij zich neer te midden van
heesters en doornstruiken onder een beuk, die zijn takken
1) Bij de Smet, Recueil, II, p. 344-346.
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wijd en zijd uitstrekte. En zie, daar naderden hem drie mannen, die verschrikkelijke vlammen uitbliezen. Een hunner ging
voorop, als om de anderen te leiden, en de twee anderen,
geheeten Werner van Hasle en de pastoor van Vrilede,
allebei geestelijken, volgden hem, en droegen tusschen zich,
op hun handen, een grooten stoel. Ook droeg de pastoor van
Vrilede twee groote zwarte honden, op elken schouder een.
De koster, dit ziende, zei, zeer verschrikt:
„Och, m'n heeren, doet mij toch geen kwaad".
Waarop zij antwoordden:
„Neen, kwaad zullen we je niet doen, maar dat je ons
gezien hebt, moet je als een teeken aanemen".
Daarop vroeg de koster:
„Voor wien dragen jullie toch dien grooten, ledigen stoel ?
't Ding vlamt en schittert, dat 't haast van goud lijkt . . . .
En hoelang ben jullie van plan dat ding zoo rond te dragen ?"
Daarop antwoordde de voorste:
„We dragen hem rond voor den vertegenwoordiger
(officialis) van den Bisschop, n.l. voor Ludolf, Deken van
St. Johan te Minden, en we zullen hem dragen 15o dagen tot
aan den dag van St. Theodoor, den martelaar, dat is op den
9en November. Op dien dag komt hij op dezen zetel te zitten,
om met ons in eeuwigheid te ontvangen loon naar z'n werken.
Hef je oogen op en zie !'
En de koster, zijn oogen opheffende, zag in de lucht een
vurige lijkbaar.
„Daarop", zeiden ze, komt Ludolfus eerst te liggen, en
dan wordt hij op dezen stoel gezet. En nu, kijk ons aan,
opdat je opnieuw een teeken ontvangt".
En, vuur blazende uit hun monden, brandden zij den koster
z'n wimpers, z'n wenkbrauwen, ja, alle haren van z'n hoofd
af, waarbij ook z'n vel schroeide en niet weinig last leed.
En zij voegden erbij:
„Dit alles moet je boodschappen aan den Officiaal Ludolfus.
Wie weet, misschien bekeert, hij zich nog en wordt
b.ehouden".
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Daarop verdween het droomgezicht plotseling.
De koster lag uitgestrekt op den grond. Z'n beenen waren
als verrekt en verlamd, zoodat hij niet in staat was te loopen,
doch kruipend en krummelend, rollend en wentelend kwam
hij eindelijk op jammerlijke wijze uit het bosch.
't Lukt hem z'n dorp te bereiken en zijn huis. Daar roept
de ongelukkige zijn vrouw naar buiten en vraagt haar, als er
misschien nog vuur Brandt in huis, het te blusschen, opdat
hij niet opnieuw door 't gezicht van vuur verschrikt wordt.
Als iemand die sterven gaat, wordt hij door z'n wederhelft
te bed gebracht. De priester daar, een braaf en oprecht man,
die nog leeft en alles stuk voor stuk getuigen kan, wordt erbij
geroepen. De koster biecht en bereidt zich tot den dood.
Later, wat op zijn verhaal gekomen, wordt hij door velen
uit de stad bezocht. Getrouwelijk en herhaaldelijk vertelt hij
aan velen het geheele droomgezicht. Toen 't in de stad
algemeen bekend werd, ging de burgemeester van Minden,
Hendrik van Hasle met gevolg te paard naar Dankerdissen
en verbood den koster, onder bedreiging met den dood, ja,
met de galg, het bedoelde droomgezicht nog verder aan
iemand bekend te maken. De koster vermeed dan ook de stad,
maar aan degenen, die tot hem kwamen op zijn dorp, en er
naar vroegen, vertelde hij, al zuchtend, getrouw en oprechtelijk, wat hij gezien had. Hij bleef echter koster te Dankerdissen, z'n baantje bij de kerk als vroeger waarnemend. (Later
is hij in de algemeene pestziekte met vele anderen naar den
Heere verhuisd).
Intusschen nadert de 9de November. Deken Ludolf wordt
ongesteld, zwakjes, ziek. En, terwijl hij in 't openbaar met
anderen over de voorspelling schertst en lacht, wordt hij toch
in stilte erg benauwd en beroerd in zijn hart. Maar in geen
enkel opzicht wordt hij braver of beter. Hij was n.l. iemand,
die veel geld had en er erg op verslingerd was; toen hij al
ziek was en niets hem meer kon schelen, vergastte hij zich
nog met er naar te kijken, 't na te tellen en te vermeerderen,
en lag er om zoo te zeggen boven op, voor niets voelend dan
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voor zijn vraat- en geldzucht. Toen de ziekte toenam, bracht
men hem te bed; de dokters schudden het hoofd en, op den
morgen van den voorspelden dag werd hij van de spraak
beroofd. Hij had z'n schatten in een groote kist op een
zoldertje boven de bedstee, waarin hij placht te slapen.
Nauwelijks was hij de spraak kwijt, of zijn erfgenamen
maakten haar al vast open en brachten de schatten weg. Daar
hij zijn tong niet meer gebruiken kon, gaf hij zoo goed
mogelijk door bewegingen met zijn hoofd, zijn oogen en zijn
handen aan alien te kennen, dat hem dat niets naar den zin was.
Toen 't uur aanbrak, dat door het droomgezicht was aangekondigd, ( ?) vertrok hij op afschuwelijke wijze z'n gelaat
en blies den laatsten adem uit. En de menigte, die het aanzag,
en de bovenverhaalde voorspelling in haar geest overdacht,
was in groote vreeze. Maar zij prezen God, zeggende: „Want
heden hebben wij wonderlijke dingen gezien, gelijk wij er
eerst gehoord hadden !"
Maar dit droomgezicht en de vervulling ervan verspreidde
zich door 't heele land, terwijl allen er zich over verbaasden
en er van ijsden" 0 .
Tot zoover broeder Hendrik van Herford, die 't blijkbaar
ook geloofde.
Een flink, onbevooroordeeld rechter had er misschien wel
wat anders op gevonden. Cui Bono ? 2)
Een mooie betrekking vacant, een flinke erfenis te verdeelen!
1) Henrici de Hervordia, Liber de rebus memorabilibus sive Chronicon,
ed. Aug. Potthast, Gottingae, 1859, P. 277, 278.
2) Wie had er voordeel van?

DE JODENMOORD.
HOOFDSTUK XIV.
L'histoire se repete: Wat gebeurd is, gebeurt weer. Als
dat woord ergens van toepassing is, dan zeker op de geschiedenis der pest-epidemieen. Tij dens den Peleponnesischen
oorlog deden de Spartanen in 43o voor het begin onzer jaartelling een inval in Attica. „Maar nauwelijks", zoo verhaalt
ons Thucydides, „waren ze een paar dagen daar, of onder de
Atheners brak voor de eerste maal een „zuke" uit, die, naar
men Wilde, vroeger reeds in vele andere streken geheerscht
had. Doch een zoo ontzaglijke pest was bij menschenheugenis nog nergens onder het yolk geweest. Daar ze de
ziekte niet kenden, konden de artsen van den aanvang of
geen genoegzame hulp bieden: zij stierven te gauwer, naarmate zij zich meer met de zieken bemoeiden. Hoe vaak men
ook bedevaarten hield naar de tempels, of de orakels raadpleegde, 't was alles vergeefsch. Eindelijk gaf men ook dat
op, wijl door de grootte der ramp, bij alien de moed als
verlamd was . . . .
In 't gebied van Athene brak de ziekte plotseling uit en
tastte 't eerst de bewoners van de havenstad, den Piraeus aan.
Vandaar, dat deze beweerden, dat de Spartanen vergif in de
putten geworpen hadden, want bronnen waren er toen nog
niet. Later drong zij ook in Athene zelf door".
Zooals geschied was in 43o voor Chr., zoo gebeurde ook in
1347, 48 na Chr. Men hield bedevaarten en processies om de
ziekte te bezweren — zie den brief uit Avignon van 27 April
1348 en de, wat later neergeschreven mededeelingen van Boccaccio — en ook nu beweerde men, dat de bronnen vergiftigd
waren. Dat zal wel begonnen zijn in Byzantium, op Sicilie en
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in Zuid-Italie, dock omtrent die streken zijn geen genoegzame
gegevens bekend: zoodat wij er het eerst van hooren uit ZuidFrankrijk, in bovengenoemden brief. Want het yolk, dat van
zulke ziekten alle begrip miste, was veel vlugger in zijn
oordeel dan de Parijsche hoogleeraren. Zoo'n geweldige
sterfte, zoo plotseling, zonder dat ze daartoe aanleiding
gegeven hadden, dat was geen eerlijk spel. Daar zat meer
achter. Wie zou 't gedaan hebben ?
„Over de oorzaak van die ontzaglijke sterfte", zegt Guy
de Chauliac, toenmaals heelmeester te Avignon, „waren velen
in twijfel. In sommige streken meende men, dat de Joden
de wereld vergiftigd hadden: dus vermoordde men hen. In
andere streken zei men, dat de arme verminkten 't gedaan
hadden: dus ontvlood men hen. Op nog andere plaatsen
hadden de edelen 't gedaan: dus pasten ze wel op zich te
vertoonen" 1).
Ook in Duitschland was men 't er in den beginne niet over
eens: „Men argwaande ook, dat deze besmetting en vergiftiging geschiedde door sommige edelmoedige en aanzienlijke
menschen" 2).
Doch spoedig ging van Frankrijk het wachtwoord uit: „de
Joden hebben 't gedaan", en dat vond algemeen geloof. Ziehier de verklaring van die bewering. Omstreeks 1320 was het
aantal armen, bedelaars en melaatschen naar 't schijnt overal
in West-Europa geweldig groot geworden. Wij weten hoe
graaf Reinald I hun lot door het oprichten van gasthuizen
trachtte te verbeteren, hoe Heer Borro in dat jaar te Zutphen
zijn ruime woning aan de armen afstond. In Frankrijk, waar
men er ook erg mee verlegen zat, knapte men de zaak op
andere wijze op. Men verspreidde een sprookje — wie 't verzonnen heeft, zullen we maar niet vragen — en dat had
tengevolge, dat een Vlaamsch kroniekschrijver in 1321 kon
opteekenen:
„In het jaar 1321 zijn door geheel Frankrijk de melaatschen
i). Guid. de Cauliaco Chirurga, Tract. II. cap. V. Bij Haeser, III p. 175.
2). Ann. Mats. M. G. Script. IX p. 830.
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gevangen genomen en verbrand, omdat men bevonden had,
dat ze vergif in de bronnen en wateren van de Christenen
gelegd hadden. Ze waren daartoe gehuurd door de Sarracenen
(in Spanje) met belooningen en beloften, die door de Joden
aan hen waren overgebracht. Maar door Gods wil is hun
boosheid aan den dag genomen, voor zij hun plan hadden
kunnen volvoeren" I).
Daarmee sloeg men twee vliegen in een klap. Men was
of van een groote menigte armlastigen en kon de zoo gehate
Joden uitroeien of verbannen, waarbij hunne bezittingen
natuurlijk verbeurd verklaard, hun synagogen tot kerken
ingericht werden.
Wel had men er later weer wat toegelaten, maar veel
kunnen er in 1348 nog niet in Frankrijk geweest zijn: vandaar,
dat de volkswoede bij het uitbreken der pest ook ander „materiaal" koos. Dat men hier en daar „aanzienlijken en edelmoedigen" — d. w. z. weldoeners — vermoordde, is ook zoo
vreemd niet: die hadden van al die armen den meesten last,
en zouden er dus wel gaarne al willen....
Welke stad in Zuid-Frankrijk — of was 't in Italie ? — in
dien pesttijd het voorbeeld van den Jodenmoord heeft gegeven, ligt in 't duister. Volgens mededeelingen in 'n oud
Joodsch geschrift, begon 't al in Februari 1348 2 ) ; de brief
uit Avignon bevestigt dat in April — al worden daar de
Israélieten niet bepaald genoemd — en een Joodsch handschrift van de vijf boeken Mozes' van oude dagteekening,
bewaard op de bibliotheek te Weenen, bevat een aanteekening,
waarin verzekerd wordt, dat tusschen II en 17 Mei 1348 de
Joden verbrand zijn in een stad in Provence, wier naam men
niet heeft kunnen ontcijferen. Mannen, vrouwen, kinderen, en
niet te vergeten — de Joodsche boeken, alles ging 't vuur in 3).
Daarmee begint een der gruwelijkste en afschuwelijkste
1) Chronicon Comitum Flandrensium, bij de Smet, I (1837), p. 180.
Vgl. Chronicon Tielense, ed. van Leeuwen p. 311.
2) . R. Joseph ha Cohen, Emek habacha, uitgeg. door Wiener,
Leipzig, 1858.
3). Zie Graetz, Geschichte der Juden, 2e Aufl. Leipzig. 1873. VII, S. 363.
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hoofdstukken uit de geschiedenis van het Jodendom, een
hoofdstuk, dat een fel licht werpt op den toestand N an de
Christelijke beschaving in dien „goeden ouden tijd". Wat de
belijders van „den godsdienst der lief de" in de jaren 1348 —51
den Israélieten hebben aangedaan, is, ook door gebrek aan
gegevens, met geen mogelijkheid volledig te beschrijven.
Men zou geneigd zijn den vinger op den mond te leggen,
't hoofd af te wenden en te doen, alsof dat gedeelte der
historie niet bestond. Maar onze plicht als geschiedschrijver
brengt mee, dat we moeten zeggen, wat ons bekend is, opdat
er geen leemten zijn in ons werk.
Waren die Joden geen menschen ? Waren zij zooveel
slechter dan de Christenen ? Is er dan een sekte, die voor
hare belijders het monopolie van braafheid en heiligheid in
levenswandel kan opeischen en op grond daarvan zich het
recht mag aanmatigen, de andersdenkenden te veroordeelen,
uit te roeien en af te maken ?
Wij geven toe, dat er ook onder het Joodsche yolk minder
goeden, slechten zelfs, voorkomen. Maar onder Welke sekte
zijn die niet ? Wij geven toe, dat er onder onze Joodsche broeders zijn, die zich nu niet bepaald geliefd maken in het maatschappelijk verkeer. Maar waar is 't geloof, dat alleen aangename menschen kweekt ?
En dan, welk yolk heeft, in verhouding tot zijn gering
getal, zooveel knappe, zooveel geniale mannen voortgebracht ?
Op het gebied van den godsdienst: leest gij nog niet altijd
het Oude en het Nieuwe Testament ? En wie waren de schrijvers daarvan ? Joden of ex-Joden. En wie kan ze tellen, de
grooten op het gebied van de geneeskunde, de rechtsgeleerdheid, de wijsbegeerte, de dichtkunst, de muziek, de schilderkunst, de taalstudie, de letterkunde, enz. enz. die behoorden
of behoord hadden tot de Joodsche natie ? Schrap de Joden,
en gij hebt 'n groot deel van 't beste en 't mooiste geschrapt.
„Maar zij hebben den Christus vermoord", zegt daar
iemand. Gesteld dat het waar is, zoudt gij, spreker van daar
even, het goedvinden als men uw misstappen, uw tekortko-
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mingen, uw zonden — gij hebt toch ook wel wat op uw
kerfstok ? — wreekte. op uw kinderen, uw kleinkinderen, uw
achterkleinkinderen, enz. nog eeuwen later ?
Nadat de Joden door de Romeinen verdreven waren uit
het Heilige Land, hebben zij zich over de geheele wereld
verspreid. Onderdrukt, gesmaad en gehoond leefden zij
temidden hunner overwinnaars. Maar hun behendigheid, hun
aanleg voor den handel, hun energie, die groeide tegen de
verdrukking in, deed een der laatste Romeinsche dichters
— al was hij in Gallié geboren — reeds de verzuchting slaken:
„Och, ware 't Joodsche volk nooit uit zijn land verdreven,
Pompeius, door uw strijd, Titus door uw bevel;
Hun overwinnaars t' onderdrukken is den overwonnenen gegeven:
Deez' pest besmetting verspreidt zich eens zoo snel" 0.

Toen de wereld Christelijk geworden was, ging de behandeling der Joden er niet op vooruit. Lang niet in elk land
werden zij toegelaten, en waar dit wel geschiedde, beschouwde
men hen in zekeren zin als 't eigendom van den vorst, die
met hen doen kon wat hij wilde en ze gewoonlijk als een
bron van inkomsten behandelde, die voort moest gaan te
leveren, ook als alle andere bronnen opdroogden. Zij werden
geplukt zonder einde en in ruil daarvoor eenigszins — zoolang
't niet al te moeilijk viel — tegen den haat van 't yolk beschermd. Uitgesloten van alle handwerken — in de gilden
mochten ze niet worden opgenomen — uitgesloten ook uit
den boerenstand — grondbezit werd hun vaak ontzegd —
moesten zij zich wel toeleggen op den handel, moesten zij
trachten hun geldbezit, dat anderen belegden in grond of in
huizen, zoo voordeelig mogelijk op rente te zetten. En weldra
stond iedereen bij hen in 't krijt. Sommigen hunner beoefenden de geneeskunde en vorsten kwamen dikwerf tot de overtuiging, dat de Joodsche artsen nog de beste en betrouwbaarste
waren. Met hun rijkdom en hun invloed steeg de haat tegen
hen onder het yolk. In den tijd van den eersten kruistocht
werden zij, in de steden langs den Rijn, bij duizenden, door
1). Rutilius. Itiner. I 395.
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de kruisvaarders vermoord. Maar wat de Israélieten in
1348-52 ondervonden hebben van de Christenen, dat grenst
aan het ongelooflijke en laat in gruwzaamheid al het vroeger
geledene verre achter zich.
„teen pest is sneller dan 't gerucht, dat aangroeit, naarmate 't zich verplaatst en al voortgaande kracht krijgt" zegt
de Latijnsche dichter. Met de verhalen over de pest en de
ontzaglijke aantallen slachtoffers, die zij maakte, verspreidde
zich van uit de geteisterde streken, ook dat andere gerucht,
dat „de Joden de pest gemaakt hadden"; en ook dat gerucht
werd aangedikt en aangedikt, zoodat het, al voortgaande,
kracht kreeg. Bitter, maar terecht, zegt Graetz, de geschiedschrijver der Joden: „De ontwikkeling, die de kerk haar
belijders had gebracht, wordt voldoende gekarakteriseerd
door het feit, dat de Joden niet door de Mohammedanen,
noch door de Mongolen, noch door eenige andere beschaafde
of barbaarsche natie op den toenmaals door de pest bezochten
aardbodem, maar alleen door de Christenen, als „verwekkers der pest", bij massa's geslacht werden. De kerk had de
Europeesche volken allesbehalve wijzer en beter gemaakt;
zij had zoo vaak en zoo heftig gepreekt, dat de ongeloovigen
verdelgd moesten worden, en dat de Joden nog erger dan
ketters waren, ja, nog erger dan de ongeloovige Heidenen;
dat zij het uitvaagsel, Christusmoordenaars en kinderslachters
waren, dat hare trouwe zonen haar eindelijk wel moesten
gelooven en hare leer in practijk brengen. Daar nu door den
nood der tijden alle tucht en orde, gehoorzaamheid en onderwerping hadden opgehouden to bestaan, en de mensch aan
zich zelf overgelaten was, kwam de werking van de kerkelijke
opvoeding op de meest afschuwelijke wijze aan den dag" .....
Het sprookje van 1321, door den een of ander, die er
misschien voordeel van kon hebben, op het juiste oogenblik
opgewarmd en ziedaar, de vervolging van de Joden, die
blijkbaar met „hun pest" de Christenen wilden uitroeien,
was aan den gang. En, voortbordurend op hetzelfde stramien
kwam al gauw de vraag op:
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„Waar was dat groote plan op touw gezet en in gang
gebracht ? Wie had macht genoeg om alle Joden in Europa,
tot gemeenschappelijk handelen te bewegen in zoo'n gevaarlijke onderneming: de vergiftiging van alle Christenen ? Dat
konden slechts de Spaansche Joden zijn, die daar bij 't Hof
goed stonden aangeschreven, rijk waren en door hun geleerdheid grooten invloed hadden op de Joodsche gemeenten
van geheel Europa. Die hadden dat duivelsche plan verzonnen
en naar alle hemelstreken zendboden uitgestuurd met pakies
vergif en 't bevel, hun voorschriften uit te voeren, onder
bedreiging met den ban. Van Toledo, in zekeren zin de hoofdstad van 't Jodendom, was 't bevel uitgegaan. Men meende
zelfs te weten, wie 't pestgif en de bevelen had overgebracht:
't was Mr. Jacob a Paskate, die, uit Toledo gekomen, zich
te Chambery in Savoye had neergezet en vandaar .geheele
scharen Joodsche giftmengers naar alle landen en steden had
uitgezonden. Hij, en Rabbi Peyret uit Chambery, en een rijke
Jood Aboget, hadden de zaak in 't groot aangepakt. Het
vergif was door de Joodsche toovenaars in Spanje bereid:
hier beweerde men, dat het uit basilisken I ) vleesch, elders, dat
het uit spinnen, kikkers en hagedissen, ginds dat het uit
Christenharten en hostiêndeeg was samengesteld. Volgens
sommigen was het rood en zwart, volgens anderen groen
en zwart van kleur, en 't was verpakt in kleine leeren buideltjes en lapjes. Zulke dwaze sprookjes, door kwaadwilligen
verzonnen, door dommen en onwetenden verbreid, door de
verhitte phantasie van dien pesttijd vergroot en overdreven,
vonden geloof, niet alleen bij de bekrompen en kortzichtige
menigte, maar ook bij de hoogere standen. De rechtbanken
hielden zich weldra ernstig met de zaak bezig, en gebruikten
daarbij het hulpmiddel, dat in de middeleeuwen, om de
bevestiging van 't een of ander vaag vermoeden te verkrijgen,
met bijzondere virtuositeit werd aangewend: de foltering op
alle manieren" 2).
1) Een soort hagedis.
2) Graetz, Geschichte der Juden, 2te Aufl. VII S. 361, 362.
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HOOFDSTUK XV.
Uit Languedoc ging het praatje, dat de Joden de pest
gemaakt hadden, al spoedig de Pyreneeén over. Of ook daar
„afzichtelijke armoede en hongersnood, die de menschen tot
slechte dingen aanspoort" ') heerschte, bleef ons onbekend;
wel weten wij, dat het land tegen koning Pedro in opstand
was, die 't yolk zijne privileges wilde ontnemen. Toen ook
daar het sprookje van de bronnenvergiftiging de ronde deed,
rotte het grauw te Barcelona op een Zaterdag tegen het
eind van Juni samen, doodde ongeveer twintig personen en
plunderde de Joodsche huizen. Maar de aanzienlijken kwamen
voor de vervolgden op, en, geholpen door een hevig onweer,
joegen zij de roofzuchtige bende uiteen. Eenige dagen later
moesten de Joden te Cervera 't ontgelden: achttien werden
er gedood, de rest verdreven. Meer slachtoffers vielen in
Tarrega: daar werden op den 6 en Juli meer dan 30o Joden
vermoord, de lijken in een groeve geworpen.
Sedert sloten de Noord-Spaansche Jodengemeenten zooveel mogelijk de wijken, waarin zij woonden; de hoogere
standen hielden hun de hand boven 't hoofd en 't grootste
deel van Spanje bleef van deze plaag bevrijd 2 ). Paus Clemens
VI, die de Joden te Avignon beschermde, liet in dezen tijd
een bul uitgaan, waarin hij, onder bedreiging met den kerkelijken ban, verbood de Joden zonder rechterlijk vonnis te
dooden, met geweld te doopen of van hun goederen te
berooven 3). Wij zullen zien, dat men zich daaraan op vele
plaatsen gehouden heeft.
1) Virgilius: Malesuada fames et turpis egestas.
2) Naar Greatz, VII, S. 363.
3) Medegedeeld bij Baronius, Annales eccies. ad annum 1348, No. 33.
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INTERMEZZO.

Stel u eens voor, geachte lezer, dat gij in dien goeden
ouden tijd geleefd had, ja, hier te Zutphen, toen de pest voor
de deur stond.
In Bronkhorst waren al een stuk of wat acme lui aan de
ziekte bezweken en toevalig had men u daar, even voor het
eerste sterfgeval, gezien met een pakje in uw hand. (Gij hadt
bloemzaad gehaald bij een kennis in Steenderen.) Natuurlijk
hield men u, daar in Bronkhorst, voor den „pestmaker".
En nauwelijks waart gij terug in Zutphen, of daar wist men
het ook. Wat gebeurde er ? Een oploopje op straat, drie
Bronkhorster boeren, veel publiek uit Zutphens achterbuurten, de toffe jongens van de Leugenbrug. Gij 't middelpunt.
Dreigende blikken, opgeheven vuisten, verwrongen gezichten aan alle kanten. De menigte groeit steeds aan. Gij tracht
u te verontschuldigen: men gelooft u niet, slaat u een bloedneus. Een Schepene, die erbij komt, gebiedt vrede, tracht uit
te visschen hoe de vork aan den steel zit. Onderwijl vertelt
iemand, dat ook hier in Zutphen plotseling eenige menschen
onder verdachte verschijnselen ziek zijn geworden. De volkswoede neemt toe en meerdere Schepenen vinden 't — ook
voor uw eigen veiligheid — maar beter — er kon toch ook
iets „van aan" zijn — u voor een poosje aan die volkswoede
te onttrekken: misschien luwt die wat.
Men brengt, sleept, sleurt u, bijgestaan door de yolksmenigte, die, geheel overtuigd van uw schuld, u met alleriei
projectielen bewerkt, naar „onzer stads toren geheyten den
Apenstart". Daar wordt gij neergesmeten in een donker,
vunzig kot, op de steenen of een bos stroo, die er al maanden
ligt. Uit vrees, dat gij zult ontsnappen, doet de smid u een
ijzeren ring om 't been en wordt gij — de „volkswil" eischt
het — met een zwaren ketting aan den muur vastgelegd. Zoo
zit of ligt gij daar, van geen kwaad bewust, met niets, dan
wat droog brood en water voor uw voeding, en niet meer
licht, dan zoo'n spleetvormig torenraampje hoog in den
muur, wel gelieft te laten passeeren. Niemand wordt tot u
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toegelaten. Wel hoort gij telkens de zware deuren open en
dicht gaan: er worden met groot getier nieuwe „schuldigen"
of „medeplichtigen" binnen gebracht en in soortgelijke
hokken opgesloten. Met het aantal sterfgevallen neemt de
volkswoede toe. 't Gepeupel trekt dra naar de Schepenbank,
eischt, dat het recht zijn loop hebbe.
De Schepenen — er zijn er onder, die de praatjes ook
gelooven, anderen vreezen de volkswoede en denken: „il faut
faire bonne mine a mauvais jeu" — de Schepenen besluiten
de zaak dan maar gerechtelijk te behandelen en waarschuwen
den Schout. Want 't is halsmisdaad. Op eens staan ze daar
voor u, in den Apenstart. Onze beul is er ook bij. Gij wordt
ondervraagd, weet van niets, erkent niets, bekent niets.
Maar, daarbuiten raast en tiert het yolk en eischt pijniging.
Enfin . . . . 't moet dan maar gebeuren. Men gelast u, u
daar in dien donkeren hoek, uit te kleeden. Ja, zeker, geheel,
hier is iets als een zwembroekje. Inmiddels bevestigt de beul
met zijn helpers een stevige katrol aan een dikken balk van
den zolder, en steekt er een lang touw door. Nu bindt hij
u met een dun doch sterk koord de beide polsen op den rug
bijeen. Zooals gij daar staat, doet het al pijn en snijdt in uw
vleesch. De beul maakt er een lus aan, en slaat die aan een
haak, aan 't eind van 't katroltouw bevestigd. Een knik van
den Schout, en rutsch, met een ruk, hijscht men u in de
hoogte, zoodat uw voeten een M. of twee boven den grond
zweven. Stel u voor, wat gij voelt in uw armen, waaraan de
geheele zwaarte van uw lichaam hangt, in uw, bijna uiteengerukte schouders. Gij steunt van de pijn, uw oogen puilen
uit hun kassen. Onze „scarprichter" krijgt bevel wat voortgang te maken met de foltering. Hij maakt 't katroltouw
los, laat u plotseling, met een vaartje, een eind zakken, haalt
u dan weer met een ruk in de hoogte. Uw geheele lichaam
schokt en trilt. Bij den derden keer, dat hij 't touw viert,
schiet het al te snel uit, en met een plof ligt gij op den steenen
vloer. Gij breekt, door den plof, een paar teenen, en uw knieén
zijn ontveld, gewond, bloedig . . . gij kunt op uw beenen niet
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staan. Toch moet het: men wil u ondervragen en aan „de
majesteit van het recht" zijt gij die hulde schuldig.
Of gij nog durft ontkennen, dat gij de putten vergiftigd hebt ?
Gij wilt „ja" zeggen, maar de Schout knikt al tot den beul,
die aanstalten maakt u weer op te halen. En gij zegt „neen".
Dus schuldig ? In de hoop dat 't dan uit zal zijn, om er of te
komen, knikt gij met het hoofd.
Maar nu hebt gij 't nog niet gezien. Wie uw medeplichtigen
geweest zijn ? luidt de volgende vraag. Gij zegt: „niemand".
Nu geen medelijden meer met u, moordenaar, giftmenger,
pestmaker. Een knik van den Schout, en daar hangt gij weer,
nu met bebloede knieen, kreunend van pijn. En 't gemartel
begint opnieuw, tot en met den plof.
Of uw vrouw, uw kinderen van dat alles geweten hebben ?
Gij wilt ze niet beschuldigen, kreunt „neen". Weer vliegt gij
in de hoogte . . . . Weer beneden, cureert de scarprichter uw
wonde knieen met een mengsel van peper en zout.
Op 't eind, gij zijt Op, gij kunt het niet Langer uithouden .. .
gij zegt „ja" en „amen" op alles, wat men u vraagt.
Gij noemt als medeplichtigen de eersten, die u in de
gedachte komen.
Onderwiji heeft „des Schulten scriver" alles in zijn register
opgeteekend. 't Wordt u, die van pijn bijna niet staan kunt
laat staan opletten, voorgelezen. Of gij 't maar teekenen wilt.
Gij teekent.
Gij wordt weggeleid en weer vastgesloten aan uw keten.
Achtereenvolgens hoort men ook de andere „beschuldigden". Ja, van u hebben ze 't gif gekregen. Sommigen, die
de pijniging van hun voorgangers mochten bijwonen, erkennen, „buiten pijn en banden" alles wat men wil, en
teekenen ook.
Misschien is dit intermezzo voldoende om den lezer duidelijk te maken, hoe, in den goeden, ouden tijd „met de stukken"
bewezen is, dat de Joden de pest verwekt hadden, door 't vergiftigen van bronnen en putten.
MEINSMA. De Zwarte Dood.
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Bestijgen wij nu weer onze bekende vliegmachine. 't Is
15 September 1348. Zet aan, de motor. Ja, wij volgen Vader
Rijn, stroomop. Keulen, Mainz, Worms, Spiers, Straatsburg,
Bazel. Wij zullen laag vliegen. Ziet gij wel, overal hetzelfde
als te Zutphen. Hier een lange boetprocessie tegen de pest;
daar is zij al een dag of wat geleden gehouden, en feest en
fuift men er weer lustig op los. Overal vroolijkheid en muziek
't hek van den dam en de speelman op 't dak. Als men dan
toch dood moet, kan men 't er eerst ook nog wel even van
nemen. „Angesichts des drohenden Todes hatte man waste
Orgien gefeiert" .. .. zegt een Duitsch schrijver, die dien
tijd goed bekeken heeft.
Daar moeten we zijn. Maar dat is water ? Ja, 't meer van
Geneve, 't paradijs der aarde. In den Oosthoek, bij Glion, op
de helling, zullen we landen. Prachtig hier, niet waar ? Vevey,
la Tour, Clarens, Glion, uitstappen. Zie nu eens naar 't Zuiden. Montreux, Territet, Villeneuve en, daartusschen, door
de golven van 't meer bespoeld, 't beroemde slot Chillon.
Men wil, dat 't al uit de negende eeuw dateert. Dat is ons
Joel. Maar . . . . „de gevangene van Chillon", Bonivard was
er nog niet in 1348 ? Juist; maar er waren g e v an g e n e n,
een troepje arme Joden uit verschillende plaatsjes in den
omtrek, beschuldigd van 't vergiftigen van bronnen en putten,
kortom van 't veroorzaken der pest. Laat ons binnengaan.
Daar, in dat kleine zaaltje, houdt de „rechtbank" zitting.
Dat heerschap in 't midden in de Slotvoogd van Chillon,
Stadhouder of plaatsvervanger van den Ambtman van
Chablais, die zelf weer vertegenwoordiger is van den landsheer, Amadeus, Graaf van Savoye. Voor hem staat, bijna
naakt, zoo'n arme Jood, toen in den heelen omtrek bekend,
de heelmeester Valavigny, vastgehouden — hij rilt en beeft
over zijn geheele lichaam, want de pijniging (zie 't Intermezzo) is afgeloopen — door twee gerechtsdienaars. Men is
juist bezig hem zijn bekentenis voor te lezen. Ziehier:
Bekentenissen in het jaar van Christus 1348, op den 15 Sept.
afgelegd op het slot Chillon, door de Joden, die aldaar en
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in Villeneuve 0 gevangen genomen waren op de beschuldiging, dat zij vergif gelegd hadden in putten, bronnen en
andere plaatsen, alsmede in spijzen, enz. om de geheele Christenheid te verdelgen en uit te roeien.
„Ten eerste Valavigny of Balavigny, een Jood, heelmeester,
wonende te Thonon 2 ), ofschoon hij te Chillon werd gevangen
genomen, waar hij in de vesting werd aangetroffen. Hij is
een weinig ( !) gefolterd en nadat men hem weer had laten
zakken, heeft hij na langen tijd bekend, dat het ongeveer tien
weken geleden is, dat Meester Jacob van Paschen, die zich
te Chambery ophield en teruggekomen was uit Toledo, hem,
door middel van een Joodschen jongen, ongeveer een eivol
gift naar Thonon gezonden had. Het was poeder, in een
dunne, genaaide leeren zak. Een brief was erbij, waarin hem,
bij zijn gehoorzaamheid aan de Joodsche Wet, en op straffe
van den kerkelijken ban, geboden werd, dat gift in de grootere
en in gemeenschappelijk gebruik zijnde putten van de stad te
leggen, voor zoover hij daarvan zelf geen gebruik maakte,
om de menschen, die daaruit water haalden, te vergiftigen;
en dat hij daarvan, op de straffen voormeld, aan niemand
mededeeling mocht doen. Ook stond er in, dat hij diezelfde
bevelen naar meerdere plaatsen moest zenden, volgens verordening van de Joodsche Rabbijnen of Meesters hunner
Wet. Hij heeft bekend, dat hij de bedoelde hoeveelheid gif
of poeder op een avond heimelijk gelegd had onder een steen
in een bron bij Thonon.
„Verder bekende hij, dat de bedoelde jongen hem meerdere
brieven van dien aard gebracht had aan verschillende andere
Toden gericht. Er waren er, geadresseerd aan Moissoiet,
Banditon en Samolet te Villeneuve, aan ieder een; eenige
andere aan Mussus, Abram en Aquet van Montreux 3), den
Jood in la Tour bij Vevey, andere aan Beneton te St. Moritz
en zijn zoon; nog andere aan Vivianus, Jacobus, Aquet en
z) In der Neustadt.
2) In Chablais op den Zuid-oever van 't meer.
3) Montreantz.
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Sonetus, Joden te Aquani; nog eenige aan Abram en Musset,
de Joden te Montheoli. Nog vele andere moest de jongen,
naar hij zeide, wegbrengen naar verschillende, verafgelegen
plaatsen, maar hij (Valavigny) wist niet, aan wie ze gericht
waren. Eveneens heeft hij bekend, dat hij, toen hij 't bedoelde
vergif in de bron te Thonon had gelegd, aan zijn vrouw en
kinderen uitdrukkelijk verboden had, daaruit water te gebruiken: maar de reden had hij hun niet willen zeggen. Het
vorenstaande heeft hij, bij zijne Wet I ) en bij alles wat in de
vijf boeken van Mozes staat, toegegeven en bekend doorgaans waar te zijn, in tegenwoordigheid van vele betrouwbare
personen".
De afloop van de zaak hierna, volgens de stukken. Dus
huffs-toe langs den Rijn, die zelden zoo vroolijk geweest is.
I) Geloof.

DE JODENMOORD.
HOOFDSTUK XVI.
„Ook heeft hij, Valavigny, den volgenden dag (16 Sept.
1348), in tegenwoordigheid van vele geloofwaardige personen, bovengemelde bekentenissen vrijwillig en buiten pijn
als waar erkend en heeft ze van woord tot woord herhaald
en bovendien vrijwillig bekend, dat hij op een dag van la Tour
bij Vevey komende, een hoeveelheid gif in een lapje gewikkeld, die Aquet van Montreux, inwoner van Tour bovengenoemd, hem gegeven had, in een bron beneden Mustruez, de
bron van de Coneray, geworpen had, ongeveer zoo groot als
een noot. Dat hij het gif daarin had gelegd, had hij gezegd
en bekend gemaakt aan den Jood Mansson, inwoner van
Villeneuve en aan Delosaz, diens zoon, opdat zij daaruit niet
zouden drinken. Ook heeft hij de kleur beschreven als zijnde
rood en zwart.
„Item, op den I9 en dag van de maand September, heeft de
bedoelde Valavigny buiten pijn bekend, dat de Jood Mussus
te Villeneuve hem drie weken na Pinksteren gezegd had, dat
hij gif gelegd had in de bron te Villeneuve in het tolhuis en
dat hij daaruit niet meer dronk, maar uit het meer. Ook
erkent hij, dat deze Jood Mussus hem gezegd had, dat hij
ook te Chillon in de bron in 't tolhuis gif gelegd had, in
welke bron een onderzoek is ingesteld en 't bedoelde gif
werd gevonden. I ) Om het te beproeven, heeft men het een
Jood ingegeven, die daaraan gestorven is ( !) Hij zegt ook,
dat de Rabbijnen hem en de andere Joden bevolen hadden,
dat zij moesten oppassen om in de eerste negen dagen na het
I) Men weet, dat er zoekers en onderzoekers zijn, die altijd vinden, wat
zij zoeken. Dat zou men inlegkunde kunnen noemen.
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leggen van het gif van het vergiftigde water te drinken.
Verder zegt hij, dat, als hij het gif gelegd had, hij dat terstond
aan de andere Joden had meegedeeld. Ook bekent hij, dat hij
te Evian is geweest en daar met den Jood Jacob van deze
dingen had gesproken en hem o.a. had gevraagd, of hij,
evenals de anderen, een brief en gif had ontvangen, 't welk
hij met „ja" had beantwoord. Verder had hij hem gevraagd,
of hij 't bevel was nagekomen ? Waarop hij gezegd had,
dat hij 't niet gelegd had, maar 't gif aan den Jood Savetus
had gegeven, die het gelegd had in de bron te Evian, „de
Morer" geheeten; en hij had hem, Valigny bevolen, dat hij
't zelfde moest doen, zooals voorgeschreven was. Hij zegt,
dat Aquet van Montreux hem bericht had, dat hij gif gelegd
had in de bron boven la Tour, waarvan hij verschillende malen
te Tour gedronken had. Hij bekent, dat Samolet hem gezegd
had, dat hij het gif, dat hij gekregen had, in een bron gelegd
had, die hij echter niet had willen noemen. Valavigny zegt
ook, aangezien hij een wondarts is, wanneer iemand zulk
vergif heeft binnen gekregen en een ander hem aanroert in
zijn ziekte, als de patient zweet, dat hij dan door het aanraken
zeer licht besmet wordt, alsook, als een vergiftigde hem in
't gezicht ademt I) Hij was daar zeker van, daar hij 't van
ervaren medici had gehoord. Ook was hij overtuigd, dat
andere Joden zich in deze zaak niet konden vrijpleiten, als
zijnde van dit alles wel bewust en aan bovenstaande dingen
schuldig.
Deze Valavigny is in een schip over het meer van Chillon
naar Clarens gebracht om de bron aan te wijzen, waarin het
gif gelegd was, zooals hij bekend had. Daar aangekomen is
hij van boord gegaan en toen hij de bron en de plaats, waar
hij 't gif gelegd had, zag, zei hij : „dat is de bron, waarin
ik het gif gelegd heb". Deze bron heeft men in zijn bijzijn
onderzocht, en in den uitloop is de linnen doek gevonden,
i) Ziehier 't bewijs, dat men wel degelijk uitging van de veronderstelling,
dat de Joden met hun gif de pest gemaakt hadden. Heusch vergif, dat
besmettelijk is, zal er wel niet zijn.
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waarin het gif gewikkeld was geweest, door een openbaar
Notaris, Hendrik Gerhardsz, in tegenwoordigheid van vele
menschen. Toen 't ding den genoemden Jood getoond werd,
heeft hij beleden en erkend, dat dat het linnen doekje was,
waarin het gif — dat van tweeérlei kleur was: zwart en
rood — geweest was, en dat hij het in de open bron gelegd
had. Het linnen doekje is meegenomen en wordt bewaard.
Deze Valavigny heeft bekend, dat het bovenstaande in alle
opzichten waar is, en dat hij meent, dat er in dit gif iets
van den basiliscus I ) is, aangezien het bedoelde gif, naar
hij had hooren zeggen, niet kan vervaardigd worden dan met
behulp van den basiliscus, en dat hij daarvan zeker was".
Wat moet die stakker geleden hebben, voor hij er toe kwam,
am al dien onzin betreffende zichzelven en anderen, die hij
— zooals hij toch zeker wel begrepen had — aan dezelfde
gevaren blootstelde, te erkennen en te bevestigen! Dat „een
weinig gefolterd" uit het eerste verhoor (Hst. XV) heeft een
diepen zin! Maar de pijniging wordt ons niet beschreven: het
eenige woord, waaruit men kan afleiden, hoe die geweest is,
luidt: „nadat men hem weer had laten zakken". Mogelijk is
ons „Intermezzo" nog niet half, wat het wezen moest. Maar
't is geen prettige bezigheid, zulke tooneelen uit de geschiedenis der menschheid te herdenken!
De tweede beschuldigde.
„Banditon, een Jood uit Villeneuve, is op den 15en Sept.
eveneens een weinig gefolterd; daarna heeft men hem weer
laten zakken en heeft hij na langen tijd bekend, dat hij een
I) In den Duitschen tekst, die voor ons ligt, staat, „etwas von dem
Basilico". Dit zou kunnen beteekenen: „iets van het Koningskruid". Wij
weten niet, of dit oak in 't oorspronkelijke verhoor stond ; zoo ja, dan
heeft 't dien Valavigny, in al zijn ellende, niet ontbroken aan geestigheid.
Maar bedoeld is natuurlijk: „iets van den basiliscus". Daarmee wordt
een soort fabeldier bedoeld, een groote hagedis of draak met een hanekam
en slangestaart. Naar men wilde werd het geboren uit een ei, door een
vogel van 't mannelijk geslacht gelegd. 't Was zoo vergiftig, dat het met
zijn adem de lucht verpestte en kon slechts gedood worden, door het een
spiegel voor te houden. Als 't daarin zich zelf zag, stierf het van ergernis
over zijn eigen leelijkheid.

136

DE JODENMOORD.

hoeveelheid gif, ongeveer zoo groot als een root, die Mussus,
de Jood te la Tour bij Vevey hem gegeven had, in de bron
te Carutet (Territet ?) gelegd had om de menschen daar te
vergiftigen.
Den volgenden dag heeft deze Banditon vrijwillig en buiten
pijn beleden en bekend, dat Meester Jacob van Paschen, van
Toledo gekomen, die zich te Chambery neergezet had 1 ), hem
van het gif gezonden had, ongeveer zooveel als een groote
root; hij had het gekregen te Pillicq, door middel van een
Joodschen knecht, met een brief, waarin stond, dat hij het
gif op straffe van den banvloek, in de bronnen leggen moest.
Dit gif had hij in de bron van Cercletus van Roch gelegd;
het was in een leeren zakje geweest. Ook bekende hij, dat
hij vele andere brieven gezien had, die de bedoelde knecht
bij zich had en die aan Joden gericht waren. Hij had ook
gezien, dat voorzegde knecht een brief aan Samolet, den Jood
te Villeneuve gebracht had, buiten de Bovenpoort. Ook
zegt hij, dat de Jood Massolet hem meegedeeld had, dat hij
gif gelegd had in de bron bij de brug te Vevey". enz.
De derde beschuldigde.
„De derde aangeklaagde Mamsson, een Jood uit Villeneuve, is op den genoemden I5en dag van de bedoelde maand
gefolterd, maar heeft niets van het bovengemelde bekend,
voorwendend, dat hij er in 't geheel niets of wist" . . . .
(Flink zoo, Mamsson, zoo moet men antwoorden op zulk
gezwets ! Maar nu brengt men u weg, nu smijt men u, met
uw uitelkaar gerekt en gewond lichaam, weer in uw vunzig,
vochtig kot, waar gij den geheelen nacht ligt te kreunen van
de pijn en den volgenden morgen wordt gij weer gesleurd
naar dat plaatsje onder de katrol en de beul laat de haak
al zakken ..... ).
i ) Tilt deze zinsnede blijkt o. i. duidelijk, dat aan dit alles een marteling
en terechtstelling van de Joden te Chambery, de hoofdstad van Savoye,
voorafgegaan is. Maar daaromtrent zijn ons Been gegevens bekend.
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„Maar den dag daarop heeft hij vrijwillig en buiten alle
pijn, in tegenwoordigheid van velen, bekend, dat hij op een
dag in de laatste Pinksterweek, met een anderen Jood, Provenzal genaamd, van Montheolo weggegaan was, en dat de
bedoelde Provenzal onderweg tot hem gezegd had: „Nu
moet je wat van het gif, dat ik je geven zal, in die bron daar
leggen, of wee je gebeente". Dat was de bron van Chabloz
Criiez tusschen Vionnaz en Muraz I ). Hij, Mamsson, had
de hoeveelheid gif genomen, zoo groot als een noot en in de
bron gelegd. Hij geloofde, dat de Joden uit de buurt van
Evian voor Pinksteren over deze vergiftigingszaak een onderlinge bijeenkomst gehouden hadden. Verder zegt hij, dat de
beschuldigde Valavigny hem eens had meegedeeld, dat hij
gif gelegd had in de bron „van de Conery" beneden Mustruez.
Ook zegt hij, dat niemand der Joden zich betreffende deze
zaak verontschuldigen kan, aangezien alien met elkaar er
kennis van dragen en er schuldig aan zijn" . . . .
(Jammer, Mamsson! Gij waart zoo goed begonnen! Gij
deedt ons denken aan Cornelis de Witt, die in den Haag op
de pijnbank ook niets bekennen wilde van de onwaarheden,
waarvan men hem betichtte, ja, die onder de foltering nog
den moed had 't schoone vers van Horatius op to zeggen:
„Niets is er, dat verzetten kan,
Een eerlijk en standvastig man ,
Geen muitend yolk, dat, saamgevlogen,
Met heete drift iets kwaads begeert,
Geen dwing'land, die het recht trotseert".

Maar 't is waar, de foltering van een Jood in 1348 zal nog
wel wat anders geweest zijn dan die van een voornaam man
in 1672).
„Den 3en October daaraanvolgende is deze Mamsson voor
de Commissarissen gebracht en heeft aan zijne bekentenis
niets veranderd, behalve dat hij het gif in de gemelde bron
niet gelegd had".
I) Aan den bovenloop van de Rhone even voor zij uitmondt in 't meer
van Geneve.
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Hulde aan de nagedachtenis van den Jood Mamsson! Was
hij nog niet geheel en al 'n Cornelis de Witt, hij was tenminste
op weg er een te worden. Maar evenmin als aan Cornelis
heeft hem zijn oprechtheid ook maar iets geholpen.
Er zijn nog zeven zulke verhooren van andere beschuldigden. Ook zij werden meerendeels gebeuld, gemarteld,
gepijnigd en gefolterd, tot zij alles erkenden en bekenden,
wat de onmenschelijke rechters wilden, dat zij bekennen
moesten. Daaronder is ook 't verhoor van een gemartelde
Joden, moeder Bellieta, en haar zoon Aquet, die, tien dagen
na de eerste pijniging, nog eens opnieuw gemarteld werden.
En de onwaarheden, die de een zich in zijn smart en vertwijfeling liet ontvallen, werden door de rechters weer uitgespeeld tegen den ander. Zoo beschuldigden zij niet alleen hun
geloofsgenooten, maar hun ouders, hun eigen kinderen. Zij
overtroffen elkaar in „onthullingen". Voornoemde Aquet
verklaarde o.a., dat alle Joden uit de buurt een formeele vergadering gehouden hadden voor de poorten van Villeneuve,
om te beraadslagen, hoe zij 't best de Christenen vergiftigen
zouden. Een andere Aquet, uit Chatelard, deed het ongeloofHike verhaal, dat hij gif gelegd had in de bronnen te Venetié,
in Apulie en Calabrie en in Toulouse in Frankrijk 1). En al
die verhooren beginnen met de schijnheilige verzekering:
„nadat hij een weinig gefolterd was" (positus aliquantulum
ad quaestionem).
De magistraat van Straatsburg, meer van deze zaak willende
weten, schreef eenigen tijd later naar Chilton om inlichtingen.
De slotvoogd zond haar afschriften van de bedoelde tien
verhooren, met het volgende briefje:
„In de gunst van de Edele en Voorzichtige Heeren, Schout,
Raad en Gemeente der Stad Straatsburg beveelt zich met alle
dienstwilligheid en eerbied aan de slotvoogd van Chilton,
Stadhouder van den heer Ambtman te Chablais. Daar ik vernomen heb, dat gij de bekentenissen der Joden en de tegen
z) D. w. z. dat hij daar overal de pest gemaakt had.
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hen aangevoerde bewijzen wenscht te kennen, doe ik U en
ieder uwer, die er meer van wil weten, met dit schrijven kond,
dat die van Bern copie gehad hebben van al de verhooren
en bekentenissen van de Joden, die zich onlangs nog in deze
streken ophielden en ervan beschuldigd werden, dat zij gif in
de bronnen en op vele andere plaatsen gelegd hadden, en dat
hetgeen daarin vervat was, in alle opzichten waar was( !)
Dat vele Joden pijnlijk ondervraagd zijn; ettelijke echter daarvan verschoond bleven, omdat zij bekenden. Hoe zij verder te
recht gesteld en verbrand zijn. Ook sommige Christenen I),
aan welke de Joden wat vergif gegeven hadden om de
(andere) Christenen te vergiftigen, zijn op het rad gelegd en
gemarteld: zoo is deze Joden-verbranding en de pijniging der
bedoelde Christenen op vele plaatsen in het Graafschap Savoye
geschied. Moge de Almachtige U bewaren".
Na de tien bekentenissen afgeschreven te hebben, voegt de
waardige slotvoogd er nog aan toe:
„De voornoemde Joden hebben, voor hunne terechtstelling,
bij hun Wet, beleden, dat dit alles waar is en dat dus alle
Toden van z e v en jaren of niet te verontschuldigen zijn,
daar zij er alien kennis van droegen en dus aan schuldig zijn.
„Er zijn echter nog vele andere beschuldigingen en bewijsstukken tegen de bedoelde Joden en anderen, die zich in
andere plaatsen van het graafschap Savoye ophielden, zoowel
Joden als Christenen, aan den dag gekomen, die ook reeds
wegens deze groote misdaden terechtgesteld zijn, doch die
ik op 't oogenblik niet bij de hand heb en hierbij dus niet
overleggen kan. Weet echter, dat alle Joden (d.w.z. mannen,
vrouwen en kinderen), welke te Villeneuve waren, volgens
oordeel en recht, verbrand zijn. Ook heeft men te Augst drie
Christenen, wegens vergiftiging, levend gevild, waarbij ik
tegenwoordig geweest ben. Op vele andere plaatsen, zooals
te Evian, Gebenne, Krusilien en Hochstett, heeft men eveneens vele Christenen wegens zulke wandaden gearresteerd,
I) Waarschijnlijk menschen, die 't een of ander poeder tegen de „zuke"
bij zich hadden.
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die eindelijk in hun laatste oogenblikken bekend en beleden
hebben, dat zij het gif, dat ze (in de bronnen) gelegd hadden,
van de Joden hadden gekregen. Van deze Christenen zijn
sommigen gevierendeeld, sommigen geschonden (d. w. z.
levend gevild) en opgehangen. Vanwege den Landsheer zijn
Commissarissen aangesteld, om de Joden of to straffen. Ik
geloof dan ook, dat er daarvan wel geen zal overblijven".
Zoo ergens, dan past hier het woord van den dichter:
. . . .„'t Gruwzaamste aller gruwzaamheden
Dat is de mensch in dollen waan".
(Schiller).
Deze tien verhooren uit den „goeden ouden tijd", met het
briefje van den Slotvoogd van Chillon, zijn gedrukt in.
KOnigshovens „alteste teutsche sowol allgemeine als insonderheit Elsassische and Strasburgische Chronicke", Strassburg, 1698. S. 1029 u. ff. en niemand heeft ooit hun echtheid
betwij feld.
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Zooals in een drogen zomer een heidebrand, ontstaan door
een vonk uit de locomotief of een achteloos weggeworpen
eindje sigaar, gretig om zich grijpt, lustig opvlammend, waar
hij dorre struiken bereikt . . . . De wind zit er achter en
haastig vreet het vuur verder . . . . Als het straks een Bosch
vindt op zijn weg — lang heeft de zon gestraald en geblakerd
en alles is verzengd en als kurk zoo droog — dan slaan de
vlammen hoog op en 't wordt een laaiende vuurzee, te blusschen noch te stuiten door menschenhand, tenzij de natuur
meewerkt met windstilte en plasregen . . . .
Zoo, snel en onweerstaanbaar, verbreidde zich het sprookje
van de „bronnenvergiftiging" in dat jaar 1348 van stad tot
stad en van land tot land, en, geloovig, ja, bijgeloovig en
dom als de menschen toen waren, bijna allen hielden 't voor
waar en schaarsch en zeldzaam waren zij, die de kalmte en
den moed bezaten te erkennen, dat het een sprookje was en
niets anders.
Op grond van de „bekentenissen", den Joden afgeperst
op 't slot Chillon en in de omgeving, werden niet alleen zij,
die bekend hadden, maar alle Joden rondom het meer van
Geneve, ook die in de stad Geneve zelf, „terechtgesteld" met
het rad („radbraken"), hooggericht (de galg) of vuur (de
brandstapel) 9. Uit die buurt verbreidde zich het gerucht
over de „schuld" der Joden aan de pest door geheel
Zwitserland.
Reeds op den 2 'en September 1348 besloot men in Zurich,
1) Hottinger, Helvet. Kirchengeschichte, II, 167.
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dat men voortaan nooit meer Joden in de stad zou opnemen.
En men behoeft niet te vragen, wat er met de Joden, die daar
woonden gebeurd is, als men weet, dat zij niet alleen van
„bronnenvergiftiging" beschuldigd werden, maar ook van het
vermoorden van een Christenkind: het bekende verhaal,
waarmee men nu nog in Rusland en Oostenrijk het yolk tot
pogroms opzweept I).
De burgemeesters van Bern lieten afschriften der gerichtsprotocollen van Chillon en Chatelard komen, brachten ook
hun Joden op de pijnbank, verkregen eveneens „bekentenissen" en weidra vlamden ook daar de brandstapels voor de
Joden hoog op 2). Door de stad Zofingen (kanton Aargau),
waar men ook beweerde vergif bij de Joden gevonden te
hebben, en de magistraat van Bern, werd de toenmalige wereld
stelselmatig aangezet de „Joodsche giftmengers" te verdelgen. Die van Bern stuurden zendbrieven naar Bazel, Freiburg, Straatsburg, Keulen, naar alle kanten, over de „voiledige bekentenissen der Joden", ja, zij lieten een Jood in boeien
geklonken overbrengen naar Keulen, opdat ieder hun duivelsche plan vernemen kon" 3).
Wien verbaast het, dat in de maand November 1348 Jodenverbrandingen vermeld staan te Solothurn en Zofingen in
Zwitse'rland, te Stuttgart in Wurttemberg en te Augsburg in
Beieren ? En, waar de groote steden het voorbeeld gaven,
daar konden de kleinere niet achterblijven: in December van
hetzelfde jaar werden ook de Joden te Landsberg, Memmingen
en Lindau, alle in Beieren gelegen, — en waarschijnlijk ook
die van vele andere plaatsen, waarvan geen aanteekening
bestaat — ten vure gedoemd 4), terwijl de Joodsche gemeente
van Esslingen bij Stuttgart, voorgevoelende, wat ook haar
boven het hoofd hing, in de synagoge samenkwam, deze in
brand stak en zoo vrijwillig in de vlammen den dood vond 5).
r)
2)
3)
4)
5)

Schudt, Judische Denkwurdigkeiten I, S. 133.
Albertus Argentinensis, Chronic. p. 147.
Ibid. en Schilters noten op Konighovens Kroniek, S. 102 1 .
Dr. R. Hoeniger, der Schwarze Tod in Deutschl. S. 7, 8.
Spangenberg, Mansfeldische Chronica, 1572, fol. 336, 337.
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De toenmalige Paus, Clemens VI, die, zooals wij zagen, de
Joden te Avignon de hand boven het hoofd hield en bepaald
had, dat men slechts gerechtelijk tegen hen mocht optreden,
deed den 26 September 1348 nogmaals een poging om de
Israélieten tegen de domme razernij van het yolk te beschermen. Op dien datum toch richtte hij een bul aan de r.k.
Christenheid, waarin hij duidelijk uiteenzette, dat de Joden
onschuldig waren aan de misdaad, waarvan men hen betichtte,
en alle mogelijke gronden aanvoerde, om de dwaasheid dier
aantijging aan te toonen. Hij wees er op, dat ook zulke
streken door de pest ontvolkt waren, waar geen enkele Jood
woonde; dat de Joden evengoed als de Christenen der pest ten
offer vielen, ja, dat er te Avignon naar verhouding nog meer
Joden aan de ontzettende ziekte overleden waren dan Christenen. Hij maant daarin de geestelijkheid aan, de Joden te
beschermen en bedreigt hun aanklagers en beulen met den
kerkelijken ban 0.
Men vraagt zich of hoe 't, in een tijd, toen het woord des
Pausen zoo'n machtigen invloed had, mogelijk was, dat een
bevelschrift als dit niet het minste effect sorteerde ? Daarop
is, naar ons voorkomt, geen afdoend antwoord te geven;
maar het lijkt ons niet onwaarschijnlijk, dat het bedoelde stuk
in de grenzenlooze verwarring van dat eerste pestjaar slechts
aan weinigen bekend geworden, misschien zelfs op vele
plaatsen, waar de Jodenhaat tot razernij geklommen was,
opzettelijk achtergehouden is. Van geestelijken, die de Joden
volgens 's Pausen bevel beschermd hebben, vonden wij nergens melding gemaakt, ja, de geheele bul bleef aan verreweg
de meeste, zooniet aan alle gelijktijdige kroniekschrijvers
onbekend.
Nergens is de verdelging der Joden stelselmatiger en met
grooter verbittering ter hand genomen, dan in het Heilige
Roomsche Rijk, als waren de Duitschers blij, een gelegenheid
1) Ravnaldus Baronius, Annales eccles. ad annum 1348, No. 33 ; VI
kal. Octobr.
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te krijgen om hun gloeienden haat aan de, door hen zoo
verafschuwde natie, ongestraft te mogen koelen. Bleef de
stem van den H. Vader daar te Avignon voor 't Duitsche
yolk die eens roependen in de woestijn, niet beter verging
het hun nieuwgekozen Keizer, Karel IV van Luxemburg,
die brief op brief uitvaardigde met de vermaning, dat men den
Joden, „zijn kamerknechten", geen haar op hun hoofd mocht
krenken. Ook al ware zijn aanzien in Duitschland veel grooter
geweest, hij zou de Duitschers niet bereid gevonden hebben
om de Joden te ontzien.
Moeten wij nu met prof. Graetz, den geschiedschrijver der
Joden, aannemen, dat de Duitschers van dien tijd zooveel
dommer waren dan de Franschen, Engelschen en Italianen ?
Dat hun gruwelijk optreden tegen de Israelieten slechts te
verklaren valt uit de onnoozelheid en het onverstand, hen
bijgebleven uit den tijd, toen zij nog in hun oerwouden woonden ? Het zij verre ! De Franschen hebben in dat jaar 1348
evengoed aan het sprookje van de „bronnenvergiftiging"
geloofd als de Duitschers; evengoed Joden verbrand of afgemaakt als hun buren; en, waar bij hen de Joden ontbraken
(Zie Hst. XIV), deden zij hetzelfde met Christenen, die dan
,,door de Joden omgekocht" heetten. Wat de Engelschen
— die geen Joden in hun midden hadden — en de Italianen
gedaan hebben, is minder goed bekend; maar vermoedelijk is
ook bij hen de „nuke" niet geheel zonder „gruwelen"
verloopen.
Wie echter de beschrijvingen gelezen heeft, die ons de
Kronieken van dien tijd geven van de ontzaglijke verwoes-tingen door de pest aangericht; hoe, door haar optreden land,
stad en gezin als 't ware uiteengescheurd en vernietigd
werden, die begrijpt licht, dat het yolk, in zijn razenden angst,
naar een middel zocht om er aan te ontkomen.
In zulke tijden van schrik en ontzetting, van verwarring en
waanzin, komt het beestachtige in den mensch bovendrijven.
Wie weet zoo weinig van onze eigen geschiedenis, dat hij
_zich niet herinnert het rampjaar 1672, toen het land „redde-
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loos", het yolk „redeloos" en de regeering „radeloos"
was . . . . toen ook bier de beestmensch, of liever nog
het menschbeest, triumfeerde, tusschen de Gevangenpoort en
het Groene Zoodje ? Wie heeft nooit gehoord, dat nog in
1832, tijdens het eerste optreden der cholera in Parijs, het
yolk door een domme uitlating van de politie in den waan
gebracht, dat de groote sterfte door vergif veroorzaakt was,
menschen, die wat kamfer of chloruur bij den drogist gehaald
hadden, als voorbehoedmiddelen tegen die „zuke", ophing
aan een lantaarnpaal of in stukken scheurde in de straat ? I)
Maar, keeren wij terug naar de arme schapen, die ter
slachtbank moesten in den tijd van de groote sterfte door den
Zwarten Dood. In de jaren 1348 en '49, toen, op 't vernemen
van 't ontstellende gerucht der „bronnenvergiftiging" daar
aan den middenloop van den Rijn een ieder zijn bron of put
dichtmetselde of afsloot, om de ziekte, die door 't gebruik
van 't „vergiftigde" water ontstaan kon, den pas of te snij den ;
om te voorkomen, dat iemand van dat water dronk of er zijn
eten in kookte; toen alien zich bedienen moesten van regen-,
sneeuw- of rivierwater . . . . wierp zich het gepeupel ook daar,
zonder nadenken of onderzoek, op de gewaande giftmengers.
Weliswaar waren er sommigen, die inzagen, dat de Joden aan
de pest geen schuld hadden, die den algemeenen waan niet
deelden; doch wat konden zij tegen den grooten hoop ? 't Was
ook toen weer: „Thut nichts ! der Jude wird verbrannt !" En,
zooals Schiller zegt, „Verstand ist stets bei wenigen nur
gewesen".
Wie getoond hebben dat te bezitten, wie den moed hadden,
ondanks 't gevaar, waaraan zij zich daarmee zeive bloot
stelden, humaan te denken over en braaf te willen handelen
jegens hun Joodsche evenmenschen, die verdienen een plaatsje
in de geschiedenis. Dat geldt in de eerste plaats van den burgerraad van Straatsburg en wel 't meest van den burgemeester
Kunze (Koenraad) van Wintertur, den schepene Gosse Sturm
1) Zie H. Heine, Das Biirgerlthnigtum, zesde brief uit Parijs,
19 April 1832.
MEINSMA. De Zwarte Dood.
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en den gildemeester Peter Schwarber. Deze deden alles wat
zij konden om de onschuld der Joden aan de misdaad, waarvan
men hen betichtte, aan te toonen. Zij beschermden en verdedigden hen tegen den dweepzieken aandrang van het gepeupel,
ja zelfs van Berthold von Buchegg, Bisschop van Straatsburg.
Ook de gemeenteraden van Bazel en Freiburg (in Br.), waren
eerst op de hand der ongelukkigen. En die van Keulen schreef
aan dien van Straatsburg, dat hij, wat de Joden betrof,
Straatsburg tot voorbeeld wilde nemen, want dat de pest
sleclfts als een straffe Gods te beschouwen was. Dus zou de
raad van Keulen niet toestaan, dat de Joden op grond van
losse praatjes vervolg-d werden, doch ze beschermen, funk en
krachtig, zooals ook de voorvaderen gedaan hadden. Maar
nog in 't najaar van 1348 maakten de gilden en 't gepeupel
in Bazel een oploop tegen den Raad, verschenen met hun
banieren voor 't Raadhuis en eischten op hoogen toon, ten
eerste: dat de patriciérs, die eenigen tijd geleden wegens
onrechtmatigheden en beleedigingen, den Joden aangedaan,
uit de stad verbannen waren, moesten worden teruggeroepen;
ten andere: dat de Joden — zoo er niet wat anders met hen
gebeurde — uit de stad verbannen moesten worden 1 ). Den
eersten eisch moesten de Raadsheeren inwilligen; over den
tweeden beloofden zij binnenkort op een landdag te zullen
spreken.
Die landdag kwam weldra samen te Benfelden aan de Ill.
Daar verscheen Bisschop Berthold van Straatsburg, verschillende Baronnen, Heeren en afgevaardigden der Steden. Die
van Straatsburg kwamen moedig voor de Joden op, zelfs
tegen hun Bisschop, die meende, dat de Joden, verdelgd
moesten worden. (Hier ziet men, hoeveel 's Pausen bul van
26 Sept. uitgewerkt heeft !). Zij betoogden herhaaldelijk, dat
zij den Joden geen schuld aan de pestziekte konden toe1) Men bedenke hierbij wel, dat een stadbestuur uit die dagen niet,
zooals nu, kon beschikken over een welgewapende en sterke politiemacht,
niet over marechaussees of garnizoen ; dat op de schutterijen uit burgers
bestaande niet te rekenen viel, zoodat er, behalve eenige stadsboden en
nachtwachten — niets dat op steun geleeik te vinden was.
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dichten, dat zij niets slechts van hun Joden wisten. Maar er
werd met groot kabaal geantwoord, waarom zij dan ook zelve
hun putten hadden afgesloten en de akers er afgedaan ? 1)
Zij werden overstemd. Er werd besloten, dat men de Joden
uit alle steden aan den Boven-Rijn zou verdrijven 2 ). Na de
vergadering van Benfelden (eind 1348), waren de Joden in
den Elzas dus vogelvrij — wat niet bepaald zeggen wil, dat ze
zoo vrij waren als vogeltjes, maar wel, dat men hen ongestraft
mocht afmaken . . . .
(Hier mag de geachte lezer een oogenblik inkeeren tot zich
zelven, om eens even to overdenken, wat die arme stakkerds
daar in den Elzas en verder, Rijn-af, sedert het besluit van
Benfelden bekend was, in hun hart en gemoed geleden hebben,
voor, ook voor hen, het bittere einde kwam !).
In de eene stad werden ze verbrand, uit de andere verbannen
en uitgewezen. En zij, die verjaagd waren uit de steden,
werden door 't nog dommere en razende landvolk doodgeslagen en doodgebeuld . . . .
„In Bazel" — zoo verhaalt de Kroniekschrijver Wurstisen —
„werden de Joden na Kerstmis van het jaar 1348" (dat wil
zeggen op den 9en Januari 1349) „op een eiland in den Rijn
in een houten huisje" (dat daar opzettelijk voor gebouwd
was) „bijeen gestouwd" 3) en, nadat het in brand gestoken
was, „jammerlijk in den rook verstikt". Het moeten er niet
weinige geweest zijn. Dat geschiedde zonder vorm van proces.
Tegelijkertijd werd het besluit genomen, dat zich in geen twee
eeuwen weer een Jood in de stad Bazel mocht vestigen 4).
I) Natuurlijk een voorzichtigheidsmaatregel tegenover vrouw en kinderen,
voor 't geval, dat er iets van waar mocht blijken.
2) Albertus Argentinenss, Chronicon, p. 148.
3) „Zusammen gestossen", staat er.
4) Alb. Argentinensie, ibid.
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Met het besluit van Benfelden, goedgekeurd als het was
door een groot deel van den hoogen adel en door het hoogst
aanwezige kerkelijk gezag in de persoon van den Bisschop
van Straatsburg, heeft men niet aan doovemansdeur geklopt !
In ahringen bij Freiburg (tegenwoordig een deel van die
stad) hadden de vroede mannen van den Raad en de Schout
ook „gif" bij de Joden gevonden, en was men begonnen met
drie Joden en een Jodin te radbraken. De andere Israelieten,
die daar woonden, besloot men te sparen tot na de „feestdagen": zoodat ook daar de brandstapel wet gerookt zal
hebben in Januari 1349 I).
Toen was de Joodsche gemeente te Spiers aan de beurt. Op
den tienden Januari rotte het gepeupel er samen en sloeg verscheidene Joden op straat dood. In wilde vertwijfeling sloten
de anderen zich op in hunne huizen en staken ze zelve in
brand. De weinigen, die niet in 't vuur omkwamen, werden
tot den doop gedwongen; de lijken der vermoorden, die nog
in de straten lagen, in ledige wijnvaten gestopt en in den Rijn
gerold, opdat ze de lucht niet zouden verpesten. Men belette
het yolk in de puinhoopen der huizen door te dringen: de
achtbare Raad liet zelf naar de schatten zoeken, eigende zich
de have der Joden toe, ja, liet zelfs hun schuren in den omtrek
verzegelen 2).
In Freiburg zelf had een Jood bij de pijniging verklaard,
dat hij met vier geloofsgenooten uit Breisach overlegd had,
hoe zij het best de bronnen konden vergiftigen. Zelf had hij
r) Oorkonde in de noten op Konigshovens kroniek S. 1026.
2) Albertus Argentinensis Chron. S. 148, Lehmann, Speiersche Chronik,
S. 699.
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een zakje gif, een span lang, in 't water geworpen. De vier
bedoelde „giftmengers" werden naar Freiburg overgebracht
en deden, toen zij gefolterd werden, nog veel uitvoeriger
„bekentenissen": A 11 e Joden van Straatsburg, Bazel,
Freiburg, e.a. plaatsen hadden kennis gedragen van het vergiftigingsplan. Een zelfs verklaarde, dat er een geheime raad
van twaalf Joden ingesteld was, om het werk der vergiftiging
te leiden; daaraan moesten allen gehoorzamen. Het gif hadden
ze uit Bazel gekregen. Daarop werden alle Joden te Freiburg
tot den vuurdood veroordeeld, behalve de twaalf rijksten, die
men voorloopig in 't leven liet, opdat zij hun schuldenaars
zouden aanwijzen. Immers de bezittingen der slachtoffers,
dus oak wat zij nog te vorderen hadden, kwam aan de stad
toe. En zoo kon dan de stadskroniekschrijver al spoedig
opteekenen: „In het jaar toen men telde van Gods geboorte
1349 jaren, op den Vrijdag voor onzer Vrouwendag ter
lichtmisse" (3o Jan.) „werden alle Joden, die te Freiburg
in de stad waren, verbrand, uitgezonderd kinderen en
zwangere vrouwen" 0 .
In Schlettstadt in den Elzas had zich een Jood in de
gevangenis van kant gemaakt; een gedoopte Jood aldaar had
verklaard, dat zijn vroegere geloofsgenooten met het plan
omgingen, de Christenheid in het verderf te storten 2 ). Zoo
namen de „bewijzen" en „getuigenissen" tegen de Joden in
aantal toe. Maar het schijnt, dat men niet overal het fabeltje
van de „bronnenvergiftiging" even grif geliefde aan te nemen.
Dan moesten de Jodenhaters natuurlijk naar andere middelen
omzien om hun doel te bereiken. In Ulm maakte men daarvoor gebruik van een brief, die, kort na 's Heeren dood, door
de Joden te Jeruzalem zou geschreven zijn aan de Joden te
Ulm. Dat er toen nog geen Joden waren in Duitschland, dat
er nog geen stad Ulm bestond, dat de Joden in Palestina aan
geloofsgenooten elders zeker niet zouden schrijven in het
1) Albertus Argent. p. 148. Schreiber, Urkundenbuch. I,
379-3 832) KOnigshoven, S. 1026.
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Latijn — waarin deze brief is opgesteld — wisten de verstan-

digen toen (1349) evengoed als wij nu. 't Zullen ook wel
niet de verstandigen geweest zijn, wier hoofden men met
zulke verzinsels op hol maakte. Ziehier den inhoud van dit
prachtstuk:
„Aan hun broeders, de Joden, die wonen in den lande van
Zwaben overzee, wenschen de broeders, die wonen te Jeruzalem in 't landschap Judea, heil en goeden vrede. Op schitterende wijze uit groote ellende verlost, kondigen wij u met
dankbare harten aan, dat de goddelooze verleider Jezus van
Nazareth, de zoon van Jozef, uit den weg geruimd is. Want,
daar wij zijne beleedigingen en godslasteringen niet langer
konden verdragen, hebben wij een aanklacht tegen hem
ingediend bij den voorzitter. Nadat hij de beschuldigingen
gehoord had, heeft deze, daar hij medelijden had met onze
ellende, bevolen hem aan 't kruis te slaan en te dooden,
zooals hij verdiende en zijne aanhangers te verstrooien.
Vaart wel !" I).
De Joden te Ulm zijn nog in Januari 1349 ter dood
gebracht 2).
Ondanks alles bleef de Raad van Straatsburg standvastig
de Joden beschermen. Burgemeester Kunze van Wintertur
zond brieven naar alle kanten, in de hoop gunstige getuigenissen voor hen in handen te krijgen, om die aan de burgerij,
die met steeds groeiende onstuimigheid op hun terechtstelling
aandrong, te kunnen toonen. Maar het was den Moriaan
geschuurd: zooals te verwachten was, kwamen van alle kanten
slechts ongunstige berichten. Die van Zahringen schreven, dat
zij in 't bezit waren van het gif, dat de Joden hadden uitgestrooid; dat dieren, die men het ingegeven had, ervan stierven;
maar dat zij het niet uit handen wilden geven, doch slechts aan
een afgezant toonen 3). De Slotvoogd van Chillon liet de ons
I) Zie Pressel, Gesch. der Joden in Ulm 1873, S. 26. Felix Faber, een
kroniekschrijver uit de 15e eeuw, tracht met dit stuk te bewijzen, dat Ulm

reeds ten tijde van Christus bestond( !).
2) Hoeniger, der Schwarze Tod in Deutschl. S 8.
3)

Konigshoven, S. 1028.

DE JODENMOORD.

151

reeds bekende verhooren van de Joden, die aldaar gefolterd
waren, afschrijven en zond ze aan den Raad van Straatsburg I ). Alleen de Raad van Keulen moedigde den braven
Wintertur aan, onverdroten voor de Joden op te komen en
de eischen hunner vijanden te wijzen van de hand. Want, oordeelde Keulen, vele groote en kleinere steden zouden het
voorbeeld, door Straatsburg gegeven, volgen 2 ). De Raad
van Straatsburg kon echter niet Lang rneer den aandrang van
't gepeupel weerstaan. Het mindere y olk begreep niet, dat de
drie Raadsheeren de Joden beschermden uit menschlievendheid, was overtuigd, dat er baatzucht achter school. „Zij
moeten wel veel geld van de Joden gekregen hebben", zeiden
ze onder elkaar „dat zij ze zoo verdedigen tegen den wil van
allen" 3). Zij moesten aftreden. Nu werd een burgerraad
gekozen, die de vervolging der Joden begunstigde; zoo was
het einde te voorzien. De Joodsche gemeente van Straatsburg,
2000 zielen sterk, werd in de gevangenis gezet. Den volgenden
dag, op Sabbath, den Izlen Februari 1349, werden zij alien te
zamen naar hun eigen kerkhof gedreven en gesleurd. Daar
was een groote brandstapel opgericht, dien zij bestijgen
moesten, onderwijl hij in brand gestoken werd. Slechts enkelen,
die in hun vertwijfeling naar het kruis grepen, schonk men
het leven en haalde er hunne kinderen weer af. Ook de jeugd
en schoonheid van enkele Jodinnetjes wekte medelijden: men
onttrok ze tegen haar wil aan den dood. De anderen kwamen
in de vlammen, om; en zij, die, door zich te verbergen, den
vuurdood ontkomen waren, werden later in de straten
vermoord 5).
De nieuwe Raad besloot in geen honderd jaar weer Joden
in Straatsburg op te nemen ; liet alle panden en schuldbrieven,
in de huizen der Joden gevonden, aan de schuldenaars terug
geven (een fraai exempel ! ) en de overige schatten der Joden
onder de gilden verdeelen. En, waar wij er aan den eenen kant
i) Konigshoven, S. 1029. 2) ibid. S. 1023. 3) ibid. S. 294. 4) ibid.
5) Albertus Argentinensis t. a. p. en KOngshoven.
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op moeten wijzen, dat de hebzucht bij dit alles hoogtij vierde
— men scheurde den rijken Joden op weg naar den brandstapel de kleeren van 't lijf om de ingenaaide goudstukken
machtig te worden — aan den anderen kant mag niet verzwegen, dat sommigen gemoedsbezwaren hadden om het
— op zoo schandelijke wijs verkregen — bloedgeld te behouden, en het, op raad van hunne biechtvaders, besteedden tot
kerkelijke doeleinden.
De nieuwe Raad van Straatsburg heeft daarmee een voorbeeld gegeven, dat onafzienbare gevolgen moest hebben. Van
den I4en Februari 1349 of mag men bij den Jodenmoord niet
meer als hoofdzaak de vrees voor de bronnenvergiftiging,
d. w. z. den angst voor de pest aannemen, maar wel de hebroof- en plunderzucht van 't hoog en laag rapaille. „Zoo
werden de Joden verbrand in alle steden aan den Rijn", laat
een Straatsburger kroniekschrijver op zijn relaas der feiten
volgen. En dat is droevige waarheid.
Gelukkig zullen velen het met ons vinden, dat lang niet
overal in bijzonderheden opgeteekend staat, wat er alzoo
gebeurd is; ja, dat de stedelijke kroniekschrijvers zich velerwegen bepaald hebben tot de kortstmogelijke vermelding van
het feit zelf, en dat deze, met zooveel anders uit dien tijd, ook
dikwerf ontbreekt. In dezelfde maand Februari 1349 staan nog
opgeteekend „terechtstellingen" der Joden te Schaffhausen
en St. Gallen bij 't meer van Constanz, te Wiirzburg in
Beieren, te Eisenach, Gotha, Frankenhausen, Ilmenau en
Arnstadt in Thuringen en te Dresden in Saksen . . . . en wie
zal zeggen, hoeveel steden en stadjes nog aan deze lijst
mankeeren ?
Op den T eri Maart (1349) kwam de beurt aan de oudste
Joodsche gemeente van Duitschland, die te Worms. Voor
haar gold ook de bescherming des Keizers niet. Immers, de
nieuwe keizer, Karel IV, had de Israélieten, voor diensten,
die de stad hem vroeger bewezen had, met lijf en goed aan
de stad overgegeven: „alzoo, dat de stad en de burgers van
Worms met de Joden en het Jodendom mogen doen en laten
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Os met hun eigen goed" I). Toen de Raad ook daar besloten
had de Joden terecht te stellen, wenschten deze de marteling
en executie door beulshanden niet of te wachten, maar
kwamen haar voor. „Lieber ein Ende mit Schrecken als ein
Schrecken ohne Ende", dachten zij, en staken eigenhandig
hun huizen in brand: meer dan vierhonderd personen kwamen
in de vlammen om, terwiji slechts weinigen zich door de
vlucht wisten te redden 2). Die brand legde ook heel wat
huizen van Christenen in de asch. Bovendien eischten eenige
ridders, die beweerden, dat de Joden hun geld schuldig waren,
schadevergoeding van de stad, waarom de Raad de huisplaatsen der Joden liet verkoopen, om met de opbrengst den
toorn der edele heeren te bezweren 3) .
De Raad van Erfurt had de Joden langen tijd beschermd.
Maar toen de talrijke Joodsche gemeente aldaar nog in
dezelfde maand begreep, dat het wreede noodlot ook voor
haar onafwendbaar was, staken zij hunne huizen in brand en
vonden zoo — naar men wil meer dan drieduizend menschen
van allerlei leeftijd en beiderlei geslacht — den dood in de
vlammen 4).
Ook de Joden te Baden werden in Maart 1349 verdelgd,
alsmede die te Constanz, waar de arme stakkers reeds sedert
Januari gevangen zaten. „Een van hen, die zich had laten
doopen", zoo verhaalt een kroniekschrijver van lateren tijd,
„kreeg daarover zoo groote schaamte en berouw, dat hij zich
met de zijnen in z'n huis opsloot, en, na het in brand gestoken
te hebben, riep de arme renegaat nog uit den vuurgloed:
„ziet, ik sterf als Jood !" en wijdde zich zoo met de zijnen ten
zoenoffer aan zijn verloochende Godheid. Door dien brand
werden meer dan veertig huizen in de asch gelegd" 5).
1 ) Moritz, Diplomata Alsatiae, p. 186. Vgl. Wolf, Zur Geschichte der
juden in Worms, S. 3 4 en Beilage II.
2) Albertus Argentinensis, Chron. p. 148.
3) Schaab, diplom. Geschichte der Juden zu Mainz, S. 89. Hacsheim,
Wormser Chronik, S. 91.
4) Klose, Geschichte von Breslau, II, S. 19o. Vgl. Schudt, I, 466 en
't Chron. Sampetrinum p. 18o).
5) Mansfeldsche Chronik, uitgeg. door Spangenberg, blz. 287, 337.
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Overal was de gloeiende haat tegen de Joden, de domheid
en roofzucht van hoog en laag gemeen, machtiger dan de wil
der vorsten. Hertog Rupprecht van Beieren wilde de Joden,
die aan de moordtooneelen te Spiers, Worms e.a. steden ontkomen waren, te Heidelberg beschermen. Maar 't gepeupel
stond tegen het stadsbestuur op, beschuldigde den Hertog
van hebzucht en beweerde, dat hij door de Joden omgekocht
was I ), en, gezien 't gedrag van andere „Heeren" uit dien
tijd, zou men niet eens durven verklaren, dat 't grauw ongelijk
had. Waar wij hier voor eenigen tijd onze aandacht van deze
gruwelijke en afschuwelijke gebeurenissen moeten afwenden
om die te vestigen op andere verschijnselen en voorvallen uit
dezen felbewogen tijd, willen wij dit hoofdstuk besluiten met
de vertaling van 't bericht van een Duitsch Franciscaner
monnik uit Frankenland (Noord-Beieren), Herman Riesensz
(Gygantis) geheeten, die dit alles heeft meegeleefd en, naar
het schijnt, kort daarop door de pest is weggerukt: Zinn
laatste aanteekeningen hebben op dit jaar (1349) betrekking:
„Sommigen zeggen, dat die pestziekte (de Zwarte Dood)
voortgekomen is uit de verdorvenheid der lucht, anderen
echter beweren, dat de Joden de geheele Christenheid met
vergif hebben willen uitroeien en overal ter wereld de putten
en bronnen vergiftigd hebben. En vele Joden die gepijnigd
werden, hebben bekend, dat zij spinnen en padden opgefokt
hadden in potten en pannen en dat ze zich vergif hadden laten
komen uit overzeesche streken; doch dat deze misdaad niet
aan het geheele Joodsche yolk bekend was, maar alleen aan
de rijkeren, opdat het niet zou uitlekken. Als bewijs van de
waarheid van die groote misdaad zegt men, dat in vele
putten en bronnen zakjes vergif gevonden zijn; vandaar, dat
door geheel Duitschland in steden en dorpen, in velden en
bosschen, bijna alle bronnen dichtgemetseld en afgesloten
zijn, opdat niemand er uit zou drinken of zijn spijs in dat water
koken. Toen moesten de menschen wel rivier- of regenwater
gebruiken. Maar God, de Heer der wrake, heeft de boos1 ) Albertus Argentinensis, Chron. p. 149.
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aardigheid der Joden aan den dag gebracht en niet geduld,
dat zij er ongestraft afkwamen; overal, door geheel Duitschland, slechts weinige plaatsen uitgezonderd, zijn zij verbrand;
ook hebben velen, uit vrees voor de straf, zich laten doopen
en lijfsbehoud gekregen I).
Dit alles is met de Joden gebeurd in het jaar ons Heeren
1349 en 't gaat nog dapper voort, daar in verschillende streken
vele edelen en onedelen tegen hen en hun verdedigers hebben
saamgezworen er niet mee op to houden, tot de geheele
Joodsche natie vernietigd is" 2).
Ware deze monnik niet verblind geweest door Jodenhaat,
hij had zijne geheele beschouwing van wat daar om hem
heen gebeurde, kunnen samenvatten in de kernachtige woorden, die Shakespeare aan Polonius in den mond legt:
„Though this be madness, yet there is method in it". (Hoewel
dit alles krankzinnigheid is, zit er toch iets stelselmatigs in").
Het stelselmatige in de beweging, dat had hij begrepen; maar
dat de Jodenmoord een soort van aanstekelijke volksziekte
was, een tweede epidemie, voortgekomen uit den angst voor
de eerste, dat was hem nog niet duidelijk geworden.
1) Dit bewijst duidelijk, dat men toch niet erg in hun schuld geloofde.
2) Herm. Gygantis, Flores temporum seu Chronicon universale, ed.
J. G. Meuschen, Lugd. Bat. 175o, p. 138, 139.
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HOOFDSTUK XIX.
Zooals iemand, die niet zwemmen kan, als hij te water raakt,
u gaarne alle mogelijke theorieen over de wetten der zwaartekracht en het drijven en zinken van vaste lichamen in vloeistoffen present doet voor een paal of een plank, waarmee hij
zich voorloopig althans „boven" kan houden, en al blij is met
een stroohalm, als er op 't oogenblik niets anders voor de
hand ligt: zoo zal ook Z. M. Philips VI, koning van Frankrijk,
en met hem zijn goede yolk van Parijs en omstreken, wel meer
in zijn nopjes geweest zijn met de middelen, die de Parijsche
hoogleeraren aanwezen om aan de pest te ontkomen, dan met
hunne beschouwingen over haar ontstaan. Toch hebben wij
onze lezers eerst op hun verhandeling over den oorsprong
der pest moeten onthalen, en, omdat die toen in onze kraam
het meest van pas kwam, en, omdat ons toen van hun
„advies" niets anders bekend was. „Habent sua fata, libelli !"
Ook over de boekskens heerscht het noodlot. Verbeeld u,
geachte lezer, dat van dit advies, het oudste wetenschappelijke
stuk betreffende de geneeskundige faculteit van de Hoogeschool van Parijs, waarvan de heugenis bewaard bleef, in het
land, waar het werd opgesteld, tot nog toe geen volledige
uitgave bestaat, ja, dat men er daar zelfs geen enkel compleet handschrift van schijnt te bezitten ! Slechts een tamelijk
slordig afschrift uit de 17e eeuw is er bewaard gebleven,
waaraan, als men het geheele advies in drie mooten verdeelt,
de middenmoot — en dat is toch gewoonlijk niet de slechtste
in de oogen van den vischeter — ontbreekt. Het restje, het kop
— en het staartstuk dus — is in 186o voor het eerst uitgegeven
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door den arts dr. Jos. Michon, in een boekje, getiteld: „Documents inedits sur la grande peste de 1348".
Ware dat in onze Nederlandsche bibliotheken te vinden
geweest, wij hadden onze lezers, na de aanbieding van het
kopstuk (Fist. X—XI), misschien ook dadelijk op het staartstuk onthaald. Maar het was er niet, zoodat wij ons gedwongen
zagen het in Frankrijk te laten opschommelen. Een exemplaar,
door den schrijver eigenhandig opgedragen aan M. Dumas,
„Membre de 1'Institut", ligt nu voor ons. Dat wij onzen lezers,
lang voordat wij Michons uitgave kenden, toch het „kopstuk"
konden voortzetten, was te danken aan het feit, dat het advies
der Parijsche hoogleeraren in dien pesttijd (1348) van zoo
groot belang geacht werd, dat vele afschriften ervan de
Fransche grenzen zijn overgegaan, zoodat wij gerust mogen
aannemen, dat het in West-Europa algemeen bekend is
geworden. Is er, voor zoover wij op 't oogenblik weten, geen
bewaard gebleven in ons land, Duitschland kan er minstens
vier aanwijzen, waarvan een te Keulen, twee te Erfurt en een
te Halberstadt. Uit een der Erfurter handschriften heeft
dr. Hoeniger, in zijn boekje over „den Zwarten Dood in
Duitschland" (1882) het kopstuk in een eenigszins verbeterden
druk opnieuw uitgegeven: daarop berust onze vertaling in
Fist. X—XI. De tot nog toe geheel onbekende middennoot
heeft ook dr. Hoeniger links laten liggen, omdat, zooals hij
zegt, de toenmalige geneeswijze van de pest voldoende bekend
is I ). Dit is natuurlijk niet juist. Bekend was wel, wat toenmalige artsen, als Guy de Chauliac en Chalin de Vinario, over
die geneeswijze geschreven hebben, niet de daaraan voorafgaande raadgevingen van de Parijsche professoren. Maar
gezien de vele fouten, die dr. Hoeniger in zijn „verbeterde
uitgave" van het kopstuk heeft laten staan, komt het ons voor,
dat hij niet in staat is geweest het nog onuitgegeven middenstuk behoorlijk te ontcijferen. Met alle respect voor de

1) Hoeniger, der Schwarze Tod in Deutschland, 1882, S. 151.
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belezenheid en werkkracht van genoemden geleerde, meenen

wij, dat pasbeginnende geschiedschrijvers zich van het uitgeven
van middeleeuwsche handschriften, vooral als die in Latijnsch
snelschrift — ook een soort van stenographie — geschreven
zijn, onthouden moeten. Daarvoor is de langdurigste ervaring,
gepaard aan de meest uitgebreide kennis van het middeleeuwsch latijn, vaak nauwelijks voldoende.
Dat wij in dezen de proef op de som konden nemen, danken
wij aan de welwillendheid van dr. Westermann, bibliothecaris
te Erfurt, die ons het handschrift, dat ook dr. Hoeniger
gebruikte, met groote bereidwilligheid te leen zond I ) . Zonder
de vriendelijke hulp van onzen oud-rector dr. D. Bruins, dien
wij daarvoor bij dezen gaarne openlijk danken, zouden wij
met menige moeilijkheid zijn blijven zitten. En zoo zullen de
bewoners van Nederland de eersten zijn, die in hun eigen taal
te lezen krijgen den leefregel, dien de Parijsche professoren
in 1348 voorschreven om aan de pest te ontkomen. In de hoop,
dat zij hem nooit zullen noodig hebben, geven wij aan de
Hooggeleerden het woord:
„De tweede afdeeling zal bestaan uit twee verhandelingen.
Men moet n.l. weten, dat de levenswijze, die ons (tegen de
pest) behoeden kan 2) in twee gedeelten onderscheiden kan
worden.
Het eerste handelt over den leefregel, bestaande in de juiste
toepassing van zes niet uit de natuur volgende dingen; het
tweede over geneeskundige aangelegenheden, zooals aderlatingen, afdrijvingen en andere tegenmiddelen 3). Derhalve
zal de eerste verhandeling loopen over de middelen tot voorbehoeding door den leefregel, door de juiste aanwijzing van
zes niet uit de natuur volgende dingen, en uit vier hoofdstukken bestaan.

1) Codex Ampl. No. 194.
2) Regimen preservativum.
3) Antidota.
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Eerste hoofdstuk van de eerste verhandeling van de tweede
afdeeling, loopende over de voorbehoeding van het
menschelijk lichaam tegen een dergelijke epidemie, door de uitkiezing van de luchtsgesteldheid en hare verbetering.
„Het is noodig, dat degene, die bij een dergelijke epidemie
wil gespaard blijven, zooveel mogelijk (een plaats) uitkiest,
waar de lucht zuiver en helder is, niet met verdorven dampen
vermengd, en droog. Bij die uitkiezing heeft men twee dingen
in het oog te houden: ten eerste de uitkiezing van de lucht
met betrekking tot de woonplaats; ten andere de verbetering
der lucht, wat aangaat haar aard en samenstelling.
„Wat het eerste aanbetreft, zijn wij het eens met den raad
van Haly 1 ), die zegt: „laten de menschen zoo mogelijk
weggaan naar een plaats, die aan deze voorschriften beantwoordt". Doen zij dat echter niet, laten zij dan gaan wonen in
huizen, die uit de winden gelegen zijn, welke vuiligheden
(smetstoffen) door die huizen kunnen voeren, en wel in zulke,
die van geringe vochtigheid zijn, waar niet veel lucht doorheen
gaat" 2 ). Waaruit blijkt, dat in deze nevelachtige en verdachte
tijden 3) lage woningen de beste zijn. Men kieze dus een
zoodanig huis, veraf gelegen van moerassige, slijkerige en
stinkende plaatsen en slechte, stilstaande wateren en grachten.
Een, waarvan de vensters aan den Noordkant open zijn, n.l.
zoolang als de winden van dien kant niet over vervuilde en
besmette plaatsen strijken, en de vensters aan den tegenovergestelden, dus den Zuidkant, gesloten blijven en niet voor de
opkomst der zon geopend worden, tenzij er eerst vuur is
aangelegd. Ook is wenschelijk dat de vensters of gesloten
zijn met gewast doek of met glas, opdat de lucht niet vrijelijk
1) Haly is een Arabisch geneeskundige, eigenlijk Ali ben Rodhwan
geheeten. Hij schreef o.a. een commentaar op de ars parva van Galenus,
in hs. aanwezig te Utrecht.
2) Glasramen waren toen nog zeer zeldzaam: wie zijn vensters wilde
sluiten, gebruikte luiken of blinden.
3) Dit werd geschreven in Oct. 1348.
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de kamer kan binnenkomen en doorgaan, behalve als de
Noordenwind waait, die zuiver en helder is, of omtrent den
middag, als de lucht door de zonnewarmte gezuiverd is.
Woningen in bosschen gelegen kunnen wij niet aanraden;
maar mochten er zoo zijn, die aan de Noordzijde minder door
het bosch bedekt worden, dan aan de andere kanten, dan
keuren wij ze goed.
„Wat aangaat de verbetering der lucht, wat Naar aard en
samenstelling betreft, moeten wij er op wijzen, dat, als de
(buiten)lucht niet zuiver en helder is, maar stinkend en nevelig,
men zijn verblijf moet kiezen in een kamer en de kwaadaardigheid der lucht moet verbeteren door een vuur te boeten
van droge en welriekende houtsoorten. De houtsoorten, die
daartoe het meest geschikt zijn, zijn die van den jeneverstruik,
den esch, den wijnstok en den rosmarijn, jong eikenhout en
doornstruiken. Vooral in den winter moet dat geschieden en
dan moeten er ook uitrookingen I ) gedaan worden, die de
lucht verbeteren, met aloehout, met amber of muskus, wat
betreft de rijkeren en machtigen, of met kostwortel, storax,
wierook, marjolein, mastix, pimpernoten 2 ), tamariscus en
kruiden (bij de minderbedeelden ?). Met deze dingen, elk
afzonderlijk of door elkaar gemengd, moeten in den winter
uitrookingen geschieden, die welriekend, (het bloed) samentrekkend, aangenaam en niet hevig warm zijn. Onder deze
zijn het de wilde galigaan (cyperus) en de tamariscus, die,
wegens hun samentrekkende kracht, het meest de lucht, die
slechte hoedanigheden gekregen heeft, verbeteren. Men kan
ook bolletjes of tabletten 3) maken voor zulke uitrookingen,
doch de beschrijving daarvan stellen wij uit tot het laatste
hoofdstuk. Zulke uitrookingen moeten ook plaats hebben bij
zonsopgang, ondergang en om middernacht. Dan is 't genoegzaam ze te verrichten met wierook en jeneverboomzaad. Ook
zegt men, dat asa-(foetida) of „duivelsdrek" het bederf van
de lucht tegenhoudt, den stank uit de lucht verwijdert en de
1) Subfumigationes. 2) Fistica. 3) Trocisci.
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verdorvenheid wegneemt. Men zegt ook, dat de kwaadaardigheid der lucht I ) verwijderd wordt door een stuk van een
versche coctaan 2 ) op de gloeiende kolen te leggen en het
daar te laten, tot het verbrandt. In den zomer of als 't warm
weer is, verbetere men de slechte hoedanigheid der lucht met
koude dingen, en die in de kamer of het woonvertrek met
rozenwater en azijn. Ook bestrooie men (den vloer) met
koude blaren en bloemen, zooals groen gras, wilgeblaren,
waterrozen 3), wingerdblaren e. d. en ruike men aan rozenwater en azijn, of men houde een sponsje (in de hand om aan
te ruiken), dat in azijn gedoopt is.
Tweede Hoofdstuk.
Over de lichaamsoefening en het baden.
„Wat betreft de lichaamsoefening en het baden zijn twee
dingen in acht te nemen. Ten eerste over de lichaamsoefening.
Wie niet gewend zijn aan lichaamsoefening, moeten in dezen
pestaardigen tijd met geen enkele lichaamsoefening beginnen.
Zij die eraan gewend zijn, moeten zich, wanneer de lucht
minder helder is, zoo oefenen, dat bij hen de noodzakelijkheid
om lucht te happen in geen enkel opzicht vermeerderd wordt.
Mocht de buitenlucht niet helder zijn, maar dik en besmet,
dan gaan zij niet buiten de deur, maar oefenen zich op hun
gemak in hun huffs en in de kamer. Zoo er echter autoriteiten
(dokters) zijn, die de lichaamsoefening verbieden, hetzij uit
het oogpunt van overbodigheid, hetzij terwille der genezing,
dan moet men hun voorschriften tijdens de tegenwoordige
pestziekte opvolgen.
De tweede overweging geldt het baden. Wij zijn van meening, dat men daarvoor moet oppassen, vooral voor 't baden
in warm water, wijl dat het lichaam te veel opent 4) en te
vochtig maakt. Zoo sommigen het echter toestaan, meenen
1)
2)
3)
4)

Hier staat eigenlijk: van het vuur, maar dat is een schrijffout.
Waarschijnlijk Fr. coing. kweepeer.
Rosae nenufar.
Rarificat.

MEINSMA, De Zwarte Dood.

n
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zij diegenen, die er zeer aan gewoon zijn. Maar het geschiede
minder dan gewoonlijk. Of het worde slechts toegepast op
hen, wier lichamen met dikke en vaste sappen zijn vervuld.
Voor dezulken pleegt een bad van pas te komen voor de
afdrijving I ), om de vochten eenigszins te verdunnen, opdat
ze geschikter worden voor de uitdrijving.
Derde Hoofdstuk.
Over de spijzen en dranken.
„Met betrekking tot de spijzen en dranken moet men bedenken, dat het noodzakelijk is zich te onthouden van overbodige
spijzen en dranken, en van dezulke, die de epidemie in de hand
zouden werken. Derhalve moeten de spijzen licht en gemakkelijk verteerbaar zijn en goed bloed doen ontstaan, zooals
b.v. brood doet, dat van goed graan, van een goeden oogst,
goed doorbakken, voldoende gegist en op z'n hoogst een of
twee dagen oud, vrij van zemelen en gerst is. 't Vleesch moet
zijn van eenjarige lammeren, bokken, geiten, kalveren, jonge
konijnen, kuikens, kippen, patrijzen, fazanten, sterntjes 2),
kapoenen en dergelijke. Ook (kan men eten) kleine vogels,
zooals leeuweriken, kameleons 3) en dergelijke. Alle ete men
liever gebraden dan gestoofd. Schapenvleesch, dat gekookt
moet worden, zoute men een dag van te voren. Ook wanneer
zij gebraden worden, moeten deze vleeschsoorten gekruid
worden met geurige kruiden, in de eerste plaats met kaneel
en azijn. Ook alle sausen worden met lofwaardige specerijen
gekruid, als b. v. met gember 4), kruidnagelen, basterdpeper 5), kardamom, notemuscaat, galgant en in 't bijzonder
met saffraan en kaneel, waarbij weer gebruikt worde azijn of
1) Purgacio.
2) „Starni" zijn zeezwaluwen. Op ooze kusten komen verschillende
soorten voor.
3) „Gamaliones" zijn kameleons. Welke „vogels" de hooggel. Heeren
daarmee bedoelden, bleef ons onbekend. Spreeuwen misschien? Die trekkers
nog al eens een ander pakje aan.
4) In 't hs. z. z., d. w. z. zinziber of gember.
5) Cubebe.
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landwijn 1 ). In den zomer gebruike men wat minder specerijen
en azijn, en slappere saus, maar altijd moet er azijn of landwijn bij. In den winter echter worde het vleesch met krachtiger
sausen gekruid. Ook kan men de voornoemde vleeschsoorten
kruiden met geleien uit bovenstaande specerijen samengesteld.
Alle andere vleeschsoorten echter vermijde men in dezen tijd,
die, als zij slecht verteerbaar zijn, dikke, vele en slijmachtige
vochten bevatten en veroorzaken, zooals daar zijn: ossenvleesch, (vooral oud en sterk gezouten), rundvleesch, varkensvleesch, hertenvleesch en alle vogelsoorten, die in 't water
leven. Verder is 't goed alle visschen te vermijden, vooral de
groote en slijkerige beesten, die snel tot verrotting overgaan.
Mocht men ze echter gebruiken, dan moeten het met schubben
bedekte visschen zijn, uit zuivere, zoete wateren, die in een
steenachtige bedding stroomen. Van de zeevisschen ete men
alleen zeehanen, tongen, platvisschen 2 ) en dergelijke, gebakken, liefst met sausen, met bovenstaande specerijen gekruid,
en gemengd met azijn of landwijn.
De soepen" . . . .
Moet men niet te heet opdienen. Daarom zullen we daarmee
even wachten.
1) Agresta is sap van groene druiven, Fransch: verjus.
2) Rogeeti, solee, plisces. De eerste heeten in 't Middelnederl. „rozetten"
en zijn zeehanen; plisces was nergens te vinden, maar in een ander geneeskundig werk uit dien tijd. (De regimine sanitatis Magistri Arnaldi de
Villanova) lazen wij, dat de beste visschen niet de erg groote zijn, maar
zulke als „rogeto, solea, plais". Het laatste woord zal wel zijn het Fransche
„plie", bot, schol, platvisch. Prof. Verdam's Mnl. Wdb. zegt: „van den
zeevisschen zijn den ouden menschen aldernutst rozetten, garnaten (garnalen) ende pladisen" (platvisschen).
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HOOFDSTUK XX.
„De soepen moeten bestaan uit het nat van lofwaardige
vleeschsoorten en kunstmatig worden toebereid met welriekende specerijen en met azijn en landwijn. Eenmaal per
week kan men erwten en linzen gebruiken; deze toch weerstaan de verrotting door haar drogen aard. Ook kan men
eten: bernagie spinazie, jonge bieten 2) met pieterselie
en zuring 3), alsmede, af en toe, koolsoorten, mits goed
afgekookt en met goede vleeschsoorten toebereid; doch deze
laatste ete men zelden en dan in kleine hoeveelheid, omdat zij
waterig bloed doen ontstaan, dat geneigd is tot bederf 4).
Versch gekookte eieren, gegeten met azijn of landwijn, zijn
zeer nuttig; melkspijzen echter doet men goed to vermijden,
behalve dat men af en toe op het eind van den maaltijd wat
kaas tot zich nemen kan, maar steeds in kleine hoeveelheid.
Zure melk is nuttig bij wijze van medicijn, zooals boven
aangeteekend is. ( ?)
Bovendien moet men over 't algemeen bijna alle vruchten
vermijden omdat het bloed, dat daaruit ontstaat, gemakkelijk
tot bederf overgaat, behalve alleen die, welke zuur en samentrekkend zijn: deze laatste zijn zeer nuttig in dezen pesttijd,
vooral in den zomer n.l. granaat- en citroenappels, citroenen,
limoenen en dergelijke. In den winter en in den herfst ete
men peren, mispels, berberissen, kornoeljes, kornellen, kweeperen 5) en dergelijke. Sommigen staan ook vijgen en
Of ossetong, een plant.
2) Bleta novella, kan, volgens een Fransch Wdb. zijn: „aardbeispinazie",
of bieten.
3) „Acedula" staat in de Woordenboeken nergens vermeld, ook niet bij
Ducange, als naam van een groente. Toch beteekent het dat: zie L. Lemnius,
de Miraculis occultis naturae libri IV, Francoforti, i6x p. 249: „Oxalis
vulgo Acedula vel acetosa, zurckel".
4) Putrefactio. 5) Coctana.
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noten toe, wijl deze het (pest)vergif weerstaan. De noten
moeten echter gebakken worden, opdat men het buitenbastje
kan verwijderen.
Verderfelijk is het in dezen tijd den maaltijd te verlengen
door een groote verscheidenheid van gerechten, en men neme
geen tweeden maaltijd tot zich, tenzij de eerste verteerd is.
Wat het drinken betreft, valt op te merken, dat het schadelijk is in dezen tijd dorst te lijden. Als drank gebruike men
fijnen geurigen wijn, die goed rijp en helder is en vrij van
alle verkeerde bijsmaakjes, met water vermengd naar de
gewoonten van de gebruikers en de koppigheid van den wijn
zelf. In den winter voege men er echter minder water bij dan
in den zomer. Dat enkele oude schrijvers den wijn verboden,
kwam daar van daan, dat het gebruik van wijn bij hen niet
zoo groot was als tegenwoordig, of wel, doordat zij koppiger
wijn hadden. Mogelijk ook, dat zij meer het oog hadden op
de geneeswijze, of wel meenden, dat de pestziekte, waarover
zij spraken, meer was voortgekomen uit de hitte dan uit
verrotting.
Verder drinke ieder, die in den morgen moet uitrijden of
een tocht maken, terwijI de lucht slecht en nevelachtig is,
alsook wie naar besmette zieken moet of door verdachte
streken heeft te gaan, wat geurigen wijn met wat goed doorbakken brood (in azijn gedoopt 1 ) en, wanneer er te weinig
azijn mocht zijn, is het goed, daar de een of andere geschikte
vrucht bij te voegen, zooals een citroen, of wel een hap van
de een of andere hartsterkende likkepot, waarvan wij de
beschrijving tot later uitstellen.
Wat het gebruik van water aangaat, moet men in het oog
houden, dat men water moet uitkiezen, dat goed zuiver en
helder is, uit een reine, heldere, niet verdachte bron 2 ), dat
over een steenachtigen bodem stroomt, of wel goedstroomend
rivierwater, uit een zuivere en steenachtige, niet uit een
1 ) Deze woorden zijn in 't Erfurter handschrift denkelijk overgeslagen.
2) Dit zijn de eenige woorden, waaruit blijkt, dat de Parijsche professoren, misschien ook eenigszins aan „de bronnenvergiftiging" geloofden.
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modderige of slijkerige bedding. Zij, die geen wijn hebben,
of niet gewoon zijn dien te drinken, kunnen rein en helder
of wel gekookt water drinken met een weinig azijn, of
gerstemout (gortewater) 0.
Vierde Hoofdstuk.
Over den slaap en het waken, de lediging en de
vulling en de aandoeningen van de ziel.
Het is nuttig te overwegen, in hoeverre de natuur gebaat
wordt door den slaap. 's Nachts is het dus goed te slapen.
De middagslaap echter worde vermeden, behalve dat zij, die
er aan gewend zijn, een beetje kunnen gaan slapen, een flinke
pons nadat zij spijze tot zich genomen hebben. Want het is
verkeerd van gewoonten te veranderen.
Overbodige vulling en lediging (van de maag) worde vermeden. Men zorge, geen nieuwen maaltijd tot zich te nemen,
voordat de overblijfselen van vroegere spijs uit de ingewanden
verwijderd zijn, opdat de buik zooveel mogelijk slap blijve.
Dit kan geschieden met behulp van preisoep van gewone of
van sisererwten, en wat hen betreft, die aan verstopping
lijden, door 'n gefiltreerd aftreksel van pijpcassia 2 ), tamarinde 3) en manna 4). Wie echter altezeer vervuld zijn, houden
eerst groote schoonmaak, waarover breeder zal gesproken
worden in het hoofdstuk over de geneesmiddelen.
Offeranden aan de avondster (Venus) moet men in dezen
pestaardigen tijd nalaten; alleen zij mogen ze brengen, wien
dat toegestaan wordt, omdat ze een goede gezondheid
genieten en goed in orde zijn, terwijl hun voorraadschuren
overvloedig zijn voorzien; doch ook hun past het niet dan
zelden.
r) Ptisana ordeata. De zes, niet uit de natuur volgende dingen, n.l. de
uitkiezing en verbetering der lucht, de lichaamsoefening en het baden, de
spijzen en dranken, zijn hiermee afgehandeld.
2) Chineesche kaneel.
3) Een Oost-Indische vrucht.
4) Verdikt sap uit een soort van esch, voorkomende in Zuid-Italie.
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Betreffende de aandoeningen van de ziel dient opgemerkt
te worden, dat, aangezien uit zulke aandoeningen soms ziekten
ontstaan kunnen, men op zijn hoede zij tegen drift, droefheid
en al te groote bezorgdheid. Men leve in goede hope en in een
opgewekte stemming. Men make vrede met God, omdat men
dan den dood minder zal vreezen. Zooveel men kan, leve men
in vreugde en vroolijkheid, want, ofschoon de vreugde
't lichaam soms te vochtig maakt, versterkt zij den geest en
het hart.
Hiermede is de eerste verhandeling van de tweede afdeeling
voltooid en begint de tweede verhandeling, die zal bestaan
uit drie hoofdstukken.
Eerste Ho o fdstuk.
Over de tegenmiddelen in 't algemeen.
Zij, die droge lichamen hebben of drooggelegde, vrij van
overtolligheden, en een goeden leefregel volgen, hebben geen
groote schoonmaak 0 noodig, maar alleen een zekere zelfbewaring door een behoorlijke levenswijs, wat aangaat andere,
niet natuurlijke dingen, zooals duidelijk blijkt uit de vorige
afdeeling. Zij echter, wier lichamen overvol zijn van vochten,
zooals dat in deze tijden met de groote meerderheid het geval
is, houden snel groote schoonmaak. Wanneer dus blijkt, dat
er eenige ongewone beweging is in het bloed, moet zonder
uitstel op aderlating aangedrongen worden en, wie gewoon
was eenmaal gelaten te worden, late dit nu tweemaal geschieden, als hij het nogmaals verdragen kan 2). Die aderlating
moet dan plaats hebben uit de lever- 3) of uit de middelader,
al naar de gewoonte van den patient en den raad van zijn
dokters. Wij raden vooral aan, dat de menschen uit de yolksklassen en de boeren, die niet erg ingetogen leven, zich niet
1) Evacuatio.
2) Zooals bekend is behoorde de aderlating toen tot de middelen, die
men, ook buiten alle ziekte, toepaste om gezond te blijven. Zelfs in de
kloosters gebeurde 't eens of meermalen per jaar, zoodat men er sprak van
„lateldag". Misschien gaven de krachtige spijzen en dranken van dien tijd
er wel aanleiding toe.
3) (H)epatica.
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doen aderlaten uit de middelader. De lichamen, die vol zijn
van kwade sappen, vreemd aan het bloed, worden door
geneesmiddelen, die voor die sappen geschikt zijn, daarvan
ontlast, hetwelk wij aan den ijver der artsen, die de particuliere
practijk uitoefenen, overlaten. Daar er niet eenzelfde medicijn
kan samengesteld worden voor alle lichamen, die zoo'n
schoonmaak noodig hebben, kan men met stropen of zuren,
die zulke verstoppingen opruimen, al vast beginnen, om ze
met suiker of rozenhoning 0 te voltooien. Weliswaar zijn
er sommigen, die zulke samenstellingen met honig verbieden,
maar zij hebben, naar ons voorkomt, alleen die bedoeld, die
als spijzen gebruikt worden. Uit de geneesmiddelen moeten
in deze tijden de stoffen, die 't gestel versterken, in 't geheel
niet geweerd worden.
Daar er verder in een dergelijke pestziekte gewoonlijk in
de afvoervaten 2) gezwellen ontstaan, die verderfelijk zijn,
omdat ze de daarin vervatte vochten in giftige stoffen veranderen, die het betreffende lichaamsdeel verderven en hun
slechte hoedanigheid overbrengen naar het hart, moet men
die vaten, zoodra er zulke gezwellen beginnen op te komen,
helpen door aderlating aan een of aan beide armen, wanneer
ze ontstaan boven het middenrif, of uit de moederader aan
den voet 3) wanneer ze verschijnen onder het middenrif.
Misschien is het wel goed een laatkop 4) te zetten boven de
plaats der opzwelling, opdat ze niet naar binnen worde
getrokken, of de arts trachte de slechte stoffen te verwijderen
met afdrijvende medicijn. Vervolgens moet men met lauwwarme pleisters 5) streven naar versterking van het hart van
buiten, en met stropen e. a. medicijnen van binnen. In al
deze middelen behoort iets verkoelends en tevens geurigheid
te zijn, zooals citroenzuur, ingekookt sap van appelen en
moerbezie- of adamsvijgen 6), zeer zure granaat, rozenwater,
kamfer, sandal en dergelijke stoffen".
I) Mel rosaceum. Suiker was toen alleen geneesmiddel. 2) Emunctoria.
3) Saphena. 4) Ventosa. 5) Epithematibus. 6) Rob. pomorum et cicomorum,
beter: sycomorum.
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Tot zoover gaat de „middennoot", die dr. Michon niet kon
uitgeven, omdat ze in het in Frankrijk bewaarde handschrift
niet voorkwam, en die dr. Hoeniger vergat openbaar te
maken, omdat . . . . hij er vermoedelijk geen gat in zag. Dat
ons dit gedeelte van het Parijsche advies in hooge mate
belangwekkend voorkomt, mag blijken uit het feit, dat wij
het ontcijferd en niet verzuimd hebben het den lezer voor te
leggen. Want, daargelaten, dat het ons uitvoerig inlicht over
de vraag, wat de toenmalige geleerden meenden te moeten
doen ter bestrijding van de ontzettende epidemie, geeft het
ons ook een kijkje op het leven, de gewoonten en gebruiken
van dien tijd, zooals men niet licht op andere wijze zou kunnen
verkrijgen, aangezien hier zaken besproken worden, waarover
de meeste andere boeken uit die dagen nu eenmaal zwijgen.
't Is in zekeren zin een mijlpaal in de geschiedenis der
beschaving, een samenvatting van 't geen men west aangaande, en meende te moeten doen tegen dien geese' der
menschheid geheeten de builenpest, gedateerd van den
ben October 1348.
„Die Weltgeschichte ist das Weltgericht" zeggen onze
broeders aan de overzijde der grens. Doch al te dikwijls blijkt
dat niet meer te zijn dan een mooie phrase. Verstandiger zou
het zijn te zeggen: „die Weltgeschichte sei das Weltgericht".
En waar wij hier bezig zijn, een brokje wereldgeschiedenis
te behandelen, waarover nog lang niet het laatste woord
gezegd is, daar lijkt het ons noodig, tot tijd en wijle een meer
bevoegde hand dan de onze, die taak aanvaardt, een ernstig
woord van critiek te voegen bij dit tweede gedeelte van het
advies der Parijsche hoogleeraren.
Uitgaande van het toenmaals algemeen gehuldigde, doch
stellig grootendeels onjuiste, inzicht, dat de pestbesmetting
cvergebracht werd door de lucht, of beter, door den wind,
zijn hunne voorschriften over het uitkiezen van geschikte
woningen en het sluiten van de vensters behalve aan de
Noordzijde, wel te begrijpen: maar vermoedelijk hebben zij
er meer kwaad dan goed mee gesticht. Frissche, goed door-
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zonde lucht kan men in de huizen nooit te veel hebben, nu
niet, en toen nog veel minder, toen de zindelijkheid nog zoo
ontzaglijk veel te wenschen overliet. Beter ware geweest, dat
zij duidelijke en dringende voorschriften gegeven hadden om
alle vuilnis uit 't huis en van het erf, uit dorp en stad, tot
op een goeden afstand te verwijderen en flink schoonmaak
te houden in huizen en straten. Dan had men waarschijnlijk
hun angstaanjagende „uitrookingen" wel kunnen nalaten.
Hun verbod van het baden, vooral in warm water, kan in
de toenmaals dichtbevolkte, immers tusschen enge muren
ingesloten steden, ook geen andere dan slechte gevolgen
gehad hebben. Door dat voorschrift hebben zij hun medemenschen een half — ja een heel jaar Lang — immers tot de
pest ter plaatse was en weder was afgezakt — in onreinheid
en vuilheid gelaten, alsof zoo'n korst van ongerechtigheden
„een schild ende betrouwen", een zekere „toeverlaat" ware
tegen de zuke !
In plaats van al hun voorschriften betreffende eten en
drinken, ware misschien beter en minder angstverwekkend
geweest: eet en drinkt, wat gij gewoon zijt, maar alles met
mate en betracht bij de bereiding van alles de grootst
mogelijke zindelijkheid. Azijn bij 't ontbijt, azijn in 't middagmaal, azijn in de soep . . . . was 't niet „des Guten zuviel" ?
Evenzoo die — in afwachting van de ziekte — onophoudelijke afdrijvingen en schoonmakingen (purgationes et evacuationes) gepaard met telkens hernieuwde aderlatingen: zij
zullen de toenmalige menschheid meer verzwakt dan versterkt
hebben.
Toch geven zij ook goede wenken. Die over 't drinkwater
bijvoorbeeld.
Maar over vele dingen, die uitstekend hadden kunnen werken, als daar zijn: afsluiting van en verbod van 't verkeer
met besmette streken, quarantaine in afgezonderde gebouwen
voor reizigers en vluchtelingen, snelle verwijdering van
verdachte zieken uit hun omgeving, instelling van een behoorlijke verplegingsdienst, 't verbod van 't begraven binnen de
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kom der gemeente, de behandeling der gezwellen met het
brandijzer of andere middelen, enz. doen zij het zwijgen.
Zoo kan het eindoordeel over dit tweede gedeelte van
't Parijsche advies wel niet anders zijn dan dit, dat het — nu
ja — op de hoogte stond van den tijd, waarin het verscheen,
maar er ook geen zier boven uitging.
Een euvel, dat akademische wetenschap nog al eens vaak
aankleeft.

DE VERBREIDING DER PEST.
HOOFDSTUK XXI.
„En weet ge misschien ook, amice", vroeg de dokter, „wat
de ratten en muizen deden in dien pesttijd ?"
„Ik denk, dokter, dat ze gestorven zijn als . . . • ratten en
muizen", was m'n antwoord, „maar ze hebben verzuimd ons
daarvan na te laten „kondschap ende bericht".
In de kronieken der menschen is in die dagen van de ratten
en muizen zoo goed als geen sprake. Er gebeurde zooveel, dat
men geen tijd had op de gedragingen dier knaagdieren te
letten. Ook hadden deze laatste toen al de gewoonte, als ze
zich „niet-lekker" gevoelden, zich zoo gauw mogelijk in hun
holen en schuilhoeken terug te trekken, en — misschien wel
uit vrees voor de toenmalige geneesmiddelen — ze lieten den
dokter thuis. Heeft grootvader Homerus aan het muizengeslacht indertijd hun geheime sagen weten te ontfutselen
aangaande hun heldenstrijd tegen de kikvorschen (Batrachomyomachia), de man, die een oude rot zoolang bij den
staart weet te houden, tot zij — want de ratten zijn allemaal
vrouwelijk, geachte lezer — hem ook de overleveringen der
ratten betreffende den tijd van den Zwarten Dood meedeelt,
moet nog geboren worden.
Intusschen is en blijft het merkwaardig, dat de pest aan
menschen en knaagdieren gemeen is, ja, dat de wijzen ons
tegenwoordig als waarheid verkonden, dat zij — n.l. de knaagdieren — het dikwijls zijn, die ons besmetten. Of wij hen ?
Ziedaar een zeldzaam belangwekkend vraagstuk: Wie hebben
het eerst den pestbacil uitgebroed, de knaagdieren of de menschen ? Wie daarop een afdoend antwoord geeft, die(n)
zeggen wij, namens de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
de gouden medaille van verdienste toe.
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Daarmee zijn we aangeland bij de vraag, hoe de Zwarte
Dood zich in dien goeden ouden tijd over Europa heeft verbreid. Reeds toen waren er al menschen, die daarin belang
stelden, maar, bij gebrek aan gegevens, zijn ze er niet in
geslaagd, dat nauwkeurig vast te stellen. Prof. Hecker heeft
in zijn boekje „Der schwarze Tod im vierzehnten Jahrhundert"
(1832) getracht, het wat beter te doen, en, zijn voetsporen
drukkende, hebben andere Duitsche geleerden, als Hoeniger
en Lechner, het onderzoek voortgezet, zoodat we nu, nadat
honderden kronieken zijn geraadpleegd, daarvan langzamerhand eenig begrip krijgen.
Nadat de ziekte in 1347 was uitgebroken in Constantinopel,
verbreidde ze zich in hetzelfde jaar over de kuststreken van
de Levant en de eilanden van de Middellandsche Zee, landde
nog, voor het eind van dat jaar te Venetie en Genua, alsmede
in Dalmatie, waar Spalato op Kerstdag 1347, Ragusa op
13 Januari 1348 werd aangetast I ). Al is daarvan geen bericht,
we mogen wel aannemen, dat Zuid-Italie toen ook al besmet
was. Uit alles blijkt, dat zij zich over zee snel, over land
betrekkelijk langzaam voortbewoog: schepen behoeven geen
nachtrust, menschen wel.
Nog in 't voorjaar van 1348 verscheen ze dan ook in verder
binnenwaarts liggende steden, zooals Padua en Verona; in
't begin van April te Florence 2 ), op den T en Juni te Cesena
tusschen Forli en Rimini 3). Zoo werd Italie, van alle kanten
besprongen, in dat jaar een groote pesthaard. Waar ze optrad,
woedde ze gewoonlijk vier a zeven maanden, hetzij aan een
stuk, hetzij met een tijdelijke onderbreking. Volgens een
bericht bij Hecker zou de stad Milaan in 1348 de pest
gedurende eenigen tijd hebben geweerd, door de poorten te
sluiten voor het verkeer en de huizen van pestlijders dicht te
spijkeren 4). Niet bepaald een voorbeeld van naastenliefde, en
1)
2)
3)
4)

Lechner, Das grosse Sterben in Deutschland, 1884, S. zo.
Matt. Villani, Istorie, bij Muratori, XIV, p. 14.
Annal. Caesenat, ibid, p. 1179.
Hecker, uitg. 1832, S. 82.
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moeielijk vol te houden: ook in een stad moet gegeten worden.
In Florence werd verboden het aantal dooden bekend te
maken en ze met klokgelui te begraven, opdat de overlevenden
den moed niet zouden verliezen 0 . In Venetié huurden de
rijken tegen hooge prijzen schepen om naar de eilanden in de
Adriatische Zee te vluchten. In de stad zelve werd een
„gezondheidscommissie" ingesteld, die verordende, dat
niemand van de lagunen in de stad mocht komen en de dooden
op bijzondere, op de laguneneilanden aangelegde kerkhoven,
begraven moesten worden. In verschillende wijken lagen
schippers met hun vaartuigen gereed, om de lijken, die, onder
bedreiging met zware straffen, terstond moesten uitgeleverd
worden, naar die eilanden over te brengen, waar ze, in
minstens vijf voet diepe kuilen, ter aarde besteld werden. Ook
werden zieken uit de stad gebracht om 't gevaar van besmetting te verminderen 2). Volgens eene inscriptie boven de
poort van de Scuola della caritá (Armenschool) waren alleen
daarvan de rector, tien leeraren en meer dan 30o scholieren
aan de pest overleden 3). Het geheele aantal slachtoffers werd
in deze, door hare ligging om zoo te zeggen voorbeschikte
stad, op 3/ 4 van 't getal inwoners geschat, zoodat de trotsche
veste ledig en verlaten scheen 4) en 't gemeentebestuur na
't ophouden der ziekte, het besluit afkondigde, dat al wie zich
in Venetie metterwoon vestigde, na er twee jaren gewoond
te hebben, als burger zou worden beschouwd 5).
Wat zullen wij den lezer nog verder bezighouden, met de
jammerklachten, de aantallen slachtoffers of de schatting
daarvan in andere steden van Italie ? Giovanni Boccaccio
heeft ons uitvoerig geschilderd hoe 't daar toeging (Hst. I),
zijn tijdgenoot en vriend, de beroemde Francesco Petrarca,
1) Giov. Villani, bij Muratori, XIV, p. 964.
2) Romanin, Storia documentata di Venezia, III, 155 ; Muratori, XXII,
p. 615 ; Hecker, uitg. 1832, S. 34.
3) Lechner, t. a. p. S. 56.
4) Hecker, uitg. 1832, S. 35.
5) Petrus Justinianus, Hist. Venet. lib. IV, bij Bzovius, Annal. eccles.
Tom. XIII, (1621) kol. 1048.
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die de pest ook in Italie meemaakte, schetst ons, in een
Latijnschen brief aan een zijner beste vrienden, hoe de booze
ziekte, toen zij eindelijk aftrok, het land achterliet. Ziehier:
„O broeder, m'n broeder, m'n broeder !
Wee mij, zeer geliefde broeder, wat zal ik u zeggen ? Waarmee zal ik beginnen ? Waarmee vervolgen ? Overal smart,
verschrikking allerwegen. Op mij alleen al kunt gij toepassen,
wat gij bij Vergilius gelezen hebt over die groote en
beroemde stad:
Alom gruw'lijke jammer,
Alom ontzetting en angst en de dood in duizend gedaanten 0

!

Och, waarde broeder, ware ik toch nimmer geboren of
vroeger gestorven .. ! .. Dit jaar heeft niet alleen ons van
onze vrienden, maar de geheele wereld van menschen beroofd !
En, zoo daaraan nog iets mocht ontbreken, zie, het volgend
jaar zal oogsten, wat van dit overbleef, en, wat deze plaag
nog spaarde, neemt dan de alles maaiende zeis weg. Zal het
nageslacht 't ooit gelooven, dat er een tijd geweest is, waarin
— zonder dat de aarde of het hemelgewelf in brand geraakte,
zonder dat er oorlogen waren of eenige andere zichtbare
ramp — niet dit of dat deel der wereld, maar bijna de geheele
aardbodem overbleef zonder bewoners ?
Wanneer is ooit zooiets gezien ? Wanneer ooit gehoord ?
In welke geschiedboeken hebt gij ooit gelezen, dat de huizen
leeg, de steden verlaten, de landerijen onverzorgd, de erven
door de lijken te eng waren, dat een eindelooze en ontzettende
eenzaamheid heerschte over de geheele wereld ? Raadpleeg de
geschiedschrijvers: zij blijven het antwoord schuldig. Ondervraag de geneeskundigen: zij verstommen. Zoek antwoord
bij de wijsgeeren: zij halen de schouders op, fronsen het
voorhoofd, leggen den vinger op den mond en bevelen u te
zwijgen. Zult gij, nakomelingschap, dit alles voor waar
houden ? Terwijl wij, die het meegemaakt hebben, het nauwei ) Virgilius, Aen. II, 368. De bedoelde stad is Troje.
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lijks konden gelooven en geneigd waren het als ijdele droomen
te beschouwen, als we niet, opgeschrikt, het met eigen oogen
hadden waargenomen, en, na de stad doorgegaan te zijn, die
vol is van begrafenissen, teruggekeerd naar onze woning,
deze ledig vonden van onze liefste panden . . . . Zoodat wij
wel tot de overtuiging moesten komen, dat het maar al te
waar is, waarover wij zuchten !
Gelukkig gib o y olk onzer nakomelingen, die deze onze
ellende niet hebt aanschouwd; die onze verhalen daarover
misschien zult verwijzen naar het rijk der fabelen !" I)
Hoe de pest ongeveer met Kerstmis 1347 ook Frankrijk,
n.l. de stad Marseille bereikte, en zich, vandaar uitgaande,
naar het Noorden in het RhOnedal, naar het Zuid-Westen in
de vlakte van Languedoc verbreidde, heeft een ooggetuige
ons uitvoerig beschreven (Hst. IX). Uit zijn bericht weten
wij, dat Avignon reeds op den 25en Januari 1348 was aangetast. En, meldt hij ons, dat de toenmalige Paus, Clemens VI,
zich in den beginne nog wel eens in den omgang van zijn
paleis vertoonde, latere kroniekschrijvers berichten, dat Z.H.,
toen de sterfte steeds toenam, zich opsloot in zijne vertrekken
en daar bleef bij een onophoudelijk brandend vuur, en weldra
vluchtte naar het kasteel Stella (de Ster), waar hij, voorloopig
althans, wel dezelfde tactiek zal gevolgd hebben.
Met het verkeer het RhOnedal opklimmend, werd weldra
ook Lyon door de zuke besmet (blz. Ho). Langs de rivier
voortgaande zal de pest tegen 't eind van Augustus Geneve
bereikt hebben: de Jodenvervolging wegens „bronnenvergiftiging" rondom het meer van Geneve in Sept. 1348, wijst er
op, dat de plaag er al woedde of althans voor de deur stond
(Hst. XV, XVI). Van daar uit verbreidde de pest zich in
het voorjaar van 1349 over geheel Zwitserland. Ongeveer in
Februari of Maart zal zij uitgebroken zijn te Bern, waar ze in
December ophield: toen toch „ze stond nach dem grossen
tode", trokken de Berners uit om twee sloten te bestormen,
I) Epist. de rebus famil. VIII No. 7.
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die nu gemakkelijk te nemen waren 0 . In Maart werd de
ziekte ook reeds opgemerkt in de buurt van Lucern, in
September te Zurich en „anno 1349 in dem winter was gar
ain grosser tod zu Costentz" (Konstanz) 2).
Door de dalen van Saone en Doubs trok de gevreesde kwaal
verder naar het Noorden, zoodat in het voorjaar van 1349
ook Noord-Frankrijk dat trouwens van twee kanten
bedreigd werd er aan gelooven moest en de boven-Rijnsche
laagvlakte aan de beurt kwam, waar ze, gedurende den zomer,
te Straatsburg woedde.
Uit Languedoc trok de meedoogenlooze kwaal terzelfder
tijd door de Aquitaansche poort, het dal der Garonne binnen,
en verbreidde zich van daar langs de kusten van de golf van
Biscaye, om, door niets opgehouden, nog in 't najaar van
1348 Normandié te bereiken. En, evenmin als de Middellandsche Zee, was de Atlantische Oceaan in staat hare vaart te
beteugelen. Want, zooals bekend is, waren die Zuid-Westelijke
streken van Frankrijk toen nog in het bezit van Engeland,
en met de schepen, die Albion van „claret" e.a. heerlijkheden
voorzagen, wipte de ziekte het kanaal over, zoodat nog in
den zomer van 1348 het geheele Zuid-Westen van Engeland
tot Bristol toe, werd aangetast.
Vervolgens, afzakkend langs de Theems, zag Londen reeds
in November 1348 „the plague" verschijnen 3). Ook in
Engeland zijn de verwoestingen, die zij aanrichtte, ontzettend
geweest. Men wil, dat in Londen alleen meer dan 50.000
menschen door de pest weggesleurd zijn, ja er zijn schrijvers,
die beweren, dat in Engeland nauwelijks 1 / 10 van het menschdom gespaard bleef 4). „Men meende, dat de wereld op zijn
eind liep. Alle banden van familie en vriendschap werden vet,:
broken. De koning schorste de zittingen van het parlement,
1) Justinger, Berner Chronik, ed. Studer, 1871, S. die tevens meedeelt: „de sterfte kwam van de zonsondergang en ging tegen zonsopgang",
Sus van het Westen naar het Oosten.
2) Lechner, Das grosse Sterben in D. 1884, S. 27.
3) Barnes, The History of Edward III, 1688, p. 432. Cyclop. Britt.
XXI, 694 i. v. „The plague".
4) Ant. Wood, Historia et antiquitates Univers. Oxoniens. 1764 I, p. 172.
MEINSMA, De Zwarte Dood.
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de rechtbanken staakten het werk, de kerken weergalmden
van gebeden en gejammer. De bewoners der steden vluchtten
naar de velden, die van de velden snelden naar de steden,
maar noch de eersten, noch de laatsten vonden er den troost,
dien zij zochten. De plaag sloeg over van de menschen op de
dieren, en geiten, runderen en schapen besmetten met hun
rottende cadavers de onbebouwd gebleven velden en de honger
oogstte op zijn beurt, wat nog ontsnapt was aan de ziekte.
Ierland en Schotland schenen, gedurende eenige maanden,
beveiligd tegen de epidemie, en toen zij ook daar verscheen,
waren het 't eerst de daar gevestigde Engelschen, die haar
ten offer vielen. Vandaar dat de Schotten hun haat tegen de
Engelschen sedert dien tijd luchtten in het bekende gezegde:
„Bij den vuilen dood van de Engelschen" 0 .
„Met een schip kwam de besmetting in de tweede helft van
1349 uit Engeland naar Bergen en breidde zich vandaar met
groote snelheid over Noorwegen en vervolgens over Zweden
uit, waar ze waarschijnlijk eerst optrad in de lente van 135o.
Deze pest, in Zweden genaamd „digerdiiden" (de groote
sterfte), wordt beschreven als „de vervaarlijkste van alle landplagen, die ooit het Noorden geteisterd hebben" 2 ). Van
Zweden uit schijnt ze nog in 135o overgebracht to zijn naar
de steden aan de Zuidkust van de Oost-Zee.
En nu mag men eens overdenken, wat ons yolk in dien tijd
heeft doorgemaakt, toen men hier wist, dat de pest met langzamen maar zekeren tred naderkwam uit het Zuiden, met
elk schip kon oversteken uit het Westen, door iederen
ommelandsvaarder kon aangebracht worden uit het Noorden,
en dreigend naderde uit het Oosten . . . . Moesten nu alle
vensters en deuren dicht ?
1) Hist. pittor. de 1'Angleterre, II, p. 163 (1835).
2) 0. Montelius, Sveriges Hednatid, samt Medeltid, 1877, p. 459.
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HOOFDSTUK XXII.
Was er dan geen enkele hinderpaal of slagboom, die de
vuile „bestie", geheeten de pest, vermocht op te houden of te
weerstaan ? De zee, de Oceaan zelfs, was daartoe niet bij
machte, zoolang er verkeer was. Niet alleen Engeland, maar
zelfs IJsland en Groenland zagen haar opdoemen en moesten
zich bukken onder haar gruwelijken geesel I).
Zoo is zij dan slechts tijdelijk weerhouden door het hooggebergte en misschien door de eindelooze steppen. Want
afkomstig uit Zuid-Rusland, heeft zij naar het schijnt MiddenRusland eerst bereikt, na haren zegetocht door Zuid-, Westen Midden Europa volbracht te hebben; en het toenmaals
weinig bezochte hooggebergte, waar, te midden van ijs en
sneeuw, eens alle dierlijk leven een einde neemt, stelde paal
en perk aan hare heerschappij. Slechts daar kon zij het
forceeren, waar ook menschen of dieren daartoe bij machte
waren.
Ziedaar misschien de verklaring van het feit, dat ze, in 1347
reeds geland op Spanje's Oostkust, of anders korten tijd later
dat land binnengesleept over de Pyreneeen, te midden der
bergen en steppen, doorwoedde tot in 1350, toen koning
Alfonso XI, bij 't beleg van Gibraltar, nog op den 26en Maart
aan de „zuke" overleed 2). En Zwitserland schijnt zij bijna
gelijktijdig van het Westen en het Zuiden binnengedrongen
te zij n. Op grond van hetgeen wij daar zagen gebeuren op
't beroemde slot Chillon, zou men, ook al staat dat niet
beschreven, willen aannemen, dat ze toen over den St. BerI) Hecker, t. a. p. uitg. 1832, S. 39.
2) Mariana., Historia general de Espana, 1819, IX, p. 225.
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nard pas, het kanton Wallis zegevierend had betreden, zooals
ze ook, langs de Ticino en den Lukmanier pas, in 1348 het dal
van den Voor-Rijn bereikte hij het klooster Dissentis I ) ; met
de vluchtelingen uit Rah& het dal van de Adige opgaande,
den 2en Juni 1348 reeds uitbrak in Trente en kort daarop, over
den Brennerpas het Inndal afging, zoodat de kroniekschrijver
van het klooster Matsee kon aanteekenen: „In het jaar 1349
woedde een verschrikkelijke pestziekte in Weenen, in Passau
e.a. plaatsen. Die pest bezocht de geheele wereld, niet tegelijk
of opeens, maar achtereenvolgens. En toen deze pest en
sterfte reeds vele streken op helaas al te wreedaardige wijze
was rondgegaan, kwam ze ook in Beieren, n.l. in Miihldorf"
— een klein stadje aan de Inn --- „waar, naar men zeide, van
Sint Michielsdag in het vorige jaar of (29 Sept. 1348), 1400
van de rijkere menschen overleden zijn" 2). Als dit bericht
juist is — en er is niets, wat ons nopen zou eraan te
twijfelen — dan hebben wij bier met een ver uitslaande pesttong te doen, zooals men ook wet, kort na 't ontstaan van een
brand, van die Lange vuurtongen ziet oplaaien, als wilden zij
terstond de kroonlijst of de daksparren bereiken. Maar 't heeft
geen bestand: en de rest van Beieren heeft de pest eerst zien
opdagen in 1349. Trouwens, Zuid-Beieren, 't land van „Moser
and Riede" (mos- en rietmoerassen) werkte de verspreiding
der ziekte uit Miihldorf niet in de hand.
Een dergelijke pesttong zou in 1348 ook Praag (Boheme)
hereikt hebben. Studenten, uit Bologna gevlucht, brachten de
ziekte over, maar naar 't schijnt met even weinig resultaat:
zoodat de Prager domheer Franz in zijne kroniek kon aanteekenen: „In het jaar 1348 begon de sterfte in Boheme te
heerschen, maar een plotseling opstekende, koude wind
maakte er een eind aan; doch liever dan daaraan, moet men
het God en Zijne Heiligen dank weten" 3).
1) Lechner, t. a. p. S. 26.
2) M. G. S. S. IX, p. 829 of Pez. I, kol. 4 12. Lechner, die het Stadskroniekje van Miihldorf er op nagezien, maar stellig verkeerd begrepen
heeft, geeft S. 23 als datum 29 Juni. Zie D. St. Chr. XV, S. 384.
3) Uitg. door Loserth. Fontes rerum austriac, VIII, 1875, p. 597.
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Nu wij toch aan dien kant van het gebergte zijn, mogen
wij de gelegenheid waarnemen, den lezer ook mede te deelen,
wat men daar alzoo hoorde en zag gebeuren. Het bezit van
een dikken band met oude Oostenrijksche kronieken, stelt
ons gelukkig in staat de dingen door onze eigen oogen en
niet door een andermans bril te bekijken 0.
Zooals wij vroeger reeds opmerkten 2 ) was Oostenrijk, op
den 25en Januari 1348, opgeschrikt door een geweldige aardbeving, die vooral de stad Villach in Karinthie trof. De Duitsche kroniek van Kloster-Neuberg (bij Weenen) verhaalt
daarover: „Na Kerstmis 1347 kwam er een groote aardbeving
in Karinthie, in een stad geheeten Villach, die geheel in puin
viel. De ringmuur (van die stad) ligt nog heden ten dage in
de gracht. Het gebeurde op den dag van Paulus' bekeering
(d. w. z. op 25 Januari 1348), lerwij1 't prachtig weer was.
Wel tien goede burchten („vesten") stortten in. Een berg
spleet zich en viel in een diep meer („Bergrutsch" in de
Ossiacher Zee). Het meer trad buiten zijn oevers en verdronk
wel zeven dorpen. Het geschiedde 's middags, terwij1 het yolk
voor de preek saamgekomen was in een overwelfde kerk.
Allen, die daar bij een waren, kwamen om, behalve de priester ;
doch deze leefde slechts tot op den derden dag en stierf toen
ook. Vooral veel kooplieden kwamen erbij om" 3). Een Weener
kroniek deelt het voorval aldus mede: „Op Sint Paulsdag
voor de Vasten (1348, 25 Jan.) was er een aardbeving in alle
landen, zoo geweldig, dat men wilde dat er, van den aanvang
der wereld af, nooit zoo'n groote aardbeving geschied is.
Bijzonder erg was zij in Karinthie en de Krain, zoo, dat
Villach, de stad, geheel in puin viel en menschen en goederen
daar geheel verdierven. Bovendien zakte menige berg, die
groot was, ineen, en de aarde kreeg scheuren, zoo diep, dat
men, als men er een steen in wierp, niet kon bemerken of
er grond onder was of niet. Bovendien stortten vele goede
1)
2)
3)
VII,

Pez. Scriptores rerum austriac. veteres, Lipsiae, 1721.
Zie blz. 102.
Uitg. door Zeibig, in 't Archiv. fur Kunde Osten. Geschichtsquellen,
S. 233.
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burchten in elkaar, zooals Vederawe, Chellerberg, Holnburg,
e.a. te veel om te noemen. En de Ossaer zee gaapte en slikte
een deel van den berg op, die aan het meer ligt. Er liep een
landstraat langs, waarop, toen dat geschiedde, menschen met
wagens reden: die kwamen alle om. En deze aardbeving
duurde van St. Paulsdag (25 Jan.) tot zonnewende (midzomer, 24 Juni), zoodat men haar telkens weer bemerkte.
Bovendien is daar een rivier, de Geyl geheeten, die tusschen
twee bergen doorstroomt, en door de aardbeving viel een
berg op een anderen over die rivier, uit het gebied van Ortenburg in 't gebied van Pabenberg. Achter die verstopping wies
het water toen zoo hoog, dat van tien dorpen de menschen
omkwamen en hun goed verdierf" I).
Heinde en ver is deze aardbeving bemerkt. Zoo meldt
Conrad von Megenberg, die in 't laatst van 1349 te Regensburg zijn „Buck der Natur" schreef — de eerste natuurlijke
geschiedenis in de Duitsche taal — „Werkelijk geschiedden er
groote dingen door de aardbeving (ertpidem) in Karinthie
aan de stall Villach, toen men telde van Gods geboorte 1348
jaar, op St. Paulus' dag, toen hij bekeerd werd. Die aardbeving was zoo hevig en groot, dat zij voortging over den
Donau tot in Moravié en in Beieren tot voorbij Regensburg,
en duurde meer dan veertig dagen, alzoo dat na de eerste
telkens een kleinere kwam" 2). „In 1348 was er een aardbeving", zegt de boven reeds genoemde Prager kanunnik
Franz, „maar in Bohemen was 't niet zoo erg, zoodat er geen
gebouwen instortten" 3). En Petrarca schreef uit Italié aan
een vriend: „Zoowel in het Westen als in het Oosten, in het
Noorden zoogoed als in 't Zuiden, schudden de Alpen op vele
plaatsen op hun grondvesten, door een ongewoon maar te laat
komend voorgevoel (van de aanstaande rampen). Ren groot
deel van Italié en van Duitschland sidderde te gelijker tijd 4).
I) Bij Pez, I kol. 968.
2) Uitgeg. door Pfeiffer, Stuttgart 1861, S. 109.
3) Fontes, VIII p. 596.
4) Bij Bzovius, XIII (1621) kol. 1048. Volgens Petrus Justinianus, Hist.
Venet. lib. IV heeft Venetie veel van die aardbeving geleden.

DE AARDBEVING VAN VILLACH.

183

Deze aardbeving speelt een groote rot in de verdere gebeurtenissen van dien tijd en, waar er nog geen couranten waren,
die dag voor dag vastleggen, wat er eigenlijk gebeurd is, en
mogelijke overdrijving gewoonlijk gauw weer recht zetten,
daar is 't geen wonder, dat het relaas van deze ramp, van
mond tot mond gaande, spoedig geweldig aangedikt werd.
De kroniekschrijver van Zwettl, in Neder-Oostenrijk, maakt
van de tien goede burchten, die instortten, „veertig sterke
kasteelen en steden, die onderste boven gekeerd werden" I).
Ook bier was 't: hoe verder van de gebeurtenis of in plaats
en tijd, hoe erger de berichten. Prof. Hecker, die voor zijn
in 1832 verschenen boekje over den Zwarten Dood dikwijls
latere kronieken moest raadplegen, omdat de oudere nog niet
alle gedrukt waren, weet dan ook te vertellen, dat de aardbeving van 25 Jan. 1348 bergen van hun plaats zette; dat er
behalve Villach, dertig andere plaatsen in Karinthie verwoest
werden; dat de aarde zich in Istrié spleet in den vorm van
een kruis, waaruit bloed en water scheen te stroomen; dat in
Zwabenland, Beieren en Moravié burchten en kasteelen
ingestort waren, en dat deze aardbeving in 1348 tot in Sleeswijk en Skandinavie gewerkt, zich in 1349 in Polen, Engeland
en Noord-Europa herhaald had, om eerst met het jaar 1360
geheel op te houden 2).
Men zou 't haast niet gelooven en toch is 't waar, dat die
aardbeving ruim drie eeuwen later nog doorwerkte in de
hoofden van onze Nederlandsche geschiedschrijvers. 't Magnum Chronicon Belgicum, uitgegeven door Pistorius, wist te
berichten, dat diezelfde aardbeving, in hetzelfde beruchte jaar
1348, ook het oude stadje Jillich geheel ondersteboven keerde
(„funditus subvertit"). Gulik of Jiilich ligt, geachte lezer,
ten N.O. van Aken, aan de Roer, niet ver van de grens van
onze provincie Limburg.
In middeleeuwsche latijnsche kronieken is er weinig verschil
in schrijfwijze tusschen iuliacum en uillacum, en Pistorius,
1) Annal Zwetl. bij Pez. kol. 542.
2) Hecker, uitg. 1832, S. 20.

184

DE AARDBEVING VAN VILLACH.

niet erg op de hoogte van de aardrijkskunde van Oostenrijk,
heeft, wat omtrent uillacum (Villach) gemeld werd, op iuliacum (Jillich) toegepast. Vervolgens heeft ook Pontanus den
ondergang van Jillich in een prachtigen Latijnschen volzin
geregistreerd (Hist. Gelr. p. 26o, r. 44) en Slichtenhorst
(Geldersse Gesch. blz. 137, kol. 2) schrijft hem dapper na:
„In deze tijden was er soo een zwaere aerd-bevinge, dat in
Italien ende aen den Donauw de huysen doorgaens niet alleen
neder-vielen, maer ook de Stad Gulich in dese gewesten schier
over hoop wierd geworpen en omgekeerd". Als we nu maar
geen brandbrief krijgen uit Jiilich, omdat we hun hun geliefde
aardbeving zoo maar in koelen bloede, willen ontnemen !
Mogelijk ook, dat de een of andere beroemdheid uit Jillich
of omstreken, deze opmerking al vroeger gemaakt heeft. In
dat geval neme de vriendelijke lezer de voorgaande zinsnede
aan als een bewijs, dat wij het aantal rampen liever verminderen dan vermeerderen.
Nu heeft het noodlot gewild, dat op de berichten betreffende
de ramp van Villach, in Oostenrijk terstond gevolgd zijn de
onrustbarende verhalen over de pest 0 . Wat men daarvan
alzoo meldde, deed den menschen de haren te berge rijzen.
„Evenzoo", verhaalt de kroniekschrijver van Kloster-Neuberg, na de aardbeving besproken te hebben, „evenzoo zijn
in hetzelfde jaar ontzaglijke verwarringen in verschillende
streken voorgekomen, omdat er, ver weg naar het Oosten,
door den kwaadaardigen invloed van de hemellichamen een
wreede pestziekte was ontstaan, die daar, door verschillende
oorzaken, op gruwelijke wij ze alle menschen doodde. Want,
zooals we uit betrouwbare berichten vernamen, zijn daar in
dien tijd de menschen en de lastdieren, terwijl ze aan den
arbeid of waar dan ook waren, door de geweldige verdorvenheid der lucht, in steenen veranderd( !). Bovendien is er in die
streken, waar de gember groeit" — deze plaatsbepaling laat
aan duidelijkheid nog wel iets te wenschen over — „een
doodelijke regen gevallen, vermengd met pestaardige slangen
1) Zie b.v. Pez. I, kol. 247, 412, 490, 542, 968.
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en allerlei wormen, die alien, op welke hij neerkwam, geheel
vernietigde. Ook geschiedde 't, niet ver van daar, dat er een
verschrikkelijk vuur nit den hemel bliksemde en alles, wat
op de oppervlakte der aarde was, verteerde; door de kracht
van dat vuur begonnen de steenen zoo te gloeien alsof ze
door de natuur in dor hout veranderd waren. De rook echter
die daaruit ontstond, was zeer besmettelijk, zoo zelfs, dat de
kooplieden, die hem slechts van verre zagen, er door besmet
werden en sommigen van hen er werkelijk aan stierven. Wie
er echter bij toeval aan ontkwamen, brachten de pest, die zij
opgedaan hadden, mee en staken alle plaatsen aan, die zij
met hun koopwaar aandeden, zooals Griekenland, Italie,
Rome, kortom, alle streken waar zij doortrokken. Door den
schrik aangegrepen, heeft men daar bepaald, dat in die streken
geen enkele vreemdeling in de herbergen mocht worden
opgenomen, zoodat die kooplui, van welke de pest op de
anderen overging, gedwongen zijn, zoo spoedig mogelijk die
landen te verlaten" I ) .
Wien baart het verwondering dat men wat verder naar het
Westen, waar men ook niet zoo heel precies wist „waar de
gember groeit", al spoedig beide rampen tot een maakte, de
pest beschouwde als een gevolg van de aardbeving van
Villach, en ze op denzelfden dag liet ontstaan ? Zoo doet b.v.
het korte stadskroniekje van Miihldorf aan de Inn, waar het
verzekert: „Anno domini 1348 hief een groote sterfte aan
op Sint Paulusdag „ze cheren" (bekeering, d. w. z. op
25 Januari 2 ) en ook een groote aardbeving in hetzelfde jaar
in conversatione sancti Pauli" (dus op denzelfden dag) 3).
Zoo deed ook Conrad von Megenberg, de Regensburger
natuurkundige, die verklaart, dat het de aarddampen zijn,
welke zich gewelddadig een uitweg banen en daardoor aardr) Pez. I, kol. 490. Men zou haast zeggen, dat deze schrijver den brief
uit Avignon gelezen had. Maar liever nemen wij aan, dat overal ongeveer
dezelfde verhalen de ronde deden.
2) Dat „ze cheren" heeft I,echner in de war gemaakt ; hij heeft het
blijkbaar verklaard als „zonnewende" en toen gedacht aan St. Paulsdag te
midden zomer, 3o Juni. Maar dat is mis. Zie blz. 18o noot 2.
3) D. St. Chr. XV, S. 384. Conversatio voor conversio.
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bevingen veroorzaken. „Wanneer die dampen lang in de aarde
besloten blijven, gaan zij van zelf tot bederf over en worden
vergiftig. Dat bemerken wij aan diepe putten, die lang toe
zaten. Als men die wil schoonmaken en ze weer open maakt,
sterven vaak de eerste „vegers", die er in afdalen. Dat is
dikwijls gezien. Wij bemerken het ook aan mijnwerkers, die
in groeven afdalen . . . . De damp, die in den grooten berg
besloten was, heeft zich menig jaar almaar opgehoopt. Toen
die nu losbrak en in de lucht kwam, sprak het van zelf, dat zij
de lucht aan gene zij de van 't gebergte over vele honderden
mijlen (n.l. tot in 't land van de gember) vergiftigde en ook
aan dezen kant zeer verre. Dat blijkt duidelijk genoeg: want
het grootste sterven, dat er ooit na Christus' tijd geweest is,
kwam in hetzelfde jaar en het daarop volgende" I).
Ook zagen wij, dat de Parijsche professoren de „zuke" met
die aardbeving in verband brachten . . . . (blz. 95, 102).
Sedert heeft de aardbevingstheorie ter verklaring van pestziekten in kronieken en geneeskundige boeken opgeld gedaan,
zoodat zelfs een geleerde als Prof. Hecker — toch waarlijk
geen „kind in 't verstand" — er, om eens een volksuitdrukking to gebruiken, door „in de luren gelegd werd", en de
brave man in het jaar 1832 ook deze aardbeving van Villach
opnam onder de „terrestrische en kosmische verschijnselen,
die wel zouden meegewerkt hebben aan 't ontstaan van de
groote sterfte van 1348-50 !
Eerst Hoeniger heeft in 1882 de dwaasheid dier bewering
duidelijk aangetoond.
Hiermee is natuurlijk niet gezegd, dat uit eene aardbeving
geen pest kan voortkomen. Maar dan zijn het niet „de giftige
dampen", die 't hem doen.
I) Buch der Natur, uitgeg. door Pfeiffer, S. xog.

GEEN SPROOKJES.
HOOFDSTUK XXIII.
„Nee", zei m'n ouwe tante, „die stukken van jou in de
„Zutphensche Courant", daar mo'k niks meer van hebben.
Je bent een beroerde kerel. As ik m'n testament maak . . . .
Zie je, m'n heele leven heb ik geloofd, dat er geen mooier
tijd geweest was, dan juist die middeleeuwen, toen 'n molenaarszoon 't bracht tot markies van Carabas; toen Asschepoester uit de keuken en Ezelsvel van achter de varkens elk met
een prins gingen strijken; toen Klein-Duimpje nog rondspanceerde op de zevenmijlslaarzen, en niet alleen z'n verdwaalde
broertjes en zusjes, maar ook al de schatten van den Reus
thuisbracht; toen mevrouw Blauwbaard — hoe heette ze ook
weer van d'r eigen ? — al de bezittingen en juweelen van
wijlen d'r man zoo maar mocht houden, zonder dat iemand
haar vroeg om 't successierecht, en toen „de Schoone
Slaapster in het Bosch" — was 't niet Doornroosje ? — nadat
ze honderd jaar geslapen had, toch nog een koningszoon
meekreeg . . . .
Zie je, zoo waren de middeleeuwen, de „goede, oude tijd".
Toen wemelde 't nog in de wereld van brave ridders en edelmoedige prinsen. Toen gingen wij meisjes nog van 't tournooi
naar 't feestmaal en van 't feestmaal naar 't bal. Toen hoefden
wij nog niet voor dag en voor dauw naar 't Gymnasium of
de H. B. S., om volgepropt to worden met Grieksch en Latijn
of met wis- en natuurkunde . . . . Toen konden wij nog slapen,
zoolang we wilden, al was 't honderd jaar, en alles kwam toch
terecht ! Maar jij, vervelende vent, met je geschrijf in de
krant en je ouwe kronieken, je gooit roet in m'n eten, geen
lepelvol, nee, 'n karrevracht ! Al m'n geloof in die edel-
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moedige prinsen en die schoone prinsessen is naar de maan.
Als ik 's avonds zit to schemeren, voor ik thee zet, dan komen
me al die nare verhalen van die pest en den Jodenbrand en
die aardbeving in de gedachten, en dan smaakt me de thee
niet meer, al doe ik ook drie scheppies suiker in m'n koppie.
En dan drijf je den spot, zelfs met de Professoren van
Parijs . . . . Is dat nou manier van doen voor 'n leeraar aan
't Gymnasium ? Geloof maar niet, dat ze dat jou ooit zullen
maken . . . ."
„Tante", zei ik, „als u ook nog reis 'n beetje ging slapen,
tot 't alles met mekaar juist honderd jaar was; misschien,
dat dan de prins . . . ."
In de gang hoorde ik nog iets als: „Loop naar de koekoek,
leelijke . . . ." en toen sneed de slag van de voordeur de rest
van de kwalificatie af.
We zullen ons maar houden bij de geschiedenis, al mishaagt
dat allerlei oude tantes.
Edoch, ook in de middeleeuwen waren er prinsessen. En
waar ook toen de dames dikwijls aan de draden trokken,
waaraan de heeren der schepping bewogen over het wereldtooneel, willen wij ditmaal eens ophalen van een prinses, in
haar dagen befaamder, dan 't heele huishouden van „Moeder
de Gans". Jammer maar, dat wij Perraults pen niet hebben,
want: n'est pas conteur, qui veut !
Omstreeks 134o regeerde er in Napels een oude koning,
Robert geheeten, gesproten uit het beroemde geslacht van
Anjou, een naneef van den Heiligen Lodewijk, koning van
Frankrijk. Vele jaren had hij zijn land — en waar ter wereld
ligt mooier ? — goed bestuurd; zijn vijanden overwonnen met
list of geweld, zijn macht en aanzien versterkt en uitgebreid.
Maar het ongeluk, dat andere kinderen der menschen vaak
zoo ongemerkt voorbij gaat, had hem niet gespaard. Velen
die hem lief waren, had hij moeten brengen naar 't graf, en
daaronder ook zijn oudsten zoon en diens bevallige gade,
beiden reeds vroeg afgeroepen voor de eeuwige rust. Nu
waren zijn haren grijs, zijn wangen flets, zijn dagen geteld;
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toch bleef hem de zorg voor twee kleinkinderen, meisjes, van
Welke vooral het oudste, Johanna, door hare zeldzame schoonheid, lieftalligheid en geest aller oogen tot zich trok. Want
vele waren de gaven haar in de wieg door de goede feeen
geschonken. Ware zij door een verstandigen vader, een
liefdevolle moeder grootgebracht, Johanna ware stellig
geworden een sieraad van hare sekse. Maar grootvader had
de handen te vol met de regeering, en hofdames en lakeien
meenden niets beters te kunnen doen dan alle grillen en
nukken van 't jong ding, hun aanstaande koningin, zoo snel
mogelijk in te willigen. En zoo meende ze, als vele kinderen
van tegenwoordig, dat alles mocht en alles kon.
Het laatste, wat de oude man voor zijn geliefd kleinkind
verrichten kon, was, dat hij haar een hulp en beschermer gaf
op haren levensweg, door haar in den echt te verbinden met
Andreas, den zoon van zijn neef Karel Robert van Anjou,
koning van Hongarije. Zoo, meende hij, zou haar aanzien nog
grooter worden, haar troon nog vaster staan.
Maar Andreas, nu verheven tot Hertog van Calabrie, bleek
niet in staat zijn jonge gade te boeien. Ridderlijk moge hij
geweest zijn, over veel geestbeschaving beschikte hij niet, en
toen hij, nadat de oude Robert in 1343 de oogen gesloten had,
ook nog trachtte van den Paus de kroon van Napels voor zich
zelf te verkrijgen, waarmee zij, Johanna, ter zij de gesteld
zou zijn, had zij genoeg van hem.
De aanhangers der koningin, als haar neef Lodewijk van
Tarente en haar zwager Karel van Durazzo, besloten dat
gevaar bijtijds of te wenden. En nog voor het kind, dat zij
wachtte, geboren was, drongen op 'n nacht „eenige mindere
menschen", (zooals men in Napels nog altijd vinden kan, die
een menschenleven even weinig achten als dat van een
varken), het slot bij Aversa binnen en begaven zich naar het
slaapvertrek van het jonge echtpaar. Daar wisten zij een
handdoek te krijgen om den hals van Andreas, en, hoewel
deze zich hevig verzette, was hij eenige oogenblikken later
geworgd. Sommige kroniekschrijvers beweren, dat Johanna
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zich in een zijvertrek beyond, toen dit gebeurde, anderen, dat
zij naast hem lag en alles mede aanzag. Maar zeker is, dat zij
geen kreet geslaakt, geen hand uitgestoken heeft om 't leven
van haar man te redden. (2o Aug. 1345).
De moordenaars werden zelfs niet vervolgd. Eerst toen het
y olk luide zijn misnoegen over die wijze van doen te kennen
gaf, werd een oppervlakkig onderzoek ingesteld, „eenige
onaanzienlijke lieden" terechtgesteld, zonder dat men vroeg,
wie of wat hen tot hun daad had bewogen. En Johanna gaf
nieuw voedsel aan de loopende geruchten, door weldra een
tweede huwelijk te sluiten met haar neef, Lodewijk van
Tarente, nu op zijn beurt verheven tot Hertog van Calabrie.
Van toen of was de rust in Napels zoek, partijschap aan de
orde van den dag. En in het voorjaar van 1348 — toen de pest
al woedde in het Noorden en Zuiden van Italie — kwam
koning Lodewijk van Hongarije, de broer van Andreas, met
een leger van ruwe Duitschers en woeste Hongaren over land
en zee Napels binnenvallen, om den dood zijns broeders te
wreken. Zijn tocht geleek meer een triumftocht dan een
strafexpeditie, want nadat hij in een enkele schermutseling
de zege had behaald, opende de eene stad voor, de andere
na hem de poorten. En geen wonder: want ook daar waren
de hoofden op hol door de pest, die voor de deur stond, en
ook daar waren er zeer velen, die meenden, „dat God de
wereld met deze ramp kastijdde, wegens den dood van koning
Andreas, die zoo maar vermoord was" 0. Koningin Johanna,
van al haar vrienden verlaten, vluchtte naar Frankrijk; haar
man, Lodewijk van Tarente, verborg zich in Toscane. De stad
Napels zond den koning van Hongarije een plechtig gezantschap tegemoet, om hem als haar Heer te begroeten. Nog
voor hij er binnentrok, noodigde hij de familieleden der
Koningin tot een feestmaal op 't slot bij Aversa: daar liet hij
Karel van Durazzo vermoorden op dezelfde plaats, waar
Andreas geworgd was, en zond vele der andere heeren als
gevangenen naar Hongarije. Daarna trok hij aan 't hoofd van
0 Zie den brief uit Avignon, blz. 85.
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zijn leger Napels binnen en nam alzoo bezit van het koninkrijk. Na er Duitsche en Hongaarsche stadhouders en regenten
aangesteld te hebben — die het land op jammerlijke wijze
plunderden en uitzogen — ging hij in de maand Juni (1348)
naar Hongarije terug. Vanwaar dat overhaast vertrek ? Het
antwoord is: de pest. Vermoedelijk vluchtte met hem voor
de gevreesde ziekte de jonge koning van Sicilié, dat toenmaals
aan Arragon behoorde I).
Wij wenschen hier niet verder uit te weiden over het
avontuurlijke, maar weinig stichtelijke leven der schoone
Johanna en hoe zij opnieuw — met medewerking van den
Paus — koningin van Napels werd. De eerste de beste
uitvoerige algemeene geschiedenis zal den lezer daarvan de
hoofdzaken vertellen. Slechts dit gedeelte is noodig voor ons
betoog. Dus Basta, en naar Oostenrijk terug.
Men schijnt gemeend te hebben, dat Lodewijk van Hongarije in den zomer van 1348 over den Brennerpas zou terugkeeren. Met 't oog daarop waarschijnlijk was een groote
bijeenkomst van vorsten en potentaten tegen St. Jacobsdag
(25 Juli) belegd te Passau. Het doel ervan schijnt geweest
te zijn een weinig orde te brengen in den bijna chaaischen
toestand van het Duitsche rijk en tevens wat onderlinge
veeten bij te leggen. Albertus, Hertog van Oostenrijk, zou er
als bemiddelaar optreden tusschen den nieuwen, maar niet
geheel wettig verkozen keizer Karel IV van LuxemburgBoheme en de zonen van zijn voorganger, Lodewijk van
Beieren, in 1347 op een jachtpartij gestorven. Daar kwamen
ook de aartsbisschop van Salzburg en de bisschop van Passau,
broeders, de aartsbisschop van Praag, de bisschoppen van.
Bamberg en Wiirzburg, gezanten van den koning van Hon1) Bij Bzovius vonden wij aangehaald uit Fazell., de Rebus Siculis,
dec. 2 lib. 9 (een boek, dat ons niet ten dienste staat), dat de pest, 't eerst
uitgebroken in Messina, kort daarop ook Catania ontvolkte ; uit vrees
daarvoor was hertog Johan, de voogd van den jongen koning Lodewijk,
naar Regium (Reggio) gevlucht, waar hij — de voogd — door de pest
aangetast werd en stierf. Hij zal zijn jongen pupil wel meegenomen hebben
naar de overzijde van de straat van Messina. Deze veronderstelling is
noodig om latere gebeurtenissen te verklaren. (Bzovius, 1.c. XIII, kol. 1045).
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garije en een macht van mindere grootheden I ), alien met hun
gevolg. Doch nauwelijks waren de besprekingen begonnen
en nog was er niets bepaald, toen het illustere gezelschap
plotseling uiteen stoof naar alle hoeken van de windroos.
Was er misschien bericht gekomen, dat de pest den Brenner
was gepasseerd ? Niet onmogelijk 2). Maar er schijnt ook
nog iets anders achter gezeten te hebben, dat ons duidelijk
wordt, als wij ons herinneren, dat de berichten over de „zuke"
velen zoo achterdochtig en argwanend gemaakt hadden, dat
zij hun medemenschen zonder grond begonnen te verdenken
en te beschuldigen van pogingen tot vergiftiging. De reeds
vroeger aangehaalde Weener kroniek nu vertelt: De heeren
daar te Passau „gingen echter uiteen zonder dat er iets was
vastgesteld. En Hertog Albertus van Oostenrijk liet zijn
keukenmeester, Stibor, gevangen nemen, die in groote gunst
bij de Heeren stond, en dien de Hertog — ofschoon 't slechts
een arme dienstknecht was — goed vertrouwde. Hij beschuldigde dezen ervan, hem te hebben willen vergiftigen. Men
bracht den armen kerel naar Karinthie, waar hij tot Sint
Michielsdag (29 Sept.) gevangen lag en dagelijks den dood
kon verwachten, want men gaf hem slechts water en brood te
eten. Toen kwam de Hertog er achter, dat Stibor onschuldig
was, en dat een priester (ain Pfaff) uit Zwabenland met
verzonnen brieven de geheele beschuldiging op 't touw had
gezet. Daarom liet hij den priester gevangen nemen en liet
hem te Weenen op de „Hochenmarkt" in een ijzeren vogelkooi opsluiten, die hoog op een zuil geplaatst werd. Daar lag
hij wel veertien dagen. Toen nam men hem eruit en metselde
hem in op 't kerkhof bij St. Stephanus' kerk, waar hij korten
tijd later in een stok stierf" 3).
Niet, omdat hier een priester aan de zaak schuldig stond,
hebben wij dit meegedeeld. Maar wel om te doen zien, dat
het valschelijk betichten van zijn evenmensch in dien tijd
1) Henricus Rebdorff, of Surdus, bij Freher, Rer. Germ. S. S. I. Ed.
3a, 1717, P. 635.
2) Zie in 't vorige Hst. 't bericht over Miihldorf aan de Inn, blz. 185.
3) Bij Pez, I. kol. 969.
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een epidemie werd, die zoowel ten Westen als ten Oosten
van de Alpen woedde. Ware men overal met dezelfde bedaardheid tegen zulke valsche aanklagers opgetreden, wat zouden
er een massa onschuldige Joden en Christenen zijn gespaard
gebleven en . . . wat zouden zoo'n stuk of wat van die vogelkooien op markten en pleinen vele lasteraars den vuilen
mond gesnoerd hebben. Es war zu schOn gewesen, es hat
nicht sollen sein!
Die vogelkooien anders . . . echt middeleeuwsch, maar toch
nog lang in gebruik gebleven. Ook Jan van Leiden en zijn
voornaamste trawanten werden, na hun dood, die eere( !)
waardig gekeurd. En dan, niet te vergeten, onze Zutphensche proost, Heer Zweder van Kervenhem, dien de „godvergeten Arnhemmers" een tijdlang op de St. Janspoort in zoo'n
ding lieten paradeeren, als belooning voor al de goede raadgevingen, die hij zijn Meester, Hertog Karel, verstrekt had,
en misschien ook — als Tadama gelijk heeft 1 ) — voor de
buitenmate welwillende bejegening, die de ketters van hem
hadden ondervonden.
Eilieve, we moeten niet naar de Middeleeuwen terug, maar
zou een dag te pronkstelling op de markt, met de gewone
gevolgen van dien: allerlei gevleugelde gratification van den
gaanden en komenden man, voor sommigen niet van grooter
nut geweest zijn dan b.v. 3 gulden boete, subsidiair zes dagen
hechtenis ?
„Een dobbel tonghe is vermaledyt", zegt de brave Anna
Bijns.
i) Tadama, blz. 178 en noot
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DE GEESELAARS.
HOOFDSTUK XXIV.
Van oudsher hebben sommige priesters en monniken
gemeend, dat het, om het lichaam, dien zetel der zinnelijkheid
en der zonde, te bedwingen, niet voldoende was zich zelven de
goede dingen dezer wereld te onthouden, maar ook, dat men
dien weerbarstigen vleeschzak moest straffen en kastijden,
desnoods tot het bloed erbij neerliep. Wie onder de Christenen
daartoe het eerst een koord met knoopen — zooals sommige
monniken nog om hun middel dragen — of wel een karwats
aanwendde, is onbekend. Doch naarmate sommige Heiligen,
die ijverig waren in de zelfkastijding, te meer bewonderd
werden, wies het aantal hunner navolgers en werd het gebruik
ook door de leekenwereld overgenomen. En toen Italie in de
dertiende eeuw door zware rampen, pest, oorlog en hongersnood geweldig geslagen werd, en het arme yolk, in ellende
wegzinkend, wat het voor uitwerkselen van den toorn des
hemels hield, poogde of te wenden, bleek het, dat de zelfkastijding ook buiten de kloostercel in eere werd gehouden.
„In 126o", verhaalt ons een ooggetuige, toen gansch Italie
vol boosheid en zonde was, greep plotseling een sinds eeuwen
onbekende godsvrucht de inwoners van Perugia aan, vervolgens die van Rome en weldra alle Italiaansche natien. De dag
des oordeels scheen te naderen. De ontzetting overweldigde
alien zoozeer, dat edelen en geringen, ouden en jongen, ja
zelfs kinderen van vijf jaar, naakt tot aan de heupen, in
statigen optocht door de stad togen, en ieder hunner hield een
geesel in de hand, waarmede hij zich de schouders sloeg. Zij
Baden God om erbarming, de moeder Gods om bijstand. Noch
de ruwheid van 't jaargetij, noch de strengheid van den winter,
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niets deed hun ijver verflauwen. Aangevoerd door priesters
met kruisen en vanen, trokken zij, honderdduizenden sterk,
door steden, dorpen en gehuchten en bezochten de altaren,
waarbij zij deemoedig nedervielen. Bergen en dalen weergalmden . van hun klachten; alle vreugdeklanken zwegen, de
zangen der liefde en der blijheid hadden uit, alleen de klaagliederen der boetenden vulden stad en land. Hun weemoedig
geklaag verteederde de hardvochtigsten, ontlokte tranen aan
de meest verstokten. Ook de vrouwen namen deel aan deze
buitengewone oefeningen, niet alleen de vrouwen uit de yolksklasse, maar ook de aanzienlijke; ja zelfs de teederste maagden
sloten zich op in haar binnenkamer en kastijdden zich met
geeselen. Toen verzoenden zich vijanden met vijanden.
Woekeraars en dieven gaven het onrechtmatig verkregen
goed terug. Allen, die zich van zonden bewust waren,
biechtten ootmoedig en bekeerden zich oprecht. De menschen
deden zoovele goede werken, dat 't wel scheen of zij vreesden,
dat de Voorzienigheid hen door vuur wilde verteren of door
een aardbeving wilde verslinden" I).
Ook Oostenrijksche geschiedschrijvers, binnen wier landpalen deze beweging zich in 1261 voortplantte, melden in
hoofdzaak hetzelfde, doch voegen er nog bij, dat deze geeselaars zich telkens, zoo naakt als zij waren, op den grond
wierpen, in de modder of in de sneeuw, en dat ieder drie en
dertig dagen aan de boetedoening moest deelnemen en zich
tweemaal per dag, 's morgens en 's avonds moest geeselen 2).
Zelfs Straatsburg zag een bende van 1200 Italiaansche geeselaars binnen zijn muren verschijnen, die zoo'n indruk maakten
op de burgerij, dat ook 1500 inwoners de geeselroede
opnamen 3). Maar het schijnt, dat de beweging toenmaals
niet veel verder naar het Noorden gegaan is, zoodat o n z e
kronieken haar niet gedenken.
I) Tischendorf, Die Geissler, S. 12, naar de kroniek van een monnik
uit Padua.
2) Paltrami seu Vatzonis Chron. bij Pez, I, kol. 715. Anon.. Zwetl. Chron.
Ibid. kol. 983.
3) Closener, D. St. Chr. VIII S. 73.
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In volgende tijden, als rampspoed en ellende de menschheid
weer geen rust lieten, greep men telkens opnieuw naar dit
middel, in de hoop daarmede den toorn des hemels te
bezweren. Zoo verhaalt ons Closener, de geschiedschrijver
van Straatsburg: „In 1296, op den I2en October, kwamen 28
geeselaars naar Straatsburg, gehuld in witte kleederen, hunne
aangezichten met zakdoeken bedekt; ze geeselden zich door
de geheele stad, van kerk tot kerk en van klooster tot
klooster" I ). Ook in Trier schijnen zij verschenen te zijn,
„nieuwe liederen" zingende 2 ), en de Tielsche kroniek teekent
aan: „In het jaar 1296 gingen er geeselaars rond, die zich,
onder den schijn van godsdienst, hevig kastijdden en door
't yolk „de kruisbroeders" genoemd werden 3). Daaruit zou
men kunnen besluiten, dat die wijze van boetedoening toen
ook tot in ons land was doorgedrongen.
Toen nu in het najaar van 1348 de bewoners van Oostenrijk
en Hongarije, nog onder den verschen indruk van de aardbeving van Villach, ontzet over de verhalen betreffende de
pest, die hun landgenooten, welke den tocht naar Napels
hadden meegemaakt, reeds „van aangezicht tot aangezicht"
gezien hadden, tot de overtuiging kwamen, dat de afschuwelijke „zuke" ook hun land binnen sloop . . . .
Want, geachte dokter, de ratten en de muizen mogen dan
misschien wat meegewerkt hebben, maar de menschen, die in
't jaar 1348 het verkeer met Italie nog veel drukker maakten
dan anders, hebben meer gedaan . . . .
Toen nu in het najaar van 1348 de wreede kwaal van het
Westen Oostenrijk-Hongarije binnenkwam, afdalende van
den Brenner en andere Alpenpassen; van het Zuiden, uit de
kusthavens van Istrie en Dalmatie; misschien ook van het
Zuid-Oosten, langs den weg van Constantinopel over Sofia
en Belgrado . . . .
„Toen" (daar in Italie) verhaalt de kroniekschrijver van
1)
2)
3)

Ibid. S. 104.
Gesta Trevir. archiepisc. bij Ma#ene et Durand, IV, 362.
Chron. Tielense, 1789, p. 266.
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Kloster Neuberg „overal de doodelijke pest heerschte, en
steden, die tot nogtoe dichtbevolkt geweest waren, omdat
bijna alle bewoners waren omgekomen, met gesloten poorten
scherp werden bewaakt, opdat niemand de bezittingen der
dooden met geweld zou wegrooven; toen in Venetic door de
plotselinge sterfte, nauwelijks een vierde deel van de menschen
was overgebleven; toen kwam de pest al voortkruipende
(serpendo) eerst in Karinthie en begon daarna zoo hevig te
heerschen in Stiermarken, dat de menschen wanhopig en als
zinneloos rondliepen . . . . en wegvluchtten naar de open
bosschen ') . . . .
Toen niemand, ook zelfs de geleerdste koppen niet, kon
verklaren, of een zoo doodelijk jaar voortkwam uit de
dwalinge der planeten of uit de verdorvenheid van de lucht....
Toen niemand de goddelijke wetten meer achtte . . . .
Toen is men overal begonnen met een openlijke boetedoening, opdat God meewarig zou neerzien op het menschelijk
geslacht . . . . En mannen, bijeengekomen uit steden en
dorpen, trokken troepsgewijze uit, als bij een processie, twee
aan twee gaande, naakt, behalve dat van de heupen of het
lichaam bedekt was met een schoonen witten doek, die tot op
de hielen toe alles behoorlijk bedekte . . . . En zij bezochten
de kerken met groote vroomheid, in hun moedertaal schoone
en vrome liederen zingende betreffende het lijden des Heeren,
en zij geeselden zich met karwatsen, met knoopen er in, zoo
hevig, dat het bloed bij droppels op den grond viel. En
wanneer na de Vesper de bedehuizen gesloten waren, dan
geeselden zich ook deemoediglijk de moeders met de kinderen.
Deze gewoonte van zich te kastijden heeft geduurd van
St. Michielsdag (29 Sept. 1348) tot aan Paschen (12 April
1349). Bovendien gingen kloosterlingen en wereldlijke geestelijken, wegens den dreigenden rampspoed, in dienzelfden tijd
met hun reliquien, en litanieen zingende, met allerlei smeekbeden de kerken rond, treurig van harte en vroom van zin . . . .
Want Z. H. de Pans had dienaangaande voor de geheele
0 Dit laatste zinnetje uit de Weenerkroniek, bij Pez, I kol. 968.
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wereld bijzondere gebeden ingesteld, maar 't zou vervelend
zijn ze hier in te lasschen. Doch toen er van geen kant hulp
kwam opdagen, en de ellende, die erger was dan men van
't begin der wereld af ooit gekend had, nog elken dag geweldig
toenam en de dokters, met al hun ijver, niets konden uitrichten,
noch de pijnen verzachten" . . . . 0 .
Hier houdt het handschrift van deze kroniek plotseling op.
Naar alle waarschijnlijkheid is ook de schrijver zelf der pest
ten offer gevallen.
Het is vooral op grond van de mededeelingen van dezen
kroniekschrijver, waarmede de kortere berichten van andere
Oostenrijksche 'kronieken overeenstemmen, dat Duitsche
geleerden als Hoeniger 2 ) e.a., tot de overtuiging zijn
gekomen, dat deze nieuwe uitbarsting van de geeselwoede —
want het werd weldra een manie of razernij, die geheel
Europa aangreep — daar in Oostenrijk-Hongarije, „in der
aussersten Ostmark der Reiches", ontstaan is. Het is ons
echter onmogelijk, den Duitschen Heeren daarin gelijk te
geven. Immers lang voor 29 Sept. 1348 had men elders
hetzelfde gedaan. Lazen wij niet in den brief uit Avignon,
geschreven den 27en April 1348:
„Ook heeft de Paus in diezelfde dagen enkele keeren per
week, een soort van vrome processies met litanieen ingesteld,
tot welke, naar men zegt, af en toe wel tweeduizend menschen
uit den geheelen omtrek zijn samengestroomd, van beiderlei
kunne, velen blootshoofds, anderen in haren pijen, weer
anderen bestrooid met asch, die met gejammer en geween
rondgingen, zich de haren uittrokken en zich zelf met scherpe
geesels ranselden tot het bloed er bij neervloeide" . . . . 3).
Hiermee zou men Z. H. Paus Clemens VI de primeur van
de hernieuwde toepassing van het oude middel kunnen toekennen . . . . Maar ook daaraan doen wij niet mee, want voor
ons staat het vast, dat men in 1347 op Sicilie, in Griekenland
1 ) Bij Pez, I. kol. 490-492.
2) Hoeniger, der Schwarze Tod, S.
3) Hst. IX. blz. 85.

12,
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en te Constantinopel reeds precies hetzelfde deed, ook al
hebben wij daarover geen berichten, en dat Duitschers en
Hongaren in Oostenrijk, in het najaar van 1348, slechts herhaalden, wat velen hunner, op den tocht naar Napels in het
voorjaar, daar in Zuid-Italié gezien hadden. Zegt niet Boccaccio : „ook hield men deemoedige boetedoeningen en deden
vrome menschen in regelmatige processies nederige smeekbeden tot God" ? 0 . Al zegt hij niet uitdrukkelijk, dat men
zich daarbij geeselde, geen verstandig mensch zal er ook maar
een oogenblik aan twijfelen.
„Alles schon dagewesen", fluistert ons de oude Rabbi ben
Akiba in het oor, en hij wijst ons op 1 Kon. XVIII, 28, het
verhaal over de Baal-priesters, die meenden, dat hun God hen
in den steek liet: „En zij riepen met luider stemme, en zij
sneden zich zelve met messen en met priemen naar hunne
wijze, totdat zij bloed over zich uitstortten". „Niets nieuws
onder de zon", zegt Salomo.
Onderwijl nu de bewoners van Oostenrijk en Hongarije,
hier, daar, overal, naar de geeselroede grijpen, en alles uit
schrik en ontzetting, half naakt aan 't rondtrekken gaat, van
stad tot stad en van kerk tot kerk . . . . men zou haast zeggen,
dat ze opzettelijk de pest verbreid hebben, dokter . . . .
gebeurden daar ook nog eenige andere dingen, waarover we
melding gemaakt vinden in de reeds vaak geciteerde Weener
kroniek 2 ). Ziehier: „En er kwam een groote aardbeving op
0. L. Vrouwendag te Lichtmis (2 Febr. 1349).
Toen kwam Lodewijk, koning van Hongarije, naar Steyr,
veertien dagen na Paschen (26 April), om er hof te houden
(denkelijk, om de zoo goed afgeloopen strafexpeditie naar
Napels feestelijk te vieren) en toen brandde de stad Steyr
geheel af.
Kort voor Pinksteren kwam een Cardinaal, Guido genaamd,
te Weenen. Hij werd ontvangen met groote pracht en geherI) Blz. 2. 2) Bij Pez, I, kol. 97o-972. De schrijver geeft bij de gebeurtenissen wel den juisten tijd aan, maar teekende ze niet op in de juiste
volgorde. Dus veranderden wij die.
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bergd in de pastorie. Hij toog naar Hongarije (waarschijnlijk
om met koning Lodewijk een accoord te treffen voor den
terugkeer van de schoone Johanna in haar land) en naar
Boheme: hij bleef tot Kerstmis in Duitsche landen en trok
toen weer terug (naar Avignon ?).
En veertien dagen na Pinksteren (14 Juni 1349) hield
dezelfde koning van Hongarije op eigen kosten prachtig hof
te Weenen; men maakte bij 't klooster der Augustijnen een
groote kamer en de geheele vrijthof was met een loofdak
overdekt. Daaronder dansten toen de edelvrouwen, die hij
van heinde en verre had uitgenoodigd, en zij waren alle
gekleed in grauw en blauw (le dernier rendez-vouz ?)
Onderwijl werd de sterfte in geheel Oostenrijk (de aartshertogdommen) zeer groot, en wel in 't bijzonder te Weenen,
zoo, dat men alle menschen, arm en rijk, wel moest leggen in
den godsakker te St. Cholman. En er stierven er zoo velen
— op een dag zelfs twaalfhonderd — die alien begraven
werden op dat kerkhof. Er werden daar zes groeven gedolven,
tot op het grondwater, en men legde in eene groeve wel
40000 lijken( !). Zonder nog degenen te rekenen, die heimelijk
begraven werden in kloosters en kerken. En de Hertog
(Albertus) vluchtte uit de stad naar Purchardsdorff, en verbood, nog iemand in de stad, op' welk kerkhof ook, te
begraven. En ook vele andere menschen vluchtten uit de
stad, waarvan er vele op het land stierven. En de sterfte begon
bij de menschen aldus: de lieden, die roode of zwarte vlekken
(op hun lichaam) kregen, die stierven alle op den derden dag.
Ook kregen de lieden gezwellen, onder de oksels of in de
liezen, die stierven bijna alle op den derden dag. Van de lui,
die builen of vlekken kregen en langer dan cirie dagen leefden,
genas er dikwijls een. En de jammer was zoo groot, dat de
menschen barrevoets „kerkvaarten" maakten en bidprocessies
hielden. Maar dat hielp allegaar niets. De sterfte duurde te
Weenen van Paschen (12 April) tot aan St. Michielsdag
(29 Sept.), en dikwijls kwam het voor, dat de bezittingen
van een doode aan den vierden erfgenaam kwamen. Ook was
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er menig huis te Weenen, waaruit zeventig, ja nog meer
menschen stierven: zoodat menige waning ledig stond, daar
alle lieden er uit gestorven waren. En veel goeds en erfs was
zoo geheel zonder erfgenamen, dat er niemand was, die er
aanspraak op maakte. want alien zeiden, dat ze meer dan
genoeg hadden, als ze maar in 't leven bleven. Hoe groot de
sterfte ook was, men zou nauwelijks kunnen gelooven, dat er
op Sacramentsdag maar vier menschen stierven. Toch overleden zooveel wereldlijke geesteiijken, dat er alleen van de
St. Stephanuskerk 64 gestorven zijn . . . . Ook stierven er veel
monniken en nonnen in de kloosters, zoodat er groot gebrek
was aan godsdienst: maar in St. Clarenklooster stierf slechts
een non, en dat was een heel oude. In 't zelfde jaar (1349)
stierven veel zwangere vrouwen . . . .
En dat de sterfte zoo groot was, daarvan gaf men de schuld
aan de Joden, dat ze n.l. vergif in kleine zakjes en builtjes
hadden gedaan en die in de bronnen hadden geworpen . . . .
Maar geloof mij, dat de sterfte 't allermeest voortkwam uit
Gods toorn en van Zijn slaande hand. Doch op St. Michielsavond (Maandag 28 Sept. 1349) kwam het gepeupel van Krems
en Stein, en ook dat van de dorpen in den omtrek en greep
de Joden te Krems met geweld aan; zij sloegen hen dood en
braken hun huizen open en sleepten al wat zij vonden naar
buiten. De Joden (die nog niet vermoord waren) staken toen
zelf hun huizen in brand en vonden den dood, waarbij slechts
een Christenhuis in vlammen opging. Maar de voornaamste
Toden ontkwamen op den burcht en ontsprongen helaas (zegt
de kroniekschrijver) den dans".

DE GEESELAARS.
HOOFDSTUK XXV.
Zoo ging dan, in het vroege voorjaar van 1349, een geheimzinnige voorspelling van mond tot mond en van land tot land:
” Veniet gens sine capite et flagellabit se pro peccatis suis",
door 'n Nederlandsch kroniekschrijver aldus in onze taal overgezet: „Daer sal een volck comen sonder hooft, ende sal
hem (zich) gheselen overmits sine sonden" I ). En werkelijk,
„zij doken plotseling op, uit alle hoeken van Duitschland, een
verwondering voor alien, door hun talrijkheid en het onverwachte van hun verschijning, en zij noemden zich kruisdragers
of geeselaars", zegt broeder Hendrik van Herford, leesmeester bij de Dominicanen te Minden, onze oude bekende.
En, even nAdenkenil, vervolgt hij : „Werden zij daarom „een
y olk zonder hoofd" genoemd, omdat zij inderdaad geen hoofd
hadden, dat hen bijeenhield en bestuurde, of wil dat „zonder
hoofd" zeggen, dat zij hun hersens, d. w. z. hun verstand
kwijt waren en waanzinnig waren geworden, om, onder den
schijn van vroomheid, alles met den zuurdeesem hunner
dwaasheden te verderven, zooals weldra blijken zal ?" 2).
Wel moeten de denkende hoofden van dien tijd verbaasd
hebben gestaan over deze nieuwe „zuke" of pandemie, die
zich, sneller nog dan de pest, over het toenmalige Europa
verbreidde, aangegrepen als een laatste redmiddel door de
domheid en het onverstand, om aan den Zwarten Dood te
ontkomen 3). Geen kroniekschrijver dan ook, die die tijden
1) Chron. auctius Johannis de Beata, bij Matthaeus, Analecta, III
( 1 73 8 ) P . 242.
2) Chron. Henrici de Hervordia, ed. Potthast, 1859, p. 280.
3) Quatenus pestilencia, que tunc in quibusdam locis prevaluerat, cessaret.
Contin. Zwettl. M. G. Script. IX p. 685.
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heeft meegeleefd, of hij maakt er melding van, en voor velen
was het 't laatste, wat zij konden opteekenen . . . •
Want, zooals die van Kloster-Neuberg onder 't registreeren
dier gebeurtenissen plotseling de pen moest neerleggen,
omdat, waarschijnlijk, de pest hem de oogen sloot 1 ), zoo is
het velen vergaan.
Dat rondtrekken der kruisbroeders of geeselaars heeft op
verschillende plaatsen van drie tot zes maanden geduurd,
want telkens werden nieuwe scharen door deze razernij
bevangen, en 't ging zonder ophouden voort, totdat de broeders, hetzij op hun „geeselvaart" door de pest overvallen,
daar heen stierven — half waanzinnig als zij waren, meden zij
ook de steden niet, waar de pest al heerschte — hetzij ze,
weer thuis gekomen, bemerkten, dat de „zuke" reeds ter
plaatse was, of tegelijk met hen verscheen, zoodat ze wel tot
de overtuiging moesten komen, dat ook dit middel geen baat
bracht.
In enkele jaarboeken van dien tijd vindt men aangeteekend,
wanneer ze het eerst op een bepaalde plaats verschenen zijn.
Zoo weten wij, dat zij den T en Maart 1349 voor 't eerst opdoken
in Boheme; enkele dagen later te Dresden (Saksen) ; op den.
I7 en April verscheen de eerste troep te Maagdenburg — afkomstig uit Pirna in Saksen; omstreeks denzelfden tijd te Lubeck ;
den 6en Mei te Wiirzburg in Beieren; den 19en in Augsburg;
in 't begin van Juli bereikten zij Straatsburg en Constanz en
tegen het eind van Juli de steden van Vlaanderen 2).
Verreweg de meeste kroniekschrijvers maken zich, als naar
gewoonte, ook van dit verschijnsel met korte woorden af.
Het was immers algemeen bekend; waarom zou men 't dan
breedvoerig vermelden ? Gelukkig echter zijn er ook eenige
geweest, die hun taak minder bekrompen opvatten, en het
nageslacht aan zich verplicht hebben door uitvoerig aan te
teekenen, wat zij alzoo zagen en hoorden. Daar is in de eerste
I) Zie 't vorige Hst. blz. 198.
2) Zie Hoeniger, der Schwarze Tod in D. S. 13, 14 en de daar aangehaalde bronnen.
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plaats de schrijver van de „Magdeburger SchOppenchronik" I),
die ons een omstandig overzicht geeft van hun optreden aldaar.
Dan broeder Hendrik van Herford, die hun doen en laten wel
te Minden zal bestudeerd hebben. Vervolgens de stadskronieken van Lubeck 2 ) en Metz 3), die ook niet met enkele
regels tevreden zijn. Maar de uitvoerigste schildering van deze
wonderlijke razernij danken wij, voor zoover Duitschland
aangaat, aan Friederich Closener, priester bij de St. Katharinakapel van de kathedraal te Straatsburg 4).
Ziehier wat deze vertrouwde, en, omdat hij bij alles en
ondanks alles zijn verstand gebruikte, sympathieke geestelijke,
ons meldt:
„De groote geeselvaart".
Toen men telde 1349 jaren, veertien nachten 5) na zonnewende of daaromtrent, toen kwamen er wel 200 geeselaars
naar Straatsburg, die een levenswijze volgden, zooals ik hier
gedeeltelijk beschrijf.
Ten eerste : ze hadden de kostbaarste vaandels van ruw en
glad fluweel en van Bagdadsche zijde van de beste soort.
Daarvan hadden zij er tien of acht of zes, en gewoonlijk
evenveel gewonden kaarsen. Die droeg men voor hen uit, als
zij de steden of dorpen binnen gingen; dan luidde men alle
klokken voor hen, en stapten zij achter hunne vanen aan, twee
aan twee naast elkaar. En allen hadden manteltjes aan en
hoedjes op met roode kruisen, en twee of vier hunner zongen
een leis (beurtzang) voor en dan zongen de anderen hen na.
Deze leis luidde als volgt:
Nu is de bedevaart dus hier.
Christ' reed zelf naar Jeruzalem,
Hij voerde een kruis in Zijne hand,
Nu helpe ons de Heiland.
I)
2)
3)
4)
5)

Uitg. d. K. Janicke, D. St. Chr. VII (1869) S. 204 u. ff.
Liib. Chr. uitg. Grautoff, I S. 275.
Huegenin, Chroniques de la yule de Metz, p. 89.
D. St. Chr. VIII, S. 105 u. ff.
D. w. z. 14 dagen, dus ongeveer 8 Juli.
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Nu is de bedevaart zoo goed.
Help ons, Heer, door Uw heilig bloed,
Dat Gij aan 't kruis vergoten hebt,
En ons in d'ellende gelaten hebt.
Nu is de strate alzoo wij d,
Die ons tot onz' Lieve Vrouwe leidt;
In onzer Liever Vrouwenland.
Nu helpe ons de Heiland.
Nu zullen wij boeten met ons alien,
Opdat wij Gode te beter gevallen,
Ginds, al in Zijns Vaders rijk.
Des smeeken wij u, zondaars, alien gelijk.
Zoo bidden wij den veel heiligen Christ'
Die alle de wereld machtig is.
Wanneer zij nu op die wijze in de kerken gekomen waren,
knielden zij neder en zongen:
Jezus werd gelaafd met galle
Des zullen wij tot een kruise vallen.
Bij die woorden vielen zij alien kruisgewijs op den grond,
dat het klapte. Wanneer zij alzoo een wijle gelegen hadden,
hief hun voorzanger aan en zong:
Heft nu alien op uw handen,
Dat God deze groote sterfte wende !
Dan stonden zij op. Dat deden zij driemaal. Wanneer zij
voor de derde maal opgestaan waren, noodigden de menschen
de broeders uit met hen naar huis te gaan. De een noodigde
er twintig, een ander twaalf of tien, een ieder naar zijn staat.
Zij brachten hen thuis en verzorgden hen goed.
Dit nu was hun regel. Wie in hun broederschap wilde en de
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boetedoening wou meemaken, die moest er 331/2 dag 0 in
zijn en bij blijven en daarom moest hij zooveel penningen
hebben, dat hij elken dag, Bien hij bij de boetedoening toebracht, over vier penningen kon beschikken; dat was dus
II schillingen en 4 penningen. Daarom mochten zij niemand
aanklampen of vragen, noch in een huis komen, wanneer ze
voor het eerst in een stad of een dorp kwamen, tenzij men
hen uitnoodigde en hen ongevraagd mee naar huis nam.
Daarna mochten zij wel in de huizen gaan, zoolang zij in de
stad waren.
Ook mochten zij tot geen enkele vrouw spreken. Wie echter
dat voorschrift overtrad en toch tot een vrouw sprak, die
knielde voor hun meester en biechtte het hem. Dan legde de
meester hem een boete op, sloeg hem met den geesel (karwats) op den rug en sprak:
Sta op door de refine martel eere
En hoed u voor die zonde meere (voortaan).
Zij hadden ook een wet, die inhield, dat ze wel geestelijken
in hun midden mochten hebben, doch geen hunner mocht
meester onder hen zijn of meedoen in hun geheimen raad.
Wanneer zij nu wilden „boeten", zoo noemden zij het
geeselen, dat minstens tweemaal per dag gebeurde, n.l. vroeg
en laat, dan begaven zij zich buiten de stad. Terwijl men de
klokken luidde, verzamelden ze zich en gingen twee aan twee
heen, hun leis zingende, zooals hierboven gezegd is. En
wanneer zij op de geeselplaats kwamen, trokken zij hun
I) Sommige kronieken noemen een lets kortere of langere tijdruimte, maar
alleen deze is juist, aangezien, zooals de kruisbroeders daar te Straatsburg
verklaarden, men zich evenveel dagen moest geeselen, als Christus jaren op
aarde had doorgebracht. Van de geeselaars in 226o verzekert Hermann.
Allah., SS. XVII, p. 42 reeds hetzelfde, en de boven aangehaalde kroniek
van Metz verzekert op blz. 89: „In dat jaar 1349 waren de geeselaars te
Metz, die zich met karwatsen geeselden, tweemaal per dag gedurende een
tijdruimte van drie en dertig en een halven dag". Zij moesten 22 schellingen
en 4 penningen, of 236 penningen hebben, wijl ze gewoonlijk 34 dagen
uitbleven.
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kleeren uit tot op den broek toe; ook waren ze dan barrevoets
en deden rokken of andere, witte doeken aan, die van den
gordel tot op de voeten reikten. En wanneer zij wilden
beginnen met het „boeten", gingen zij in een wijden kring
op den grond liggen, en ieder legde zich op een andere wijze,
naar gelang van de zonde, die hij bedreven had; was hij een
meineedige booswicht, dan legde hij zich op de eene zijde en
stak zijne drie vingers boven het hoofd op; was hij een echtbreker, dan legde hij zich op den buik. Zoo legden zij zich op
verschillende wijze, naar de verschillende zonden, die zij
gedaan hadden, en aan hun houding kon men heel goed zien,
welke soort van zonde ieder begaan had.
Als zij zich nu op die wijze hadden neergelegd, dan ving
hun meester aan, waar hij wilde, stapte over een hunner heen
en roerde tegelijk met zijn geesel diens lichaam aan, zeggende:
Sta op door de refine martel eere
En hoed u voor die zonde meere (voortaan).
Zoo schreed hij over hen allen, en degene, over wien hij
heen geschreden was, stond op en schreed den meester na
over wie voor hem lagen.
Als zij met z'n tweeên over den derde geschreden waren,
stond deze op en schreed met hen over den vierde, en de
vierde over den vijfde voor hem. Alzoo deden zij den meester
na met den geesel en met de woorden, totdat alien opgestaan
waren en over elkander heen geschreden. Als zij derwijze
opgestaan waren in een kring, dan stonden daar eenigen
hunner, die de beste zangers waren, en vingen aan een lied to
zingen. Dat zongen de broeders na, zooals men bij 't dansen
nazingt. Onderwijl gingen de broederen twee aan twee om
den ring en geeselden zich met karwatsen van riemen, waarin
van voren knoopen zaten, in welke (kruisgewijs) naalden
gestoken waren. Daarmee sloegen zij zich over hun ruggen,
zoodat velen erg bloedden. Het lied of de leis nu, die ze
zongen, luidde:
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Nu treden aan, wie boeten willen;
Vlieden wij de heete helle.
Lucifer is een boos gezelle,
Zijn wensch is, dat hij ten val ons brenge,
Want dan geeft hij ons pek tot loon
Des zullen wij van de zonde afstaan.
Die onze boete mee wil leven,
Moet biechten en ook wedergeven 0.
Hij biechte eerlijk, laat zonde varen,
Zoo zal zich God over hem ontfermen,
Hij biechte eerlijk, laat zonde hem rouwen
Zoo schenkt hem God opnieuw vertrouwen.
Jezus Christus werd gevangen,
Aan een kruis werd hij gehangen,
Van 't bloed werd toen het kruis zoo rood,
Wij betreuren Gods mart'ling en Zijn dood.
Om God vergieten wij ons bloed
Dat zij ons voor de zonde goed.
Daartoe help ons, lieve Heere God,
Dat bidden wij U door Uwen dood 2).

0 N.1. het onrechtmatig verkregen goed.
2) Bij 't vertalen dezer liederen volgen wij zoo streng mogelijk den tekst,
die voor ons ligt. Het rijm, dat toch al te wenschen overlaat, is daardoor
niet altijd te behouden.
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HOOFDSTUK XXVI.
Vervolgens voerden de voorzangers Christus zelven
sprekende in met de woorden:
„Zondaar, waarmee wilt gij mij loonen ?
Drie naag'len en een doornen krone
Het Heilig kruis, eens speren steek,
Zondaar, dat leed ik al om u;
Wat wilt gij nu lijden voor mij ?"
„Onzen dienst, neem dien ten loon;
Dus roepen wij op luiden toon:
Om U vergieten wij ons bloed,
Dat zij ons tot de zonden goed".
Dus help ons, lieve Heere God,
Dat smeeken wij U door Uwen dood.
Gij leugenaars, gij meineedzweerders,
Zijt gij des hoogsten God vereerders ?
Gij biecht toch geene zonde gansch;
Dus moet gij aan den helschen dans.
Daarvoor behoed ons, Heere God,
Dat bidden wij U, door Uwen dood.
Vervolgens knielden zij allen neder, staken hun armen kruisgewijze uit en zongen:
Jezus werd gelaafd met galle,
Dus zullen wij tot een kruise vallen.
Dan vielen zij allen kruisgewijs neder op de aarde en bleven
daar een wijle liggen, totdat de zangers opnieuw aanhieven
MEINSMA, De Zwarte Dowd.
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te zingen. Dan knielden zij, hieven hun handen op en zongen,
in knielende houding, de voorzangers na:
Heft nu alien op uw handen,
Dat God deze groote sterfte wende,
Heft nu alien op uw armen,
Dat God zich over ons erbarme.
Jezus, door Uw namen drie I)
1VIaak ons, Heer, van zonden vrie (vrij).
Jezus, door Uw wonden rood
Behoed ons voor den geeven dood!
Nu stonden alien op en gingen den kring rond, zooals zij
vroeger al deden, zich geeselend, en zongen aldus:
Maria stond in groote nooden,
Toen zij haar lieve kind zag dooden
Een zwaard haar door de ziele sneed
Dat laat u, zondaar, wezen leed.
Dus help ons, lieve Heere God,
Dat bidden wij U door Uwen dood.

2).

Jezus riep in 't hemelrijke
Al Zijn engelen te zaam;
Hij sprak tot hen, zeer vriendelijke:
„De Christenheid wil mij ontwijken,
Dus wil 'k de wereld doen vergaan,
Weest daarvan zeker, zonder waan".
Daarvoor behoed ons, Heere God,
Dat bidden wij U door Uwen dood.
Maria bad haar Zoon toen innig
„Lieve kind, laat hen toch boeten;
Ik zal 't wel schikken, dat ze moeten
Weer tot U bekeeren zich.
Lieve kind, wees vriendelijk !"
Dat smeeken wij, zondaars, U, allen gelijk.
i ) Jezus, Christus, Salvator.
2) Aanvang van 't Stabat mater.
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Welk vrouwe of man hun echt 0 nu breken,
Dat zal God zelve aan hen wreken
Zwavel, pek en ook nog galle
Giet de duivel in hen alien.
Voorwaar, zij zijn des duivels spot;
Daarvoor behoed ons, Heere God.
Dat bidden wij U door Uwen dood.
.
Gij straatroover, pi moordenaar,
Over u is 't oordeel al to zwaar.
Gij wilt u over niemand erbarmen,
Dus moet gij in de helle barnen 2).
Daarvoor behoed ons, Heere God,
Dat bidden wij U door Uwen dood.
Dan knielden zij en vielen neer en zongen en stonden dan
weer op met al dezelfde gebaren als ze voorheen gemaakt
hadden bij het zingen van de woorden: „Jezus werd gelaafd
met galle", tot aan: „Maria stond in groote nooden". Zoo
stonden zij dan opnieuw op en zongen, zich geeselend,
deze leis;
O wee, gij arme woekeraar,
Gij zijt den lieven God onmaar 3)
Gij leent een mark al om een pond,
Dat sleurt u naar der hellen grond,
Dus zijt gij eeuwiglijk verloren,
Daartoe zoo brengt u Godes toorn.
Daarvoor behoed ons, Heere God,
Dat bidden wij U door Uwen dood.
De aarde beeft, ook splijten de steenen 4),
Gij harde harten zult nu weenen
Stille weenen
Met de oogen
1)
2)
3)
4)

Huwelijk.
Branden.
Gehaat.
De aardbeving van Villach en die van

2

Febr. 1349.

212

DE GEESELAARS.
Slaat u zeer
Tot Christus eer.
Om Hem vergieten wij ons bloed,
Dat zij ons tot de zonden goed.
Dus help ons, lieve Heere God,
Dat bidden wij U door Uwen dood.
Alwie op Vrijdag laat het vasten
En op Zondag laat 't rusten,
Die moet in der helle pijn
Eeuwiglijk verloren zijn.
Daarvoor behoed ons, Heere God,
Dat bidden wij U door Uwen dood.
De echt, dat is het reine leven,
Die heeft God zelve ons gegeven,
Ik raad u, vrouwen, en u, mannen,
Om God zult gij de trotschheid bannen,
Zoo zal zich God over ons erbarmen.
Dus help ons, lieve Heere God,
Dat bidden wij U door Uwen dood.

Dan knielden zij opnieuw en vielen neer en zongen en stonden dan weer op, met dezelfde gebaren, als ze vroeger
gemaakt hadden te beginnen van het lied: „Jezus werd
gelaafd met galle" tot aan: „Maria stond in groote nooden".
Dan was het geeselen geéindigd. Dus legden zij zich weer
neder, gelijk ze gedaan hadden, toen ze aanvingen, schreden
over elkaar heen, geboden elkander op te staan als te voren
en deden hun kleeren weder aan. Terwijl zij zich nu aankleedden, gingen brave menschen den kring rond en vroegen
den toeschouwers, den broeders steun te verleenen tot hun
kaarsen en vanen. Daarmee gewerd hun veel geld.
Wanneer zij nu dit alles hadden gedaan en zich weer aangekleed hadden, dan stond daar een hunner, die een leek
moest zijn en lezen kon, op een stellage, en las het stuk voor,
dat bier volgt:
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De Preek des Geeselaars.
Dit is de boodschap van onzen Heer Jezus Christus, die
afgekomen is van den hemel op het altaar van den goeden
Heer Sinte Petrus to Jeruzalem en geschreven was op een
tafel van marmersteen, waarvan een licht uitstraalde gelijk
een bliksemstraal. Die tafel heeft Godes engel opgestoken.
Toen al het yolk dat zag, vielen de menschen neder op hun
aangezicht en riepen: „kyrieleyson", wat zooveel wil zeggen
als: „Heere, erbarm U over ons". De boodschap ons'
Heeren nu luidde aldus:
„Gij kinderen der menschen, gij hebt gezien en gehoord,
wat ik verboden heb, en gij hebt dat niet gehouden, omdat gij
ongerechtig en ongeloovig zijt; en ook hebt gij niet gehouden
mijnen heiligen Zondag, en gij hebt wel gehoord het woord
uit het evangelie: „De hemel en de aarde zullen voorbijgaan,
maar mijne woorden zullen geenszins voorbijgaan" I).
Ik heb u van koren, van wijn en van olie toegezonden
genoeg, wel naar de rechte maat, en dat alles heb ik u voor
uwe oogen weggenomen, om uwe boosheid, om uwe zonde
en om uwe hoovaardij, want gij hebt niet gehouden mijnen
heiligen Zondag en mijn heiligen Vrijdag met vasten en
met vieren.
Daarom gebood ik den Saracenen en andere heidensche
volken, dat zij zouden vergieten uw bloed en vele gevangenen
met zich zouden voeren. En in weinige jaren is er veel jammerlijks geschied: aardbevingen, hongersnood, kevers en
sprinkhanen, raven, muizen, onweer, rijp, vorst, bliksemstralen, en vele groote oorlogen; dat heb ik u alles toegezonden, omdat gij niet gehouden hebt mijnen heiligen Zondag.
Wijl gij dan zoo blind zijt aan de oogen van uw ziel, en
uwe ooren zoo doof, dat gij niet hooren wilt de woorden
mijner stem, daarom heb ik u toegezonden vele smarten en
plagen, en dat der wilde dieren vele vreten zullen uwe kinderen. Ik heb u gezonden jaren van dorheid en van regen met
stroomen, en hooge watervloeden en heb ziek gemaakt het
0 Matth. XXIV, 35 ; Marc. XIII, 31 ; Luc. XXI, 33.
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aardrijk, zoodat het onvruchtbaar geworden is. Ook heb ik
over u gezonden, dat heidensche volken uw bloed vergoten
hebben en uwe kinderen gevangen genomen. Ik schiep het
zoo, dat gij in menig land, zonder brood, dor bout moest eten
van honger; en dennen- en hazelappels en het kruid uit de
tuinen en van de bermen der straten, dat moesten zij eten van
honger; en gelukkig nog hij, die het krijgen kon: omdat gij
niet gehouden hebt mijn heiligen Zondag noch mijn Vrijdag.
0, gij, ongetrouwen en ongeloovigen, bedenkt gij dan niet,
dat mijn Godestoorn over u gekomen is om de boosheid,
waaraan gij u gewend hebt ? Ik had mij voorgesteld, dat ik
verstoren en vernielen moest de wijde wereld om ulieder
ongeloof, will gij niet begrijpen wilt mijne heilige woorden
uit het heilige evangelie, die ik gesproken heb, „dat hemel en
a.arde moeten vergaan, doch mijne woorden vergaan nimmer". Die woorden hebt gij vergeten en gij hebt niet gehouden
mijnen heiligen Zondag en mijn heiligen Vrijdag met vasten
en met andere goede werken.
0 gij, zeer armen, gij zijt niet indachtig aan het kruis Gods
en spreekt tot elkander: „wig zijn broeders", en toch zijt gij
geen ware broeders. Gij zijt elkaar vijandig; gij sluit verbintenissen onder elkaar, maar gij houdt ze niet, gelijk gij doen
moest. Daarom meende ik u te verdeelen over de wereld, ver
van elkander. Dat heeft mij gespeten, niet om uwentwil, doch
om de menigte mijner heilige engelen, die mij te voete zijn
gevallen en mij gebeden hebben mijnen toorn van u of te
wenden en ook u weer deel te geven aan mijne barmhartigheid. 0 gij, zeer arm geslacht, (gij weet) dat ik aan dat helsche
yolk, de Joden 0, heb gegeven de oude Wet op den berg
Sinai, en die houden hun Zaterdag, maar u heb ik gegeven
de wet des heiligen doops met mijne ziel zelve. En is het, dat
gij niet houdt den heiligen Zondag en ook den heiligen
Vrijdag en de andere feestdagen mijner lieve Heiligen, dan
zal ik mijnen toorn over u laten gaan, zoodat de wolven en
andere wilde dieren vreten zullen uwe kinderen, en ik zal
z) Deze woorden verklaren veel, dat nog volgen moet.
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maken, dat uw kinderen sterven, en de hoeven der rossen der
Saracenen u vertrappen en aan u wreken de dagen van mijn
heilige opstanding.
Waarlijk, ik zeg u de waarheid; houdt den heiligen Zondag,
van den Zaterdag te middagtijd af, tot aan den Maandag bij
lichten morgen. Ik gebied u, priesters en broederen, dat gij
instelt kruisvaarten, vasten en gebeden: en dat zal zijn op een
Vrijdag. Gelooft mij, als gij mijn gebod niet onderhoudt, dan
zal ik laten vallen een bloedigen regen, dichter dan de hagel
bij een onweer. Ik had gemeend, op den tienden dag van de
zevende maand, dat is op den Zondag na onzer Vrouwendag
als zij geboren werd, alles wat levend was op aarde te dooden /). Daarvan heeft mij afgebracht mijn lieve Moeder
Maria en de heilige engelen Cherubin en Seraphin, die niet
aflaten voor u te bidden. Om hen heb ik u vergeven uwe
zonden, en heb ik medelijden met u, zondaars 2). Ik zweer
u bij mijne heilige engelen, dat ik u zenden zal ettelijke dieren
en vogelen, die gij nooit te voren gezien hebt, en de zon zal
alzoo donker worden, dat de eene mensch den anderen doodt.
Ik wend mijn aangezicht van u af en er wordt onmenschelijk
geklaag met menigerhande stem. Uwe zielen zullen verdorren
van den vure, dat geen einde neemt. Ik zal over u doen
komen een gruwelijk y olk, dat u zal verslaan en zal verwoesten uw land, om uwe zonde" . .
x) Duitsche geleerden meenen, dat deze preek ouder is dan het jaar 1349
en wijzen er op, dat noch in 1348, noch in 1349 de tiende September op een
Zondag viel. Merkwaardig is, dat ook een oude Latijnsche vertaling van
deze preek en een andere Duitsche redactie van 10 Sept. spreken. Wij
hebben daarom eens nagegaan in welke jaren Zondag, na 0. L. V. Nat.
op 10 Sept. viel, om, zoo mogelijk, te kunnen beslissen, voor welke geeselvaart dit stuk oorspronkelijk geinaakt is. De taal toch bewijst in dezen
weinig of niets, daar afschrijvers in die dagen altijd de taal gebruikten,
die zij zelve gewoon waren te spreken. Nu viert men 0. L. V. Nat. van
ouds op 8 Sept. Zondag io Sept. komt voor op de jaren 1256, 62, 73, 79,
84, 9o; 1301, 07, 12, 18, 29, 35, 40, 46, 57, 63, 68, 74, 85, 91 en 1396.
Geen van die jaren, voor zoover ze voor 1350 vallen, is berucht door
geeselarij: zoodat deze plaats niets bewijst voor den hoogeren ouderdom
van dit stuk.
2) Hier is plotseling 't verband zoek. Er zou iets ingevoegd moeten als:
„Maar, gaat gij voort op den weg der zonde, dan . . . ."
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HOOFDSTUK XXVII.
Het slot van de preek der geeselaars luidde aldus:
„Ik zweer u bij mijn rechterhand, dat is bij mijne goddelijke
macht en bij mijne waardigheid: wanneer gij niet houdt
mijnen heiligen Zondag en mijnen heiligen Vrijdag, dan zal
ik u zoo geheel verderven, dat uwer nimmermeer gedacht
wordt op aarde. Voorwaar, ik zegge u: wanneer gij u bekeert
van uwe zonden, dan zal ik over u zenden mijnen heiligen
zegen, dan brengt het aardrijk vrucht voort met genade en
wordt heel de wereld vervuld met mijne waardigheid. Ik wil
u geven mijne groote vreugde, zoodat gij uwe nieuwe
(vreugde) inoogst met de oude, en wil mijn' toorn tegen u
vergeten en wil vervullen alle uwe huizen met mijne goddelijke
goedheid; en wanneer gij kornen zult voor mijn gericht, dan
zal ik u deelgeven aan mijne barmhartigheid met de uitverkorenen in de eeuwigheid. Amen.
Ik zal maken, dat ieder, die niet gelooft in deze boodschap,
in den ban geslagen wordt mijns Vaders, die in den hemel is,
maar wie ze gelooft, dien zend ik mijnen zegen thuis.
En let wel: wie de mensch ook is, die vertoornd heeft zijn
evenmensch, die moet zich verzoenen met hem, voordat hij
ontvangt mijn heilig lichaam 1).
Wie den ander noopt of aandrijft to zweren op den Zondag,
die is vervloekt met hem, die den eed zweert.
Die gerichten houden op mijnen Zondag zijn gebannen
voor altijd en eeuwig.
Gij weet, dat ik macht heb over alle creaturen in den hemel
en op de aarde, in den afgrond en overal, en gij zijt zoo
i ) Het H. Sacrament.
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ongetrouw, dat gij niet verstaat het berouw, noch aflaat
zoekt van uwe zonden; daarom houdt gij niet mijnen heiligen
Zondag en den heiligen Vrijdag, noch mijne andere geboden,
en zijt zoo dom van zin en zonder verstand, dat gij noch de
eeuwige rust noch de eeuwige vreugde begrijpt.
De dagen zijn mijn: ik heb ze geschapen en alien tijd. Ik
heb u gegeven alles, dat gij hebt en gij erkent noch de tijden
van den dag noch mij zelven. En alle de schepselen erkennen
hunnen Schepper. 0 gij armen, gij dwazen, gij erkent niet
uwen Schepper. Daarom ware 't u beter, dat gij niet geschapen waart, opdat gij niet verkrijgen zoudt het eeuwige leven.
Want ziet: mijne dagen zijn bij de eeuwige rust voor altijd,
en de creatuur, die mij dient, die zal waardig zijn te ontvangen
dezelfde eeuwige rust; maar gij armen, gij erft niet mijne
rust, want gij houdt niet mijn heiligen Zondag en de andere
feestdagen van mijne lieve Heiligen.
En wie ook die priester is, die dezen brief mijner boodschap
heeft en hem niet leest voor den volke, doch hem opbergt
achter slot, die is Gods vijand en houdt niet Zijn gebod. Ja,
er zijn ettelijke priesters, die priester geworden zijn om lekker
te eten en te drinken, maar die niet willen prediken Gods
woord. Dat alles kome over hun hoofd voor 't gerichte Gods.
Maar wanneer gij hoort naar mijn stem en mijn gebod
houdt en U afkeert van uwe zonden, zoo vervloek ik u niet
voor altijd en eeuwig. Waarlijk, ik zweer u bij mijn rechterhand en bij mijne hooge armen en bij de deugden mijner
engelen: wanneer gij houdt mijnen heiligen Zondag en mijnen
Vrijdag, dan zal ik u houden alles, wat ik u beloofd heb.
Wie de mensch is, die gaarne ter kerke gaat, zijne aalmoezen geeft en andere dingen doet, die lofwaardig zijn in
mijne oogen, diens daden zal ik hem vergelden met menigerhande liefde op den dag van mijn gericht en bij het einde.
Maar over alle woekeraars en over alien, die rente nemen of
daarop uitgaan, kome Gods toorn, tenzij ze zich beteren.
Waarlijk, alle echtbrekers en echtbreeksters, die zijn met
elkander verloren en verdoemd ten eeuwigen dage, als zij zich
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niet beteren en boete doen; en alien, die moedwillig misbruiken Gods naam (vloeken) en dat niet beteren, die zijn
ook verloren, want zij zijn en heeten beulen Gods. 0, gij
zeer armen, als gij niet eerlijk betaalt uwe tienden, Gods
toorn zal komen over u. Wie echter ter kerke gaan op mijnen
heiligen Zondag en op andere heilige dagen en hun aalmoezen
geven aan de armen, die verwerven de erbarming mijns
Vaders.
Toen deze brief der heilige boodschap door den engel was
voorgelezen en hij hem in de hand hield, toen kwam er een
stem van den hemel en sprak: „gelooft gij met berouwvolle
harten aan uwen Schepper en aan de goede boodschap, die
ik u gebracht heb ? Waarheen gij u ook getroost to vluchten,
voor mijne oogen kan niemand zich verbergen". Toen stond
de patriarch met zijne priesters en al het yolk op. Toen sprak
de engel: „Hoort alien en verneemt, want ik zweer u bij de
deugden onzes Heeren Jezus Christus, en bij Zijne Moeder,
de reine Maagd, en bij de deugden van alle engelen en bij
de kronen van alle martelaars, dat deze boodschap geens
menschen hand geschreven heeft, maar de Koning des Hemels
met Zijne hand: en wie dat niet gelooft, die is verkeerd van
geloof en gebannen en Gods toorn kome over hem. Wie ze
echter gelooft, die zal hebben Gods erbarming en zijn tehuis
in het eeuwige leven. En wie deze boodschap Gods afschrijft,
en dezen brief zendt van stad tot stad, van dorp tot dorp en
van huis tot huis, in diens woning zal komen mijn zegen. En
welke priester deze boodschap aanhoort en afschrijft of den
volke kond doet, over dien zal gaan mijn zegen en hij zal
zich verheugen met mijne uitverkorenen in mijn rijk voor
altijd en eeuwig. Amen".
Daarmee eindigde de eigenlijke preek of het „Evangelie
der Geeselaars" 0. „Als dat gelezen was vertrokken zij weer
naar de stad, twee aan twee, achter hun vanen en kaarsen aan
en zongen hun eerste leis: „Nu is de bedevaart dus hier". En
1 ) Hier eindigt ook de Latijnsche vertaling van de Geeselpreek.
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dan luidde men de groote klokken voor hen. En als zij in de
groote kerk kwamen, vielen zij driemaal kruisgewijs neder,
zooals boven beschreven staat. Wanneer zij dan weer waren
opgestaan, gingen zij naar hunne herbergen of waarheen
zij wilden.
Men moet weten, dat de eerste broederschap, die naar
Straatsburg kwam, daar verscheen op een morgen in de Vildersweide (aan de Zuidzijde der stad, voor de Vilderspoort).
Daar geeselden zij zich en gingen eerst daarna de stad binnen.
Maar de broederschappen, die daarna kwamen, gingen
meestal eerst de stad binnen, voor zij zich geeselden, 't welk
zij geheel op dezelfde manier deden als boven beschreven
staat. Sommige zongen verschillende andere leisen, wanneer
zij optrokken; doch bij het „boeten" zongen alle dezelfde leis.
Ook moet men weten: wanneer de geeselaars zich geeselden, was de toeloop zoo groot mogelijk en ontstond het
grootste geween van aandacht (stichting), dat ooit iemand
gezien heeft. Wanneer zij dan hun preek voorlazen, ontstond
er groot gejammer onder het yolk, want alien geloofden, dat
het waar was. En als de geestelijken vroegen, waaruit bleek,
dat de geeselvaart rechtmatig was en wie hun brief (de preek)
bezegeld had, dan antwoordden ze en zeiden: „Wie de evangelién had bezegeld ?" Zoo brachten zij de menschen zoover,
dat ze den woorden der geeselaars meer geloof schonken dan
aan die der geestelijkheid. Ook spraken de menschen tot de
priesters: „Wat kunt gijlieden daartegen zeggen ? Dit zijn
menschen, die de waarheid zeggen en d o e n". En in welke
steden zij ook kwamen, daar vielen veel lieden hen bij, die ook
geeselaars werden, zoowel leeken als priesters. Maar zulks
deed geen priester, die uitgeleerd was. En ook menig braaf
man sloot zich op zijn eenvoudige wijze bij de geeselvaart aan,
die het verkeerde niet zag, dat er in verborgen lag. Doch
ook menig overtuigd booswicht sloot zich toen bij de brave
lieden aan, die alstoen even slecht werden of tenminste
slechter dan vroeger. Sommigen bleven ook daarna braaf,
doch het waren er niet veel. Anderen kregen zooveel schik
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in de broederschap, dat ze, als ze de geeselvaart eenmaal
hadden meegemaakt, van voren of aan weer begonnen. Dat
gebeurde, omdat ze dan al dien tijd leegliepen en niet hoefden
te werken. En waar ze ook kwamen, en hoeveel er ook waren,
men noodigde hen alien thuis, en deed hun uitermate wel,
en er bleven veel menschen over, die hen ook gaarne zouden
uitgenoodigd hebben, als ze er hadden kunnen krijgen, zoo
lief waren zij alien.
De burgers in de steden gaven hun van gemeentewege geld,
opdat ze daarmee kruisen en vanen zouden koopen. Zoo
kregen ze een hoog idee van hun eigen heiligheid en beweerden, dat er groote teekenen gebeurden door hun toedoen.
Zoo vertelden ze, dat een braaf man hun te drinken gegeven
had uit een vat wijn, en hoeveel ze er ook uitdronken, het
bleef altijd vol. Ze verhaalden ook, dat een martelbeeld I)
te Offenburg gezweet had, en ook Onze Vrouwenbeeld te
Straatsburg had gezweet. Zulk soort nieuwtjes vertelden ze
vele, die alle gelogen waren. Ze vertelden ook, dat de runderen te Erstein gesproken hadden. Dat zat zoo: te Erstein
woonde iemand, die „Runder" heette. Die was van ziekte zoo
zwak, dat hij niets meer zei. Nu geschiedde 't, dat de zieke
wat beter werd en weer begon te spreken, terwijl de geeselaars air waren. Dus zei de een tegen den ander: „Runder
is weer sprekende geworden" en weldra heette het onder de
geeselaars, dat de runderen op die plaats sprekende geworden waren. Dat verhaal ging al gauw het land rond, zoodat
eenvoudige menschen geloofden, dat het waar was.
Ook namen ze op zich bezeten lieden (krankzinnigen) te
bezweren. Toen zei een hunner, terwijl hij zoo'n bezetene
bezwoer: „jij . . . . 2 ) duivel, je moet er uit, al zou je ook je
eigen moeder . . . . 2 )". Met zulke woorden hadden zij eerder
honderd duivelen in iemand gebracht dan een er uit. Ook
droegen zij op de Vildersweide een dood kind om hun kring,
1) Een beeld van den gekruisigden Christus?
2) Een woord, dat maar liever onvertaald moet blijven.
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terwijl zij zich geeselden, in de hoop het weer levend te
maken. Maar . . . . het geschiedde niet.
Deze geeselvaart duurde langer dan een vierendeel jaars,
dat er alle weken eenige scharen geeselaars kwamen opzetten.
Vervolgens maakten ook de vrouwen zich op en trokken door
het land en geeselden zich. Daarop deden ook jonge knapen
en kinderen de geeselvaart. Maar toen wilden die van Straatsburg niet meer de klokken voor hen luiden en hun ook geen
steun meer geven tot hun kruisen en vanen. Ook werd men
hen alzoo moede, dat men hen niet meer zoo druk te logeeren
vroeg als men eerst had gedaan. Zoo werden zij op den duur
den menschen zoo onwaard, dat men slechts luttel acht op
hen sloeg.
Toen kwamen de priesters zoover, dat ze de valschheid en
't bedrog doorzagen, waarmede zij (de geeselaars) omgingen
en dat de brief, dien zij predikten, een leugen was. Want
daarmee hadden ze het yolk op hun hand gekregen, zoodat
men naar niemand luisteren wilde, die iets tot hun nadeel
zeide. Want de priester, die dat waagde, kwam er bij het yolk
nauwelijks heelhuids af. Ten laatste verbood men, dat
vreemde geeselaars naar Straatsburg kwamen. Voorheen
echter, toen de geeselvaart nog aanhield, hadden sommige
handwerkslieden een broederschap opgericht, die niet het land
afliep, maar zich ergens geeselde in de stad, n.l. in den tuin
van Heer Eberlin van Mulheim. En wanneer iemand gestorven was, die tot de broeders behoorde, dan gingen zij naar
het offer (de zielmis), terwijl ze zich geeselden; zoo hadden
ze ook andere gewoonten op hun eigen houtje aangenomen.
Maar dat werd hun alles verboden, zoodat zij geen broederschap mochten hebben en zich ook niet openlijk mochten
geeselen. Wie zich geeselen wilde, die moest het heimelijk
doen, in zijn huis.
Bisschop Berthold van Buchecke te Straatsburg verbood
het eindelijk in zijn Bisdom met geestelijke bevelschriften:
want de Paus gelastte alien bisschoppen er een eind aan te
maken, wegens de vele verkeerde denkbeelden, die zij
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koesterden onder den schijn van vroomheid: in 't bijzonder,
dat de eene leek biechten kon bij den ander.
Dit heb ik beschreven, zooals het te Straatsburg is voorgevallen. En zooals het daar was, zoo ging het in alle steden
aan den Rijn. Evenzoo in Zwaben- en Frankenland, in het
Westen (van Europa) en in vele landen, die Duitschland
vijandig zijn. Zoo nam de geeselvaart een einde in een half
jaar, hoewel ze, naar hun eigen zeggen, 33 1 / 2 jaar zou
duren" I).
Tot zoover Fritsche Closener, priester bij de St. Katharinakapel te Straatsburg. Wij hebben zijn verhaal zoo getrouw
mogelijk vertaald, slechts een klein gedeelte weglatende, dat
ons later zal te pas komen. Ongeveer te gelijkertijd met de
geeselaars verscheen te Straatsburg ook . . . . de pest, zoodat
onze zegsman op bovenstaande berichten terstond laat volgen:
„De groote Sterfte".
Toen men telde 1349 jaar, terwijI de voornoemde geeselaars
te Straatsburg kwamen, ontstond daar ook een algemeene
zuke en een sterfte onder de menschen, zoodat niemand zich
kon herinneren of bij hooren zeggen vernomen had, dat daar
ooit zoo'n groote sterfte geweest was. En z o o 1 a n g de
geeselvaart duurde, zoolang stierf men
ook, en toen die afnam, verminderde ook
de s t e r f t e. De sterfte was zoo groot, dat gemeenlijk alle
dagen in elk kerspel 7, 8, 9 of io dooden waren of nog meer,
ongerekend die, welke men in de kloosters begroef en die,
welke men in 't Spittaal droeg. De laatste waren zoo ontelbaar
veel, dat men de Spittaalgroeve, die bij de kerk was, in een
grooten tuin moest voortzetten, omdat de oude groeve te eng
en te klein was. De menschen, die toen stierven, stierven alle
aan de builen of de gezwellen, die ontstonden onder de armen
of boven aan de beenen; en die de builen kregen en sterven
moesten, die stierven op den vierden dag of op den derden
of den tweeden. Sommigen stierven ook op den eersten dag.
I) D. St. Chr. VIII. S. 104-12o.
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Ook erfde de een de ziekte over van den ander: als dus de
ziekte in een huis uitbrak, hield het zelden op met een. Men
luidde ook alle avonden eenige malen met de groote klok. De
som van de keeren, dat er in een week mee geluid werd, was
in een week 63 maal I).
In die dagen werd verboden, de dooden in de kerk te dragen
voor de beaardiging. Ook mocht men ze 's nachts niet in huis
laten, maar terstond, wanneer ze gestorven waren, moest men
ze begraven. Voorheen was 't gewoonte, dat men de dooden
's morgens plechtig ter kerke droeg. Was de doode van goede
komaf, dan droegen hem de gegoeden; was 't een gewoon
mensch, dan droegen hem zijn buren. Behoorde hij tot een
handwerksgilde, dan droegen hem zijn gildebroeders. Toen
de sterfte ophield, gaf men verlof de oude gewoonte weer te
volgen en hief het verbod op. Maar toen waren de menschen
aan de nieuwe gewoonte gewend geraakt en als er een doode
ten grave gedragen moest worden, wilde niemand dat gaarne
uit eigen beweging doen. Dus schaamden zich de rijken, dat
zij door lui van minderen stand gedragen zouden worden, of
dat zij knechten moesten huren om hunne vrienden ten grave
te dragen. Daarom verbood men het opnieuw. Ook was het
een gewoonte, wanneer men een doode ter kerke droeg, dat
men luidde met de klok van de kerk, waarbij men hem
begroef, tegen zijn komst. Hetzelfde deed men ook, als men
hem uit de kerk ten grave droeg.
Men zegt, dat er door de groote sterfte in Straatsburg
stierven i6000 menschen; doch naar verhouding stierven er,
naar men wilde, te Straatsburg minder dan elders. Ook
werden enkele menschen, die builen hadden, geheeld, daar ze
weer verdwenen, zoodat ze genazen".
1) Dit geschiedde natuurlijk alleen voor de dooden, waarvoor betaald werd.
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HOOFDSTUK XXVIII.
„Wie maar een boeckjen heeft gelesen, Dat placht een
neus-wijs mensch te wesen", zegt vader Cats. En wie over
„de groote Geeselvaart" van 1348-1350 vonnis wilde strijken
alleen op grond van 't geen Fritsche Closener ons heeft meegedeeld, diens oordeel zou den toets der rechtvaardigheid
stellig niet kunnen doorstaan. Niemand heeft ons zoo
uitvoerig als hij hun optreden beschreven; niemand zoo trouw
hun liederen en toespraken bewaard. Maar hij heeft hen alleen
te Straatsburg waargenomen, en veel, dat elders gebeurd,
gezegd of gedaan is, kwam den braven man waarschijnlijk
nooit ter oore. Hij is in den beginne, juist als bijna ieder, die
het aanzag, onder den indruk van hun doen en daden
gekomen: ziedaar waarschijnlijk de reden, dat hij hun
liederen, dat hij hun lange preek opteekende — en wij zijn
hem dankbaar, dat hij ze voor ons bewaarde. Maar vele
geeselaars waren der toenmalige geestelijkheid min of meer
vijandig gezind en Closener zou wel alle „esprit de corps"
hebben moeten missen, als hij dat zoomaar over zijn kant
had laten gaan.
Toen de Paus ten slotte de Geeselvaart veroordeelde, was
voor den Straatsburger priester, en voor bijna alien, die toen
de kunst van schrijven verstonden, de staf over haar gebroken.
De kruisbroeders zelve, daardoor min of meer geschandvlekt als een soort van ketters, wachtten zich wel hun meedoen aan de beweging te boekstaven, laat staan haar te
verdedigen: immers ook toen al wachtte den ketter een brandstapel. Zoo komt het, dat bijna alle berichten, die over hen
bewaard bleven, eenigszins partijdig zijn, ook die van
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Closener. „Tout comprendre, c'est tout pardonner", dat was
in zijn tijd nog onbekend.
De groote geeselvaart m o e s t wel ontstaan. Van oudsher
had de r.k. kerk het yolk geleerd, dat er in tijden van droogte
of van al te langdurigen regenval, tegen misgewas of besmettelijke ziekten, geen werkzamer middelen waren om den toorn
des hemels te bezweren, dan plechtige ommegangen en
processies. In geheel katholieke streken zijn deze dan ook, om
zoo te zeggen, nog aan de orde van den dag. Toch blijft het
een moeilijk vraagstuk, te verklaren, hoe de geeselvaart van
1348—'50, zonder den steun der kerk, zulk een geweldigen
omvang gekregen heeft, hoe zij rijk en arm, oud en jong
in beweging heeft gebracht van de Karpathen tot aan de
Noordzee. De Duitsche geleerden hebben, voor zoover ons
bekend is, op dat vraagstuk nog geen afdoend antwoord
kunnen geven. Dus willen wij bier beproeven het gordijn op
te halen, dat er hangt over een klein, doch belangwekkend
stukje wereldgeschiedenis, waarvan 't jammer zou zijn, als
't nog langer verholen bleef. Doch juist 't gebrek aan doorzicht bij de Duitsche geleerden, die zich met dezen tijd hebben
beziggehouden, noodzaakt ons, eerst een andere kwestie te
bespreken, die niet minder belangrijk is, n.l. deze: heeft de
Zwarte Dood tusschen 1348 en 1351 groote stukken van
Europa overgeslagen en verschoond ?
Het was dr. Robert Hoeniger, die in 1882 in zijn boekje:
„Der Schwarze Tod in Deutschland" deze stelling heeft
opgeworpen en al zijn best heeft gedaan om haar te bewijzen.
Het was dr. Karl Lechner, die in zijn studie over „Das grosze
Sterben in Deutschland", uitgegeven in 1884, die stelling
vrijwel onbestreden gelaten en daardoor min of meer als juist
gewaarmerkt heeft. En toch raakt zij kant noch wal.
Hoeniger kwam tot zijn bewering door de aanteekeningen
van twee Duitsche kroniekschrijvers. De eerste, „doove"
Hendrik, een Augustijner monnik uit Rebdorff in Bieren,
dicht bij Eichstddt gelegen, heeft volgens dr. Hoeniger, aangeteekend, dat de pest in 1348—'50 enkele weinige koninkMEINSMA, De Zwarte Dood.
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rijken in Europa heeft overgeslagen. Gaan wij na wat Hendrik
eigenlijk beweert, dan vinden wij dit:
„In het jaar 1347 werd een pestziekte en algemeene sterfte
van het menschelijk geslacht grooter, dan men ooit gehoord
had, of ergens beschreven vond. Zij nam een aanvang in overzeesche streken onder de Heidenen en werd zoo erg, dat bij
de tweehonderdduizend steden en stadjes van menschen leeg
werden. Al voortkruipend kwam zij uit die deelen van de zee
Europa binnen. Want te Venetie, in geheel Italie en Provence,
vooral in de steden, die bij de zee gelegen zijn, stierven de
menschen in ontelbaar aantal, en te Avignon, waar toen de
Roomsche curie vertoefde, zijn in de eerste drie dagen na den
Zondag te midvasten 1400 menschen, welgeteld, begraven.
Ja, men wilde, dat in de stad Marseille, door die pestilentie,
zooveel menschen stierven, dat de stad om zoo te zeggen,
onbewoonbaar werd. Vervolgens ging de ziekte over de
Alpen naar Hongarije, door geheel Duitschland,
door Frankrijk, waar slechts een derde deel van 't menschdom
in leven bleef, door Schotland, en duurde in elk land ongeveer
een jaar om dan verder te gaan. Aldus heeft ze zoo goed als
alle landen der wereld geteisterd, e n k e 1 e weinige
u i t g e z o n d e r d, en de menschen stierven door zweren of
builen, die onder de oksels of in de liezen ontstonden", enz. 0 .
Wij merken op, dat doove Hendrik de pest laat gaan door
geheel Duitschland. Dat verzwijgt Hoeniger.
Een tweede bewijs voor zijn stelling vindt Hoeniger in de
woorden van Hendrik van Herford, den leesmeester van de
Dominicanen te Minden, luidende: „dat de pest niet kwam,
naar men zeide, naar die plaatsen, die voor vreemden als
't ware ontoegankelijk waren" 2).
Dit laatste kan zeer goed waar zijn. Een eenzaam en afgelegen dorp of klooster, op de hei of in bergstreken, kan wel
eens vrij gebleven zijn: maar wij zouden er geen met name
kunnen noemen.
1 ) Rebdorff bij Freher, ed. 1717, p. 630.
2) Henr. de Herford, Chron. p. 280.
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Eenmaal op zijn stokpaardje geraakt, moest dr. Hoeniger
doorrijden. Waar lag dan zoo'n streek, die geheel door de
pest verschoond was ?
Ruim II bladzijden van zijn boekje, blz. 28-39, heeft deze
geleerde besteed om te bewijzen, dat ten Oosten van het
gebergte den Spessart een steeds breeder wordende strook
een aanvang neemt, een deel van Frankenland, Boheme,
Silezie en geheel Polen omvattend, die van de pest verschoond
gebleven is, waar latere geschiedschrijvers de pest zouden
„binnnengesleept" hebben ! Zijn bewijzen daarvoor zien er
geleerd en overtuigend uit, maar komen in hoofdzaak daarop
neer, dat wij uit die streken geen berichten van tijdgenooten
hebben over het heerschen der „zuke", en dat, wat latere
schrijvers daaromtrent verhalen, uit andere boeken is overgeschreven.
Nu behoeven wij nauwelijks aan te stippen, dat men, dien
bewijstrant volgende, zou kunnen beweren, dat de Zwarte
Dood ook Nederland en Skandinavie heeft overgeslagen : en
dat zou een soort van eerherstel vormen voor die vaderlandsche geschiedschrijvers, die, niet verder kijkende dan hun neus
lang was, er ook ten onzent niets van bemerkt hebben. Maar
het was tevens struisvogelpolitiek van de ergste soort.
Hoenigers „bewijzen" stuk voor stuk weerleggen, zou ons
hier te ver voeren en 't geduld onzer lezers op een te zware
proef stellen. Dus zullen wij ons tot een tweetal beperken.
Wat Boheme betreft, dr. Hoeniger, die beweert, dat de
Zwarte Dood er niet geweest is, haalt zelf de verzekering van
den Prager domheer Franz, die dien tijd heeft meegemaakt,
aan, dat de pest, er reeds uitbrak in 1348, overgebracht, naar
men wilde, door eenige studenten uit Bologna I ), maar door
plotseling invallende koude spoedig weer ophield. Hij verzuimt echter te melden, dat dezelfde Heer Franz op het jaar
135o aanteekent:
„In het jaar 135o roeide de pest een groot deel van
1) Hoeniger, blz. 31. Zie ons Hst. XXII. blz. 180.
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het menschdom uit en heerschte toen ook in
Boheme" I).
In Polen schijnt het met de kronieken uit dien tijd even
slecht gesteld als bij ons: zij ontbreken zoo goed als geheel.
Staat Hoeniger daarom pal voor de bewering, dat de pest er
niet geheerscht heeft, wij w et e n, dat zij er buitengewoon
hevig was. En neemt Hoeniger het den ietwat lateren Poolschen geschiedschrijver Jan Dlugoss (1415-1480) bijna
kwalijk, dat deze „een gapende leemte bemerkende in de
inheemsche overleveringen aangaande dien pesttijd, die met
berichten uit alter heeren landen heeft aangevuld", en de
beschrijving van de ziekte zelve bijna woordelijk ontleend
heeft aan den Avignonschen arts Guy de Chauliac" . . . . wij
zeggen: wat kon de man beter doen ? Zoo kort na de groote
sterfte zal hij wel uit mondelinge overleveringen gehoord
hebben, hoe geweldig deze ramp voor Polen geweest was.
Hoeniger, met de gegevens uit betrouwbare kronieken niet
verder kunnende komen dan tot de West-helft van Oostenrijk,
meent het begin van „de groote Geeselvaart" te moeten
zoeken in het Zuid-Oosten van Duitschland 2 ), waarmee hij
vermoedelijk het Duitsche deel van Oostenrijk bedoelt; wij,
wat meer op onze hoede, voegden daar in het Hst. XXIV
reeds Hongarije aan toe. Welnu, daar, in Hongarije of Polen
is de groote Geeselvaart ontstaan. En zou men denken, dat de
Hongaren en Polen van dien tijd roeden hadden gemaakt — om
eens een oud spreekwoord te gebruiken — tot hun eigen aars
(en welke roeden!), als daarvoor geen aanleiding geweest
was, de pest n.l., in hun eigen land ? Zouden de menschen
zich daar louter voor hun pleizier gegeeseld hebben „met
scorpioenen" ? In de tweede helft van 't jaar 1348 heerschte
de pest in Polen, daar gekomen door de Russische steppen of
over de Karpathen, en sleepte er talloos velen ten grave.
Over den juisten oorsprong der geeselvaart zijn ons een
1) Loserth, Fontes rerum Austriac. I blz. 597, 603. Anno 135o pestilentia
genus humanum devastavit, sed tune in Boemia etiam locum habebat".
2) Blz. 13, en vooral 1o.
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drietal verhalen bekend, vermoedelijk alle drie van geeselaars
afkomstig. Twee daarvan zijn in dien tijd opgeteekend door
een oud man, die te Antwerpen woonde; die van zijn leven
veel gewerkt en geschreven had, maar moest ophouden,
omdat het tijd voor hem werd te denken aan het laatste kleed
„des ellenlichs lichamen, Dats die eerde, daer wi of quamen",
met andere woorden: aan het graf. Men heeft er, doch waarschijnlijk ten onrechte, den bekenden Antwerpschen schepenklerk en dichter Jan Boendale van Tervueren in willen zien.
Zijn boek, een soort van rijmkroniek — een genre, dat toen bij
de geschiedschrijvers erg in de mode was — zal ongeveer
voltooid zijn in 1352 of '53, en heet: „Het boec van der
Wraken". Het is in druk uitgegeven naar een handschrift, dat
te Oxford bewaard wordt, in de Bodleiaansche bibliotheek,
door F. A. Snellaert, in 1869 I ). Het verhaal, dat wij het eerst
noodig hebben, luidt als volgt:
„Ic hoorde t'Antwerpen, daer is sat,
Dat bi Hongherien staet een lant,
Dat Palanen is ghenant,
Dat wel wt brachte te male
XLm man by ghetale,
Starc, vrome ende coene,
Als haer here hadde te doene.
Dese waren soe verstorven,
Dat men daer cume hadde verworven,
IIm, in allet lant".
Deze regels, die als bewijs moeten dienen tegen Hoenigers
bewering, dat de Zwarte Dood Polen zou gespaard hebben,
geven wij in den oorspronkelijken rijmvorm. Het gedeelte
van het boek, waaraan zij ontleend zijn, handelt juist over den
Zwarten Dood. In eenigszins moderner Nederlandsch is de
zin: „Ik hoorde te Antwerpen, waar ik woonde, dat naast
Hongarije een land gelegen is, Polen genaamd, dat voormaals wel een leger van 40000 sterke, dappere en koene
1) Nederl. Gedichten uit de veertiende eeuw van Jan Boendale, Hein van
Aken, e.a. Brussel, 1869, blz. 472-476.
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mannen op de been kon brengen, als de landsheer dat noodig
had. (Door de pest) was dat land zoo uitgestorven, dat men
er nauwelijks 2000 uit het heele land kon bij een krijgen".
't Klinkt bijna ongelooflijk, een sterfte van 95 pct. . . . maar
't zal dan toch erg geweest zijn. Wat nu volgt vertalen wij
terstond in nieuw-Nederlandsch, zonder iets weg te laten.
„In die streken stond een stadje, waarvan de geheele
bevolking overleden was (aan de pest), behalve alleen de
pastoor (die prochie-pape). Deze bleef in grooten nood
achter, want al zijn vrienden waren gestorven. Toen hij zich
zoo geheel van vrienden en magen verlaten zag, overlegde
hij bij zich zelven, dat niets zoo goed voor hem zou zijn, als
zijn geheele hart te wijden aan den dienst ons Heeren, in
wien toch al onze zaligheid gelegen is en Die niemand in den
steek laat: want Zijn vriendschap blijft eeuwigdurend in den
hemel, als alle andere vrienden ons verlaten. Dus vluchtte hij
naar een bosch en maakte op een boom een huisje, waarin
hij goed kon schuilen voor de wilde beesten. Daar bracht hij
allerhande vruchten heen om ervan te leven. Toen hij er
zoolang gewoond had, dat zijn proviand op was, daalde hij of
in 't woud om nieuwen voorraad te halen. Al rondzoekende
zag hij daar duidelijk een oud man loopen, Wiens lichaam rood
van bloed was en die een doornenkroon op 't hoofd had. Zijn
gezicht stond zeer boos. Twaalf mannen volgden hem, die er
allen zeer bedroefd uitzagen. Spoedig daarop zag hij ook een
aantal jonge vrouwen, die zeer rein waren en ook zeer treurig
schenen. Vervolgens zag hij een schoone koningin, met een
kroon op 't hoofd, waarvan zooveel licht afstraalde, dat
't geheele bosch er helder van werd. Er zat dan ook menige
steen in, die schitterde als de zon, en schoon was, hoewel ze
van verschillenden vorm waren.
Plotseling sprak deze vriendelijke vrouw tot hem: „Pastoor,
waarom vraagt gij niet naar het wonder, dat gij hier ziet ?"
De pastoor maakte een buiging voor de vrouw en zeide:
„Vrouwe, ik was zoo vervaard, dat ik niet dorst spreken".
Waarop zij zeide: „De eerste, die met de doornenkroon, is
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mijn Zoon Christus, Bien ik alleen gemeen heb met Zijn
Vader. Zijn toorn op zijn edele Christenheid is zoo groot, dat
Hij Naar geheel verderven wil en doen sterven, zooals Hij in
menig land begonnen heeft te doen. Omdat Hij zoo verbolgen
is, moeten wij hem wel bij dag en nacht volgen om Zijn toorn
te stillen. Maar ga gij nu, als uit u zelve, in de kapel, die daar
staat, en draag zoo gauw mogelijk de mis op: dat zal ons
van groot nut zijn". „Vrouwe", antwoordde de priester, „dat
kan ik niet doen, want daar ontbreekt letterlijk alles, wat men
bij de mis noodig heeft: brood, wijn, vuur en een boek, en niet
te vergeten, ook een koster". „Ga er toch heen", zei de
Vrouwe, „gij zult er alles vinden wat gij noodig hebt bij de
mis; lees, ter eere Gods, de mis van Alle Heiligen; wij zullen
komen om ze te hooren".
Dus ging de priester vooruit en vond alles gereed, wat hij
noodig had, zelfs 'n koster. En waarlijk, allen, die hij gezien
had, kwamen daar de plechtigheid bijwonen. Daar werd den
goeden man in de mis getoond, hoe en op welke wijze men
penitentie moest doen tot afwering van de felle „gadood"
(geeve dood), die onder het yolk zoo groot was 0.
Wat hij daar vernam gaf de pastoor te verstaan aan den
Hertog van Polen; deze maakte het terstond bekend aan den
koning van Hongarije, zijn leenheer . . . . 2) Alzoo werd
verteld in Brabant. En de koning (van Hongarije) liet spoedig
al zijn yolk de penitentie aanvangen, gelijk ze later (bij de
groote geeselvaart) geschiedde". Tot slot voegt de schrijver
er aan toe:
„Of 't gelogen was of waar,
Zekerlijk, dat laat ik daar".
Het was „Dichtung and Wahrheit", gelijk wij zien zullen.
1 ) „Daer soe wert den goeden man
In die misse vertoent dan,
Hoe ende in wat manieren
Men penitentie soude hantieren,
Jeghen die felle gadoot,
Die onder 't folc was soe groet".
2) Hier volgen nog drie regels, die aan duidelijkheid te wenschen overlaten.
Misschien wil de dichter daarin zeggen, dat hij de geeselvaart voorspeld had.
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HOOFDSTUK XXIX.
Als „Wahrheit ohne Dichtung" ziet het tweede verhaal er
uit, dat onze oude vriend uit Antwerpen in zijn ,,Boec van
der Wraken" ten beste geeft. Hij vertelt ons niet, hoe hij
eraan gekomen is; maar het is zoo glashelder en eenvoudig,
zoo vrij van legendarische toevoegsels en dichterlijke arabesken, dat men er gerust het bekende woord: Se non e vero, 6
bene trovato" op kan toepasen. 't Schijnt een heldere kop
geweest te zijn, die Jan Boendale, of wie 't dan was !
„Toen de groote sterfte, zooals boven gezegd is, aan deze
zijde van de Middellandsche Zee kwam en Paus Clemens VI,
die te Avignon hof hield, dat bemerkte, overlegde hij
terstond, op welke wijze hij zijn eigen leven het best bewaren
kon. Dus liet hij alle deuren, vensters en gaten van zijne
vertrekken goed dichtmaken, opdat er geen lucht in zou doordringen, die hem deren kon. Ziedaar wat hem 't voornaamste
scheen. Tevens liet hij in zijne kamers op verschillende
plaatsen groote vuren aanleggen, om het verderf (venijn),
dat er in de lucht mocht zitten, te verdrijven. Zoo trachtte hij
den dood te ontkomen, die toch arm noch rijk spaart. Maar
het y olk laten vasten en boete doen en in processie het kruis
dragen tegen deze groote plaag, zooals wijlen Paus Leo
gedaan had — wat men onder de Christenheid nog jaarlijks
houdt en ziet geschieden op St. Marcus- en op Hemelvaartsdag — ziet, dat deed hij niet I ). Zoo deed de H. Kerk niets,
z) Wij, die den Brief uit Avignon (Hst. IX) kennen, weten beter.
Z. H. Clemens VI had het oude middel heusch beproefd. Maar hij had
bemerkt, dat het tegen de pest blijkbaar niet hielp: dus beval hij het
anderen niet aan, wat men niet anders dan verstandig kan noemen. Maar
wat zou Z. H. zich verdienstelijk hebben gemaakt, als hij nog een stap
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dat op boetedoening geleek, om te maken, dat God Zijn
toorn aflegde en Zich weer ontfermde over de menschen.
Want wie Hem uit het diepst Zijns harten aanroept, over dien
ontfermt Hij zich.
„Toen onze Heer God zag, dat de kerk geen middel vond
noch zocht, om de groote sterfte te keeren; dat de Heilige
Kerk dus sliep en Zijne genade niet afsmeekte — want er
moet om gebeden worden 1 ) — kwam Hij op de gedachte,
zich te wenden tot het ruwste yolk, dat men toenmaals in de
Christelijke wereld vond (n.1. de Hongaren), die zich aan
Hem en Zijne geboden weinig of niets lieten gelegen liggen,
die altijd plachten te rooven op wegen en straten, en overal,
waar zij in vreemde soldij heen trokken, plunderden en brandstichtten, wat meestal onschuldigen moesten ontgelden 2).
Toen deze sterfte eenmaal in Europa was uitgebroken,
heerschte zij weldra ook in Hongarije zoo hevig, dat daar
meer dan de helft der menschen ten grave gesleurd werd.
Als nu de Koning van Hongarije bemerkte, dat de Paus
noch de geestelijkheid omzagen naar middelen om Gods toorn
te stillen, besloot hij al zijne wijze menschen, geleerden zoowel
als ongeleerden, bijeen te roepen. Deze vergadering kwam tot
de overtuiging, dat er geen beter middel tegen de pest was,
dan Gods hulp in te roepen, ook al sliep de kerk of al verleende
zij daartoe hare medewerking niet. Immers, aan Gods genade
was alles gelegen. Dus zouden zij hunne onderlinge veeten
afdoen, elkaar vergeven, wat zij elkaar misdaan mochten
hebben en in alien ootmoed gaan boetedoen voor alles, wat
ze misdreven hadden. Dan zou God toch niet nalaten weer
wat medelijden met hen te hebben. Zoo deden ze dan al hunne
verder ware gegaan en der Christelijke wereld een helder overzicht had
gegeven van zijn bevindingen te Avignon en haar tijdig de toepassing van
dit middel had ontraden. Dan waren er misschien heele landstreken van de
pest verschoond gebleven !
1 ) Z. H. had kunnen aanraden, dat 't ditmaal beter was, als ieder zulks
deed in zijn eigen huis.
2) Dat zal wel slaan op 't geen men juist vernomen had over den tocht
der Hongaren naar Italiê. (Zie Hst. XXIII).
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veeten af, betaalden hunne schulden, zooveel zij konden, en
ondernamen de bedevaart" 0 .
Daar is geen woord Spaansch bij ! En opmerkelijk, de
„Dichtung" van het eerste verhaal ter zij de gelaten, het leert
ons hetzelfde als dit. Die Antwerpenaar had gelukkig vele
medestanders: de gewezen geeselaars. Anders . . . .
Deze twee verhalen bleven Dr. Hoeniger naar 't schijnt
onbekend. Dat geldt niet voor het nu volgende bericht, dat
hij even goed moet gekend hebben als wij, daar het staat
opgeteekend bij Fritsche Closener, den Straatsburger geschiedschrijver, dien hij telkens aanhaalt. Blijkbaar liet een troep
geeselaars uit Lichtenau, waarvan Closener de preek kreeg
om haar over to schrijven, dit bericht terstond daarop volgen.
Het luidt:
„Zwijgt nu stille en hoort, dan wil ik u verhalen van de
broederschap en de bedevaart, hoe zij zijn uitgegaan van den
engel des almachtigen Gods; hoe God de wereld kond deed,
dat zij hem vertoornd had en het neerschreef op een tafel van
marmersteen, die Hij bij een zijner engelen zond naar
Jeruzalem. Die boodschap kondigde de engel af. Met de hand
stak hij de tafel in de hoogte en sprak: 0, gij arm geslacht,
waarom erkent gij niet Uwen Schepper ! Weet, dat zoo gij
niet vreezen wilt Gods toorn, dan wil Hij over u loslaten Zijn
toorn en Zijn geweld.
En plotseling, toen het yolk de tafel zag, waarop de boodschap stond, werd het kerkgebouw helder verlicht als door een
bliksemstraal. Daardoor verschrok het yolk zoozeer, dat zij
nedervielen op hunne aangezichten. En toen zij weder tot zich
zelve kwamen, wat deden zij ? Zij gingen tot elkander en
overlegden, wat zij zouden doen, dat Gode welgevallig ware,
opdat Hij afliet van Zijn toorn.
En nadat zij zich beraden hadden gingen zij naar d e n
koning van Sicili e, en baden hem, dat hij hun tied,
wat zij doen moesten, opdat God Zijn toorn tegen hen zou
z) F. A. Snellaert, Nederl. Gedichten uit de veertiende eeuw, Brussel,
1869, blz. 466-469.
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vergeten. Toen ried hij hun aan op hunne knieen te vallen
en den almachtigen God te bidden, dat Hij hun kond deed,
wat hun te doen stond, en hoe zij zich met Hem konden verzoenen, opdat Hij Zijn toorn tegen de arme Christenheid zou
vergeten.
Het yolk deed, zooals hij gezegd had. En zij vielen op hun
knieen en baden God met grooten ernst. Toen sprak de engel:
„Mensch, gelijk gij wet weet, dat God 33 1 /2 jaar rondging op
aarde en nooit een blijden dag gewon, daargelaten nog de
groote martelingen, die Hij om u verduurd heeft aan het
kruis . . . . daarvoor hebt gij Hem nooit gedankt en wilt gij
Hem ook niet danken . . . . Wilt gij u nu met God verzoenen,
dan moet gij bedevaart doen 33 1 / 2 dag, en gedurende dien
tijd nimmer een blijden dag gewinnen, maar uw bloed vergieten: dan wil Hij Zijn bloed nimmer aan U laten verloren
gaan en aflaten van Zijn toorn tegen de arme Christenheid".
Tot hiertoe gaan „Wahrheit and Dichtung" hand aan hand.
Maar dan :
„Hiermee begon de koning van Sicilie en volbracht de
bedevaart gemeenschappelijk met zijn yolk tot den koning van
Krakau; deze volbracht ze tot den koning van Hongarije;
de koning van Hongarije tot dien van Meissen; die van
Meissen tot dien van Brandenburg; die van Brandenburg tot
die (n.l. de burgers) van Eisenach; die (de burgers) van
Eisenach tot die van Wiirzburg; die van Wiirzburg tot die van
Hall (in Wurtemberg) ; die van Hall tot die van Esslingen;
die van Esslingen tot die van Calw; van Calw naar Weil,
van Weil naar Bulach; die van Bulach volbrachten de bedevaart tot die van Herrenberg, Tubingen en Rottenburg: alzoo
is ze gekomen aan den Rijn, in alle steden, groote en kleine
en in den Elzas. En nu doen wij, burgers van Lichtenau
(beneden Straatsburg) de bedevaart. Bidt God, dat Hij ons
geve de kracht en de macht, het verstand en de wijsheid, om
haar zoo te volbrengen, dat het Gode en zijne lieve Moeder
Maria en alien engelen en allen hemelschen heerscharen tot lof
zij, en dat zij een troost zij aan lijf en ziel voor alien, die ons,

236 DE OORSPRONG DER GEESELVAART.
of onzen broeders, die de bedevaart gedaan hebben, heden
ten dage doen, of nog doen willen, wel gedaan hebben en nog
wel doen, opdat God hun het eeuwige loon wille geven en
alle die zielen nog heden getroost mogen worden voor hunne
moeiten. Daartoe zoo helpe ons de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest ! Amen" 0.
Of er nu Hongaarsche en Poolsche kronieken zijn van dien
tijd, die datzelfde verzekeren, of niet: wat in deze drie
verhalen onder de afdeeling „Wahrheit" moet gerangschikt
worden, stemt zoozeer met elkaar overeen, dat men onmogelijk besluiten kan, dat 't niets dan verzinsels zijn. Wie zou
gelooven, dat die arme stakkers, in die dagen van „ontzetting
en angst en de dood in duizend gedaanten" — zij mogen dan,
naar beroemde voorbeelden, ook wat „gedicht" hebben —
hun geweten ook nog met leugens gingen bezwaren ?
't Komt ons voor, dat wij uit dit alles mogen besluiten,
dat, toen de pest in de tweede helft van 1348, hetzij met het
uit Italie terugkeerende leger van Koning Lodewijk, hetzij
door de steppen heen, in Hongarije en Polen was uitgebroken,
de sterfte daar zoo ontzettend geweest is, dat de menschen in
hun radeloosheid niets beters wisten te doen, dan zich tot
hunne vorsten te wenden. Best mogelijk, dat koning Casimir
van Polen toen aan koning Lodewijk van Hongarije heeft
laten vragen, of hij niet noodig oordeelde, iets tegen de
ontzaglijke sterfte te verrichten, nu de kerk niets deed. Niets
onwaarschijnlijk, dat koning Lodewijk toen zijn wijze mannen,
geleerden en ongeleerden, heeft bijeen geroepen, om de zaak
ampel met hen te bespreken. Zeer aannemelijk, dat Lodewijk,
de jonge koning van het eiland Sicilie, ook uit den huize
Anjou, dus neef en tevens naamgenoot van Lodewijk van
Hongarije, en (zooals wij in Hst. XXIII reeds opmerkten)
waarschijnlijk met dezen laatste uit Italie naar Hongarije
gevlucht, in die vergadering heeft meegedeeld, wat men op
Sicilie gedaan had om den toorn des hemels te bezweren en
i) D. St. Chr. VIII. S. 116, 117.

DE OORSPRONG DER GEESELVAART. 237
dat hij zelf het voorbeeld heeft gegeven — want de pest
achterhaalde h e m nu voor de tweede maal — en met zijn
gevolg de geeselvaart volbracht heeft tot Krakau, den zetel
van Casimir, koning van Polen. Allen, door dezelfde angst en
ontzetting gedreven, trekken nu het boetekleed aan, en maken
een geeselvaart van 33 1 /2 dag, aan 't hoofd van een schare
hunner rijksgrooten. Koning Casimir van Polen gaat naar
Hongarije; Lodewijk van Hongarije naar Frederik, Markgraaf van Meissen (Saksen) ; deze laatste trekt naar Markgraaf Woldemar van Brandenburg, die zelf de geeselvaart
volbrengt tot Eisenach . . . .
Alleen als 't zoo geweest is, als de grooten der aarde
begonnen zijn, is het te begrijpen, dat allen van den hoogste
tot den laagste, aan de geeselvaart gingen meedoen. Wat de
heeren wijzen, moeten de gekken prijzen. En vraagt men, of
dan niemand inzag, dat men op die manier de pest des te
zekerder binnenhaalde ? Wij antwoorden: Wie wil er van
wijsheid kallen, waar Mal koning is ?
En is het voorbeeld dezer „grooten" van medisch standpunt gezien, slecht en verkeerd geweest, hoe begrijpelijk,
menschelijk, hoe mooi is 't, als men denkt aan den schrik, den
angst, de ontzetting der menschheid, die daartoe de aanleiding
gaf. Welk een tegenstelling tusschen hun doen en dat van dien
anderen „groote", daar te Avignon, die zich opsloot in zijn
binnenste binnenkamer, aan niets zoo zeer gedachtig als aan
dat hatelijke woord van den Prediker: „beter een levende
hond, dan een doode leeuw". De Antwerpsche kroniekschrijver heeft dat contrast al fijntjes opgemerkt. Zou 't misschien voor een deel ook daaraan te danken zijn, dat Lodewijk
van Hongarije en Casimir van Polen, toch ook geen Heiligen,
in de geschiedenis van hun land nog altijd „de Groote"
heeten ? Paus Clemens VI draagt geen bijnaam.
Het zou in de wereldgeschiedenis niet misstaan, als, te
midden van het onrecht en de misdaad, van diefstal en plundering, moord, doodslag en giftmengerij, die in die dagen
schering en inslag vormen, dit optreden van vorsten in het

238 DE OORSPRONG DER GEESELVAART.
boetekleed, gereed om ook hun naakte ruggen met schorpioenen te geeselen, om de onmeedoogende plaag of te
wenden van hun volken, een klein plaatsje kreeg, al was het
maar alleen om te bewijzen, dat er, zelfs toen, ook nog wel
wat peters kon opkomen in de hoof den der menschen.
Tot nog toe staat dat in de wereldgeschiedenis niet
vermeld I).
Laten wij dit hoofdstuk besluiten met eenige mededeelingen
van de Geeselaars, betreffende den stand van zaken in den
zomer van 1349, gedaan te Straatsburg en opgeteekend door
vriend Closener:
„Aan alien, die dezen brief (de Geeselaars-preek) zullen
zien of hooren lezen, zij kond, dat van Apulié tot op Sicilie
en op Cyprus, en van Cyprus tot in Toscane en te Catania,
van Genua tot Avignon en verder van Avignon tot Lyon, en
van Lyon tot Rome en in alle landstreken daaromtrent, en te
Padua en in al hun gebieden, van de honderd menschen er
geen drie en dertig meer leven. Nu is de sterfte gekomen tot
in Bern en in Karinthiê en in Oostenrijk en hier tot in den
Elzas. Wie alzoo ziek wordt en sterft, die liggen alle niet
langer dan tot aan den derden dag, en kunnen de kwaal
krijgen op drie manieren. De eerste is, dat men pijn in 't hoofd
krijgt, gepaard met groote hitte: die sterven dadelijk. De
tweede heet: de koude. De derde bestaat in kleine gezwellen,
die de menschen krijgen onder beide armen en een eind boven
de knieen, ter grootte van een hazelnoot. Door die ziekten
zijn zeer veel menschen gestorven in die landen. En van die
ziekten moet niemand schrikken: want, wie ervan schrikt, die
sterft terstond.
I) Wat kan toch de reden zijn, dat Dr. Hoeniger, die dit alles ook kon
weten, doet, alsof er van Polen en Hongaren in dezen nooit kwestie is
geweest? De Duitschers hebben in hun kronieken de meeste gegevens over
„de groote Geeselvaart". De Hongaren en Polen missen die gegevens, de
liederen, de preek. Kan 't zijn, dat de Duitsche annexatie-manie hem parten
heeft gespeeld? Zoo ja, dan is 't duidelijk, waarom Polen „pestvrij",
blijven moest ! Maar 't zal niet lukken. Ook verschillende Middeleeuwsche
kronieken zoeken den oorsprong der Geeselvaart in Hongarije, en
nergens anders.
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Tegen deze ziekte is goed olie van witte lelien en olie van
dille, to zamen heet gemaakt en in een witten wollen doek
gedaan en daaruit gedrukt zoo heet men 't maar lijden kan,
vier of vijfmaal, op de zieke plaatsen gelegd. Azijn en zure
spijzen zijn ook goed tegen de ziekte" 1).
Men ziet, groot was het vertrouwen, dat de geeselvaart
helpen zou, bij de menschen niet.
1) D. St. Chr. VIII, S. 117.

DE BETEEKENIS DER GEESELVAART.
HOOFDSTUK XXX.
Z'n veeten afdoen en zich met z'n vijanden verzoenen. Z'n
schulden betalen en onrechtmatig verkregen goed teruggeven.
Elkaar vergeven, wat men elkaar misdaan mocht hebben.
Z'n zonden en verkeerdheden afschudden en beproeven een
beter leven aan te vangen. Vrouw en kinderen vaarwel zeggen
en in armoede rondtrekken door de wereld . . . . Ziedaar,
waartoe de doodsangst de menschen bracht, ongeveer drie
kwart eeuw voor broeder Thomas van Kempen, daar op den
Agnietenberg bij Zwolle, het beroemde boekje schreef : „Over
de navolging van Christus". Eeuwen lang hadden velen den
Christelijken godsdienst slechts beleden met den mond;
eeuwen lang waren de meesten slechts Christenen geweest in
schijn; nu, nu de nood aan den man kwam, trachtte men het
eindelijk te worden m e t t e r d a a d. Wat de kerk in
clertien eeuwen niet bij machte was te bereiken, en, misschien
ook, zoo niet had gewild: dat geschiedde nu door den nood
der tijden als van zelf, buiten haar om en tegen haar zin.
En ware de pest te verbidden geweest en ware er in dat jaar
1349 plotseling een einde gekomen aan „de groote sterfte";
misschien hadden dan de kroniekschrijvers op dat jaar eene
verbetering kunnen boeken in den toestand der kerk en het
leven der menschen, waardoor de „hervorming" van Luther
en zijn medestanders — althans gedeeltelijk — overbodig
ware geworden. Want de ontevredenheid over het doen en het
laten der toenmalige geestelijkheid was algemeen en waar
ditmaal ook de grooten der aarde aan de beweging deelnamen,
had deze voor de kerk — ware zij niet door de pest zelve
gesmoord — ernstige gevolgen kunnen hebben. Zoo goed als
in Hongarije, was het ook in Duitschland de a d e 1, die
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het voorbeeld gaf tot de groote geeselvaart: dat bewijzen
ons de laatste woorden van broeder Herman Riesensz
(Gygantis), den Franciscaner monnik uit Frankenland, neergeschreven toen de beweging nog in vollen gang was. „In
datzelfde jaar 1349", zoo zegt hij, „trokken vele edelen
(nobiles) in Duitschland, troepsgewijs saamgekomen, het land
rond, en, zichzelve tot aan de heupen ontblootende, ranselden
zij zich met scherpe geeselen, tot het bloed erbij neervloeide.
De menschen denken daarover verschillend; ik echter wil niet
zoo maar over hen oordeelen. De Paus heeft hen in den ban
gedaan en voorgeschreven hen overal te mijden" I).
Hier eindigt ook deze kroniek plotseling. Maar broeder
Herman had gelijk: het was verkeerd, er zoomaar over te
oordeelen, want, van Christelijk standpunt bekeken, lag er
aan de beweging veel goeds ten grondslag en stond 't voorbeeld, door de geeselaars gegeven, heel wat hooger dan dat,
't welk een deel der geestelijkheid in die dagen gaf. Zou het
anders zoo'n diepen indruk gemaakt hebben op alle lagen der
maatschappij ? Zou het anders zoo talloos velen hebben meegesleept ?
Dat was nu eens wat anders dan het doen van menigen
geestelijke, die wel mooi preekte van den kansel, maar een
leven leidde van „vroolijken Frans". De oprechtheid, de
eerlijkheid van de poging om zich met God te verzoenen, de
toepassing van den Christelijken godsdienst met t er d a a d,
'ziedaar 't geen de bewondering zoo groot, de deelneming
zoo algemeen maakte.
Want het was overal hetzelfde: niet alleen het optreden der
kruisbroeders, maar ook hun verzet tegen de geestelijkheid.
Ziehier, hoe broeder Hendrik van Herford, leesmeester bij
de Dominicanen te Minden, over hen schrijft:
„Kruisdragers werden zij genoemd, omdat ze op de wegen
het kruis voor zich uit lieten dragen en het volgden, of wel
omdat zij zich bij het optrekken telkens in den vorm van een
1) Herm. Gygantis, Flores temporum seu Chron. universale. Lugd. Bat.
175o, p. 139. De pauselijke bul dateert van 20 Oct. 1349.
MEINSMA, De Zwarte Dood.
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kruis ter neder wierpen, of eindelijk, omdat zij geteekend
waren met kruisen, die op hunne kleeren waren genaaid.
Geeselaars werden zij geheeten naar de geesels, waarmede zij
boete schenen te doen. Elke geesel bestond uit een stok, aan
welks einde drie koorden bevestigd waren; aan het einde
daarvan waren groote knoopen, waardoor kruisgewijs ijzertjes
waren gestoken, scherp als naalden, die aan weerskanten,
zoolang als een tarwekorrel of nog iets langer, buiten den
knoop uitstaken. Met zulke geesels ranselden en geeselden
zij zich op het naakte lichaam, zoo erg, dat het vleesch, door
blauwe plekken ontsierd, begon op te zwellen, en het bloed
naar beneden vloeide en, doordat het wegspatte, de nabijzijnde
muren verontreinigde. Ik zag, terwijl zij zich geeselden, die
naalden af en toe zoo diep in het vleesch dringen, dat ze er
met een, ja soms met twee rukken niet uit te krijgen waren.
Zij waren bijeengekomen uit een en 't zelfde land, soms ook
uit een stad en gingen nu het heele land door, tusschen
widen en akkers zonder bepaalde orde, zooals 't hun uitkwam,
het kruis volgende. Maar wanneer ze bij groote steden,
stadjes, groote dorpen en zoo kwamen, schreden ze voort op
de wijze van een processie, hun muts of hoed een weinig naar
beneden getrokken, om hun gelaat te verbergen en met
treurige, neergeslagen oogen gingen zij door de straten,
vrome en welluidende liederen zingend.
Zoo gaan ze dan de kerk binnen, sluiten die achter zich, en,
hun kleeren uittrekkende, stellen zij die onder bewaking. Dan
bedekken zij hun lichaam van den navel af met linnen lakens,
waarin vele plooien zijn, gelijk in een vrouwenrok. Het bovendeel blijft geheel naakt. Nu nemen zij hun karwatsen ter hand
en als de kerk een deur heeft aan den zuidkant, openen zij die.
De oudste gaat het eerst de kerk uit en werpt zich aan de
oostzijde van den uitgang, naast den weg, op den grond. Na
hem doet no. 2 hetzelfde aan de westzijde. No. 3 valt neer
naast No. 1, No . 4 naast No. 2 en zoo vervolgens. De een
heft zijn rechterhand in de hoogte, alsof hij een eed ging
doen; een ander ligt op zijn buik; weer een ander op zijn rug,
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nog anderen op hun rechter of linkerzijde: zoo duiden ze de
zonden aan, waarvoor ze de boete ondernamen. Vervolgens
slaat een hunner met zijn karwats den eerste en zegt: „God
geve u vergiffenis voor al uwe zonden, sta op !" En die doet
alzoo. Dan doet hij 't zelfde met No . 2, en zoo met alien, op
de rij af. Wanneer alien weer zijn opgestaan en zich twee aan
twee, op de wijze van een processie, geordend hebben, heffen
twee hunner, in 't midden der processie, met luider stemme
een vroom en welluidend lied aan en zingen daarvan een
geheelen regel voor. En terwiji de geheele processie dien regel
zingende overneemt, gaan de voorzangers voort met den
tweeden. En de processie zingt hen op dezelfde wijze na tot
het einde aan toe. Maar wanneer ze, al zingende, zijn gekomen
tot dat deel van het lied, waar melding gemaakt wordt van
het lij den van Christus, dan werpen zij zich met hun geheele
lichaam voorover op de aarde, waar ze dan ook zijn, zonder
er op te letten of de grond schoon of modderig is, of er dooms,
distels of brandnetels staan, of er steenen liggen of niet; en
dat, zonder eerst de knieen te buigen of eenigen steun te
zoeken, maar als stukken hout neervallend; zoo, op hun buik,
aangezicht en armen, liggende in den vorm van een kruis,
bidden zij. Wie dat zonder tranen kon aanzien, moest wel een
hart van steen hebben.
Op een teeken van een hunner staan zij weer op en vervolgen hun gezang in processie als tevoren. En daar ze dat lied
gewoonlijk driemaal zingen, werpen zij zich ook driemaal, als
boven gezegd is, ter aarde. En wanneer ze dan weer aan de
deur der kerk komen, vanwaar ze zijn uitgegaan, gaan ze
weer binnen, trekken hun kleeren weer aan en leggen de
linnen lakens af. En, de kerk verlatende, vragen zij niemand
iets, zoeken zij spijs noch nachtverblijf, maar wanneer hun
een en ander wordt aangeboden, nemen zij 't gaarne en met
groote dankbaarheid aan.
Maar, zooals de ongelukkige dolik en de kleverige klitten
soms opschieten te midden van het goede koren, zoo meenen
zij, ongeleerd en dom als ze zijn, hardnekkig, dat ze niet
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alleen zich met geesels moeten kastijden, maar ook moeten
preeken. Over monniken en geestelijken en de sacramenten
der kerk denken en spreken zij alles behalve gematigd; berispingen en terechtwijzingen wijzen zij van de hand; goeden
raad versmaden, ja verachten ze. Verbitterd door de vermaningen van twee broeders van de orde der predikheeren
(Dominicanen), die hen in 't veld ontmoetten, wilden zij ze
dooden. De vlugste van beiden wist nog te ontkomen, den
andere hebben zij gesteenigd en onder een hoop steenen laten
liggen ergens op de grenzen van Meissen en Beieren. Op
vele plaatsen hebben zij meer dergelijke dingen gedaan.
Wanneer men hun bij toeval vroeg: „Waarom preeken jullie,
die daartoe niet gezonden zijt ? Zegt niet de apostel: „Hoe
zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden ?" 1 ) En
waarom leeren jullie de menschen, wat je zelf niet verstaat,
omdat je ongeletterd zijt ?" dan antwoordden ze, als menschen, die een ingeslagen spijker met een anderen weer willen
uitdrijven: „En wie heeft jullie gezonden ? En hoe weten
jullie, dat het Christus' lichaam is, wat je wijdt ? Of dat het
evangelie waar is, dat jullie preekt ?" Als hun dan wordt
geantwoord, dat we deze dingen ontvangen hebben van onzen
Heiland zelven, Die zijn lichaam zelf heeft gewijd en aan
Zijne discipelen en hun navolgers heeft opgedragen het te
wijden op die wijze, als tot op ons toe gevolgd is, en dat we
door de kerk gezonden zijn, die ook leert dat het evangelie,
dat wij preeken, waar is, en die niet dwalen kan, omdat zij
geregeerd wordt door den Heiligen Geest, zooals hun een
predikbroeder ten antwoord gaf, dan zeggen zij, dat zij zelve
onmiddellijk geleerd en gezonden zijn door den Heer en den
geest Gods, naar het woord van Jesaja: „de Heere Heere
en zijn Geest heeft mij gezonden" 2).
De banvloek door de bisschoppen over hen uitgesproken
laat hen koud en verachten ze. Dat de Paus hun optreden
veroordeeld heeft, trekken zij zich niet aan. Van het oogenblik
1) Rom. 1o, 15.
2) Jes. 48 : 16.
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af, dat vorsten, heeren en grootere steden hen begonnen te
weren, hebben die van Osnabruck hen niet meer binnengelaten, tot grooten spijt van hun eigen vrouwen en andere,
die dat niet konden dulden. Vervolgens echter zijn ze, even
plotseling als ze gekomen waren, weer verdwenen, als nachtelijke droombeelden en belachelijke spoken. Toch waren er
onder hen aanzienlijken, brave en eerzame mannen, zelfs
bisscfioppen, die van Utrecht b.v. (onze oude vriend: Jan van
Arke1!) c.a. ofschoon hun benden gewoonlijk uit menschen
uit de volksklasse en uit landloopers waren samengesteld" I).
Tot zoover broeder Hendrik van Herford. Dat ook hij den
kruis-broeders niet geheel welgezind was, behoeven wij den
lezer nauwelijks te zeggen. Om hen goed te kennen, missen
wij echter nog een ding: de statuten of den regel, waaraan zij
zich onderwierpen. Wij laten hem hier volgen:
„Dit is de regel van de geeselbroeders, dien de geeselbroeders van Brugge inzonden bij het kapittel van Doornik,
terwijl daar het bisdom vacant was.
Zij moeten hunne schulden betalen en oneerlijk verkregen
goed teruggeven. Verlof vragen voor de geeselvaart van
hunne vrouwen. leder moet eerst biechten bij zijn geestelijke
en ook van hem verlof vragen. Van hem moet hij ook het
kruis ontvangen. Wie 't kruis ontvangen hebben, mogen geen
aalmoezen meer vragen. Een knecht moet ook verlof hebben
van zijn meester. Elke troep moet vier bestuurders of meesters
hebben. Tegelijk moeten zij de steden binnengaan. Wanneer
zij onder elkander kwestie of oneenigheid hebben, moeten zij
daarover klagen bij hun meester. Zij zullen twee aan twee
optrekken. Geen hunner zal wapenen dragen. Overal zullen
zij aalmoezen geven aan de arme scholieren. Zij mogen niet
spreken met vrouwen. Alleen hun meester mag spreken met
hun gastvrouw of hare dochter. Van vrouwen mogen zij niets
aannemen. Onder den maaltijd mag niemand hunner spreken,
behalve de oudste. Wanneer zij natuurlijke verrichtingen te
doen hebben, moeten zij de kleeren afleggen, waarop kruisen
1) Henr. de Hervordia, Chronicon. ed. Potthast, 1859, p. 280-282.
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.bevestigd zijn. Tegen den wil van den waard zullen zij geen
herberg binnengaan. Niemand hunner zal bij den disch aanzitten, zonder verlof van den gastheer. Niemand zal waschwater of een handdoek anders aannemen dan van den grond.
Zoowel voor als na den maaltijd zal ieder vijf „Onze Vaders"
en vijf „Ave Maria's" bidden met gebogen knieen. Weerspannigen moeten van het kruis beroofd en uit de broederschap gestooten worden. 's Morgens, bij 't verlaten van hun
logies, zullen zij vijf „Onze Vaders" bidden voor hun gastheeren. leder zal vijftien „Onze Vaders" en „Ave Maria's"
bidden voor zijn weldoeners, onderweg, voor zij weer binnengaan. Wanneer iemand hier of daar ter maaltijd genoodigd
wordt, mag hij alleen diengene meenemen, dien zijn meester
goed vindt. Niemand zal op veeren rusten, tenzij alleen met
het hoofd. Zij mogen geen bedden gebruiken. Het witte kleed,
dat ze bij 't boeten gebruiken, mogen ze ('s nachts) niet als
dek gebruiken. Hun zieken mogen ze niet achterlaten in de een of andere stad, waar zij
doorkomen, maar moeten zij met zich voeren.
Niemand hunner mag zich geeselen ten doode of tot ziekwordens toe. Moordenaars en echtbrekers zullen anders op
den grond liggen dan anderen. Aalmoezen mogen zij niet
a fwijzen. Geduldig moeten zij beschimping verdragen en
bidden, voor wie hen vervolgen. Op kussens zullen zij niet
zitten. De broederschap zal 33'1 2 dag Buren. Overtreders
zullen door den meester gestraft worden. Niemand zal het
kruis op eigen gelegenheid aannemen. Op Goeden Vrijdag
zullen zij zich driemaal over dag en eenmaal 's nachts
geeselen, zoolang zij leven" 1).
Wel moet het „meenens" geworden zijn met den doodsangst,
voor koningen en hertogen, graven en baronnen, bisschoppen
en praelaten zich verootmoedigden, om niet alleen de geeselvaart gedurende 33 1 /2 dag te volbrengen, maar ook, om al
deze voorschriften op te volgen !
1) Kervyn, Histoire de Flandre III, p. 354-355. Noot i, geeft ze in
't Latijn, naar een handschrift der Bibl. Nationale te Parijs.
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HOOFDSTUK XXXI.
Na eeuwen van miskenning, beschimping en verdachtmaking, hebben wij in ons laatste hoofdstuk aan de kruisbroeders of geeselaars eindelijk de eere gegeven, die hun
toekomt, door aan te toonen, dat zij tenminste er naar
gestreefd hebben het Christendom in practijk te brengen.
Daardoor hebben wij voor hen een monumentje opgericht,
dat hun zal blijven in lengte van dagen. Want het heeft aan
hen niet gelegen, dat de Hervorming aan den eenen, het
Concilie van Trente aan den anderen kant, niet anderhalve
eeuw eerder gekomen zijn . . . .
Jammer, driewerf jammer, dat zij hun roem bevlekt en
bezoedeld hebben door . . . . Jodenmoord. Zij, die zoo goed
inzagen, dat de juiste opvatting van het Christendom eischte,
dat er eindelijk eens een einde moest komen aan allerlei oude
veeten en vechtpartijen, zij hadden ook dienen te begrijpen,
dat het nu eens uit moest zijn met die oudste van alle veeten,
die tusschen Christenen en Joden. Zij hadden moeten voelen,
dat het beroemde woord: „Wat gij niet wilt, dat u
geschiedt" . . . . ook gold voor de kinderen Israels en dat,
als er dan op de Joden en hun geloof wat aan te merken viel,
het oordeel niet stond aan hen, laat staan dan de voltrekking
van het vonnis. Want is 't geen bewijs van klein- en minachting van de Godheid, dat men het oordeel in zulke zaken,
dat Haar, en Haar, alleen toekomt, tracht voor te komen en
aan zich te trekken ? Dat men Haar het recht uit handen
neemt ?
Begrijpen, dat zij zoo gedaan hebben, kan men wel eenigszins, maar 't vergeven valt hier moeielijk. Ook de kruis-
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broeders waren kinderen van hun tijd; en waar de gewone
Christenen, die niet aan de geeselvaart deelnamen, in hun
domheid en onverstand de zuke reeds op rekening der Joden
schreven en de gelegenheid te baat namen om aan de Joodsche
natie hun angst en woede te koelen, daar konden de kruisbroeders, hoogmoedig geworden door den bijval, dien zij
vonden, toch niet achterblijven. En zoo werden zij dan de
„Jodenslachters" bij uitnemendheid.
Nu wij w et e n, dat ook Polen door de pest geweldig
geteisterd is; w et e n, dat ook in dat land de geeselvaart
geheerscht heeft in den nazomer van 1348, valt het ons niet
meer moeielijk als waar aan te nemen, wat de Florentijnsche
geschiedschrijver Matteo Villani nog op datzelfde jaar aanteekent, „dat het yolk in die streken van Polen, die aan het
Duitsche rijk grensden, aan de Joden de schuld gaf van de
ziekte. Deze, daarover ontzet, zonden hunne oudsten tot den
koning (Casimir), dien zij groote sommen geld en een kroon
van onschatbare waarde schonken, hem smeekende, hen te
beschermen. De koning wilde den Joden de hand boven het
hoofd houden, maar het woedende yolk was niet tot rede te
brengen en bijna tienduizend Joden werden te vuur en te
zwaard uitgeroeid, terwijl hun vermogen verbeurd werd verklaard" x). Al staat dit bericht in Poolsche bronnen van dien
tijd nergens vermeld: men zou verkeerd doen eraan te
twijfelen, want het wordt genoegzaam door het plotselinge en
onverwachte optreden der gevreesde ziekte verklaard. Doctor
Hoeniger moest, om Polen „pestvrir te houden, ook aan de
dateering van dit bericht tornen en wil het, met algeheele
miskenning van de wijze, waarop een kroniek van een tijdgenoot dier gebeurtenissen (M. Villani) tot stand kwam, op
1360 plaatsen. En dat, terwijl hij moet toegeven, dat ook een
Hebreeuwsch klaaglied uit dien tijd (1348) spreekt van Joodsche martelaars in Kalisch, Krakau en Glogau! 2).
r) Zie Muratori, Script. rer. Italic. XIV, ad. a. 1348, en Sternberg,
Gesch. der Juden in Polen, Leipzig, 1878, p. 6o.
2) Hoeniger, Der Schwarze Tod, 1882, S. II, Amude ha aboda (columnae
cultus) ed. Landshuth, Berlin, 1857, Anh. p. VI.
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Zoo ging dan den geeselaars, toen de beweging zich in
1349 uit Polen en Hongarije voortplantte naar het Westen,
de roep vooruit, dat zij „Jodenslachters" waren, en, waar
men toen nog niet met de kinderen Abrahams afgerekend had,
daar namen z ij die taak op zich. Hier wordt het ons duidelijk,
dat de Joden weldra de komst van dat „volk zonder hoofd"
met angst tegemoet zagen; dat zij, niet van zins zich zoomaar,
in koelen bloede, te laten afmaken, naar de wapens grepen;
dat zij . . . . maar geven wij liever een tijdgenoot het woord:
„Wegens die pest stonden in Duitschland, omstreeks
Hemelvaartsdag 1349 (21 Mei) overal geeselaars op in zeer
groote menigte, en zij gingen rond, soms wel tot tachtig aan
toe, met karwatsen met knoopen er in . . . . En toen zij door
een zekere stad van het bisdom Bamberg kwamen, waar een
menigte Joden woonden, stortten die Joden zich plotseling
op hen en doodden ongeveer veertien geeselaars en eenige
burgers, die hen beschermden, en staken vervolgens de stad
in brand" I)
Zooals van zelf spreekt waren aan deze gebeurtenis al vele
gelijksoortige in meer Oostelijk gelegen streken vooraf
gegaan, want van Polen naar Bamberg is een groote afstand.
Maar wij weten slechts van Jodenslachtingen in Silezié te
Breslau (tegen het eind van Mei 1349), te Brieg en te
Guhrau 2 ) . . . . Er zullen er veel meer geweest zijn.
De Joodsche gemeente te Frankfort a. M. bleef gespaard,
zoolang Karel IV en zijn tegenkeizer, Gunther van Schwarzburg, daar in de buurt waren. De laatste hield in Frankfort
hof. Maar toen hij gestorven en begraven, en Karel IV
afgetrokken was, geviel het, op den 24en Juli 1349, „dat een
zeer groot aantal geeselaars de stad binnenkwamen. Deze,
bemerkende, dat de Joden op het mooiste gedeelte van de stad
woonden, konden, als ik 't zoo zeggen mag, deze kleinachting
des Heeren maar moeilijk verdragen en grepen dus naar de
wapenen. Zoo ontstond er een gevecht, waarbij vele Joden
1)
2)

Henricus Surdus, of Rebdorff, by Freher, I, p. 63o.
Hoeniger, S. Jo.
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vielen, terwijl de burgers tevergeefs hun best deden, om den
vrede te herstellen en de Joden te beveiligen. Zij braken de
huizen der Joden open; de Joden, die te wapen gesneld waren,
werden in de pan gehakt. Dus luidde men de noodklok, en de
burgers deden gewapend een aanval op de vijanden der Joden,
zoodat, niet zonder groote moeite en na een heet gevecht, de
vrede eindelijk aan de Joden teruggegeven werd, hoewel zeer
velen den dood gevonden hadden door het zwaard 0. Maar
die vrede schijnt niet van langen duur geweest te zijn. Want,
hetzij de Joden, hetzij de geeselaars opnieuw begonnen, het
eind was, dat de Joden zich in hunne huizen opsloten en den
rooden haan lieten kraaien, zoodat niet alleen hun huizen,
maar een groot deel der stad in vlammen opging 2 ). De
gemeente eigende zich de bezittingen der Joden toe en kocht
met 20,000 Mark zilver (van het Jodengeld) van keizer Karel,
dien zij eerst bestreden hadden, het recht terug om Messe te
houden, wat Mainz hun had pogen te ontfutselen 3).
Hoe 't ook ging, de hooge Heeren wisten uit de zaak altijd
een voordeeltje te kloppen, of van de Joden, Of van hun
tegenpartij !
In Mainz, waar de Joden nog altijd verschoond gebleven
waren, ging 't, een maand later, ook mis. Bij een optreden
van de geeselaars had een beurzensnijder iemand den buidel
ontroofd. Een oploop ontstond. 't Gepeupel nam de gelegenheid waar de Joden aan te vallen 4). Maar, niet voornemens,
zich als schapen te laten slachten, grepen 'n driehonderd Joden
naar de wapenen en versloegen wel 200 hunner aanvallers.
Daardoor nog meer verbitterd, liep nu alles te wapen. Lang
verdedigden de Joden zich, maar, door de overmacht teruggedrongen, staken zij hunne huizen in brand . . . . Ongeveer
6000 Joden zouden in Mainz den dood gevonden hebben: de
grootste Duitsche gemeente was uitgeroeid 4) (24 Aug. 1349).
I) Caspar Camenz, Fontes IV p. 434.
2) Alb. Argent, p. 148.
3) Ibid. p. 152.
4) Ibid. p. 14, Graetz, Geschichte der Juden, VII, 2te Ausg., Leipzig
1873, S. 375, Vgl. D. St. Chr. XVIII, S. 158.

DE JODENMOORD.

251

In Keulen had de raad, overtuigd, dat de pest een plaag
Gods was, de Joden langen tijd tegen de domme menigte
beschut. Juist daardoor was Keulen het toevluchtsoord
geworden van velen, die elders aan de woede van hoog en
laag gepeupel hadden weten te ontkomen. „Zij woonden
daar", zegt Gillis li Muisis, „in een bepaald gedeelte van de
stad en van verschillende plaatsen, waar men de Joden in den
dood zond, waren er velen naar Keulen gevlucht, waar ze
zich bij de andere Joden neerzetten. Hun aantal was daar dan
ook groot. Maar de burgers en inwoners, dat ziende, streefden er, even als elders, naar, hen uit te roeien, en hielden
daarover een bijeenkomst. Maar de Joden wapenden zich met
de wapens, die zij in pand hadden van de Christenen en andere
en boden dapper tegenstand. Zoo konden de burgers en de
andere inwoners hen niet baas worden; ook vreesden ze, dat,
als de Joden hun huizen in brand staken, misschien de heele
stad in vlammen zou opgaan. 't Geschiedde echter, dat ze de
slagers en vele anderen naar de Joden stuurden, voor de leus,
alsof zij zich met hen wilden vereenigen. En op zekeren dag
('t was alweer op 24 Aug. 1349) vielen de Joden, wel uitgerust, die van de stad aan en de Christenen, die het wisten,
boden tegenstand. Zoo ontstond er een geweldig gevecht,
doch door Gods wit werden de Joden overwonnen( !) Men zei
hlgemeen, dat er meer dan 25.000 Joden gedood werden, doch
ook van de Christenen bleven er vele dood. De wijk en de
huizen der Joden werden vernield en verbrand. Die overwinning behaalden nu eens de Christenen" 1).
Er zijn weinig berichten uit Keulen zelf over deze aangelegenheid. Vandaar, dat wij broeder Gillis, abt van het
Benedictijner klooster te Doornik, lieten vertellen, wat hij
daarover gehoord had. Het aantal slachtoffers is misschien
wat vergroot; maar de zaak zelve zal — droevig genoeg —
wel zoo geschied zijn. Of ook daar de geeselaars de hand in
het spel gehad hebben ? In een verdrag, deze zaak betreffende,
tusschen de Stad Keulen en den nieuwen aartsbisschop, den
1) Chron. Aegidii Ii Muisis, par J. J. de Smet, II ( 184 1 ), P . 343, 344.
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Nederlander Willem van Gennep, gesloten den 23e n Sept.
1350, wordt de schuld geschoven op menschen, „die buiten
Keulen gezeten waren (de kruisbroeders ?) en anderen, die
niets te verliezen hadden", onder erkenning „dat het buiten
wil en toedoen gebeurd was van den Raad en de goede lieden,
onze burgers van Keulen, die dat op dien tijd niet wel konden
keeren" 9.
Zoo ging deze treurige uitbarsting van waanzin en onverstand onophoudelijk verder. De Joden in Neurenberg, die
door den wereldhandel van deze stad groote huizen bezaten
op de Markt, zeer rijk waren en natuurlijk veel geld hadden
uitstaan, wekten vooral de afgunst van de Christenen op. Hun
ondergang scheen zoo zeker, dat Karel IV den Raad der stad
bij voorbaat voor hen verantwoordelijk stelde. Doch ook hen
trof het wreede noodlot. Op een plaats, in lateren tijd de
„Judenbiihr geheeten, richtte men een brandstapel voor hen
op en op den yen Dec. 1349 werden alien, die niet gevlucht of
op andere wijze ter dood gebracht waren, daar verbrand 2).
Slechts de Raad van Regensburg gaf zich alle mogelijke
moeite om de Joodsche gemeente, de oudste van ZuidDuitschland, te beschermen, niettegenstaande het gepeupel
ook daar hun uitroeiing of ten minste uitdrijving begeerde.
Reeds hadden de hertogen van Beieren, de zonen van wijlen
keizer Lodewijk, die tegen de Joden waren, schriftelijk verklaard, dat zij de stad in geen geval zouden lastig vallen, om
't geen zij tegen de Joden deed; „dat ze met hen mochten
handelen zoo zij wilden, volgens eer en noodwendigheid, en
hen uitwijzen of behandelen met of zonder recht". Maar de
Raad en de goede burgers beschouwden het als een eerezaak,
de Joden, waarmee ze van ouds in goede verstandhouding
geleefd hadden, te beschermen. In plaats van daarop een eed
te doen, verklaarden ze onder handslag aan burgemeester
Berthoid Egoltspecht: „dat ze voornemens waren de Joden
1) Lacomblet, III, No. 489, p. 39 1, en Ennen, Geschichte der Stadt
Coln, II. (ons onbekend).
2) Warfel, Histor. Nachrichten von den Juden in Nurnberg, S. 16, 92,
D. St. Chr. I. S. 25.
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getrouwelijk te beschermen en te verdedigen", en zij hielden
eerlijk hun woord .
Ook de Joodsche gemeente te Weenen schijnt het leven er
afgebracht te hebben. Wel bericht Prof. Graetz, dat de Israelieten aldaar zich, op aanraden van Rabbi Jona, in de synagoge
van kant maakten, maar dat valt uit de door hem aangehaalde
en door ons gecontroleerde kroniek van 't klooster Zwettl
niet te bewijzen. Daarentegen zegt Koenraad van Megenberg,
de Regensburger natuurkundige, in zijn „Buck der Natur":
„Men zeide, dat de Joden alle bronnen vergiftigd hadden en
de Christenheid wilden uitroeien en men vond zakjes met
vergif in vele bronnen en doodde talloos vele Joden in de
Rijnstreek, in Frankenland en overal in Duitsche landen.
Waarlijk, of sommige Joden dat gedaan hadden, dat weet ik
niet. Mocht het echter geschied zijn, dan had het ook geholpen ! Maar daartegen breng ik in, dat er te Weenen meer
Joden waren dan in een andere stad in Duitsche landen en dat
de Joden daar (aan de pest) in zoo grooten getale stierven,
dat ze hun kerkhof vergrooten moesten door er twee huizen
bij te koopen. Hadden zij nu zich zelf vergeven, dat was toch
dwaasheid geweest ! Maar ik wil daarmee de boosheid der
Joden niet bewimpelen, want zij zijn nu eenmaal 0. L. V.
vijandig en aan alle Christenen".
Niettegenstaande de afkeuring van verstandige menschen
duurde de Jodenmoord voort, ook in 135o en '51, tot aan de
Oostzee toe. Ten bewijze vertalen wij bier een Latijnsch
briefje op perkament uit het archief der stad Konigsberg in
de Neumark:
„Voor alle getrouwen van Christus, die den tegenwoordigen brief zullen lezen, verklaar ik Johan, genaamd van
Wedel, landvoogd van den beroemden vorst, Heer Lodewijk,
Markgraaf, openlijk, en erken, dat ik, in naam mijns heeren,
de stad Konigsberg heb bezocht en ben binnengegaan, en dat
ik, na op bevel mijns heeren, den Markgraaf, de burgemeesters
) Gemeiner, Regenburgische Chronik, II S. 56.
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dier stad ter hulp had genomen, de Joden, die daar woonden,
met vuur heb verbrand en alle de bezittingen dier Joden heb
verbeurd verklaard en in bezit genomen. In getuigenis daarvan heb ik mijn zegel aan dezen brief gehangen. Gegeven in
't jaar ons Heeren 1351, op Sint Mattheus-Apostelavond"
(23 Febr.) 1).
1 ) Kehrberg, Beschreibung der Stadt Konigsberg in der Neumark,
1724, S. 241.

DE ONSCHULD DER JODEN.
HOOFDSTUK XXXII.
„Maar was dan heel Duitschland krankzinnig geworden ?"
vroeg 'n lezer aan het eind van het vorige hoofdstuk. Neen,
zoover was 't nog niet. Maar als de gekken de baas zijn,
houden de wijzen hun mond. En dat is maar goed ook ! Want,
deden ze 't niet, men zou weldra met het beste zoeklicht geen
verstandig mensch meer vinden kunnen, laat staan dan met
't lantaarntje van Diogenes. 't Is dan ook om te bewijzen, dat
in die dagen nog niet alle verstand zoek was; om duidelijk te
maken, dat men nooit geheel aan de menschheid moet wanhopen, dat we, voor we Duitschland den rug toedraaien, hier
eenige uitlatingen van verstandige menschen willen bijeenbrengen, neergeschreven, toen het gevaar voorbij was.
Onze oude vriend Fritsche Closener zegt: „De stad
(Straatsburg) had geld opgenomen van de Joden en had hun
daarvoor gedurende een zekeren tijd bescherming toegezegd
en hun daarvan welbezegelde brieven gegeven. Daarin kwam
ook de bepaling voor, dat, wie den Joden lets misdeed, daarvoor nog zwaarder moest boeten, dan wanneer hij 'n Christen
lets misdaan had. Daarop vertrouwden de Joden en werden
zoo hoogmoedig, dat zij niemand (die bij hen in 't krijt
stond) uitstel van betaling wilden geven. En wie met hen te
doen had, kon 't niet gemakkelijk met hen eens worden.
Daarom werden zij door velen gehaat" I ). En op een andere
plaats: „Hun geld en goed, dat was het vergif, dat de
Joden doodde" 2).
Nog duidelijker spreekt Closeners opvolger in de geschied1 ) D. St. Chr. VIII. S. 127.
2) Ibid. S. 13o.
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schrijving van Straatsburg, de priester Jacob Twinger van
Kdnigshofen, die weliswaar te laat geboren was (1346), om
van deze zaken nog als ooggetuige te kunnen meepraten,
doch die er stellig in zijn jeugd veel over gehoord had. Ziehier
zijne meening: „Het geld was ook de reden, waarom de Joden
gedood werden. Want waren zij arm geweest en waren hun
de landsheeren niets schuldig geweest, dan waren zij niet
verbrand geworden" 1).
Een Erfurter kroniekschrijver verzekert, na eerst over de
„bronnenvergiftiging" gehandeld te hebben: „Of dat de
waarheid is, weet ik niet. Maar ik geloof eerder, dat de reden
(van den Jodenmoord) gelegen was in de groote, de onmetelijke hoeveelheid geld, die de baronnen en de ridders, de burgers en de boeren hun schuldig waren" 2).
Als wij nu nog even de reeds vroeger aangehaalde woorden
van Herman Riesensz, den Franciscaner monnik uit Frankenland, in herinnering brengen: „Dit alles is met de Joden
gebeurd in het jaar ons Heeren 1349, en 't gaat nog dapper
voort, daar in verschillende streken vele edelen en onedelen
tegen hen en hunne verdedigers hebben saamgezworen, er niet
mee op te houden, voor de geheele Joodsche natie vernietigd
is" . . . . 3) dan wordt het ons duidelijk, wat doove Hendrik
(Rebdorff) bedoelt met de mededeeling: „In den aanvang
van deze Jodenvervolging in Frankenland heeft Johan, Burggraaf van Neurenberg, de vervolgers der Joden, edelen
zoowel als boeren, die in grooten getale in 't veld gelegerd
waren, op de vlucht gejaagd. Doch eindelijk . . . . heeft ook
hij bevel gegeven hen (de Joden) te dooden en zij werden
overal afgemaakt of naakt (uit de steden) verjaagd" 4). Vermoedelijk is 's mans beurs welgevaren bij die taktiek 1
Zoo komen wij dan tot het besluit, dat stelselmatig uitgeDefende Jodenmoord onder de toenmalige Christenen van
West-Europa beschouwd werd als het beste middel om van
0 D. St. Chr. IX S. 763, 764.
2)
3)
4)

Chron. Sampetrinum, p. 180.
Herm. Gygantis. Flores temporum, L. B. 175o, p. 139.
Henricus Rebdorff, bij Freher, I, p. 635.
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zijn schulden af, en misschien nog met een vollen buidel thuis
te komen. Zou dat niet de reden van alle pogroms zijn ?
Tot welke daden van beestachtige barbaarschheid aan den
eenen, van heldenmoed en doodsverachting aan den anderen
kant dat alles geleid heeft, wordt ons duidelijk uit de getuigenis van onzen ouden bekende, Hendrik van Herford, leesmeester bij de Dominicanen te Minden: „In dat jaar 1349
werden de Joden, door geheel Duitschland en in vele andere
landen, met hun vrouwen en kinderen, te vuur en te zwaard
op wreede en onmenschelijke wijze uitgeroeid. 't Geschiedde
Of wegens hun rijkdommen, die vele edelen en andere armen
en behoeftigen, alsook hunne schuldenaars, wederrechtelijk in
bezit zochten te krijgen, wat ik als waarheid beschouw; Of,
omdat ze, zooals de meesten wilden en de algemeene roep is,
lichtzinnig en kwaadaardig overal op de wereld de wateren
vergiftigd hadden, wat ik niet als waarheid kan aannemen,
ofschoon de pest, die toen heerschte, het eenigszins waarschijnlijk maakte . . . . Men beweerde, dat de Joden dat vergif
Of zelve, Of door Christenen, die ze daartoe gehuurd hadden,
over de wereld hadden verdeeld. Vroolijk, ja, al dansende,
gingen zij in den dood. Eerst wierpen zij hunne kinderen,
vervolgens hun vrouwen in den vuurgloed, om er dan zelve
in te springen, opdat zij, uit menschelijke zwakheid, toch niets
zouden doen, dat tegen den Joodschen godsdienst kon pleiten.
Op sommige plaatsen werden zij ook door anderen verbrand,
in andere vermoord, ja zelfs op wreede en barbaarsche wijze
als varkens geslacht. Lang verloren kleinoodiEn en vele andere
zeldzaamheden, die reeds geheel in 't vergeetboek geraakt
waren, werden in hunne bewaarplaatsen teruggevonden" 0 .
Haast zou men broeder Hendrik van de orde der Dominicanen van geheime sympathieen voor den Israelitischen godsdienst gaan verdenken, want wat hij daar neerschreef lijkt
wel, neen, is, een loflied op de Joodsche natie ! En broeder
Hendrik kon meespreken, want het was te Minden zelf, dat
men de laatste wijze van „terechtstelling" had toegepast. „In
1) Henr. de Hervord. Chron. ed Potthast, 1859, p. 280.
MEINSMA, De Zwarte Dood.
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het jaar 1350", verzekert de jongere bisschoppen-kroniek van
die stad, „heeft men de Joden te Minden en op andere
plaatsen, evenals het vee geslacht. Ongedachtig was men
daarbij aan het woord der voorzegging, dat God zelf laat
spreken: „Mijne vijanden, doodt hen niet, opdat mijn yolk
het niet vergete" 0. Want men moet hen verdragen en
sparen, en, omdat Christus' dood door hen in herinnering
gehouden en herdacht wordt, en, omdat velen hunner tot
het ware geloof bekeerd worden, en eindelijk, omdat ze,
ofschoon onze vijanden, toch tegenover de ongeloovigen en
heidenen onze vrijmakers en getuigen zijn en ze, bij het
einde aller dingen, Christus' geloof zullen aannemen, zoodat
het een schaapskooi wordt en een herder. Want men gaf
hun de schuld van de pestilentie. Daarom zijn ze op Maria
Magdalena-avond gedood, zooals blijkt uit de torens, die van
hun stee p en gebouwd zijn. Overal zijn ze gedood, ook te
Osnabruck en te Liibbecke" 2).
Een wonderlijke ziekte toch, die pest. „Zij volgde de
groote verkeerswegen", zeggen Hoeniger en Lechner eenstemmig 3). Zou het waar zijn ? Zoo ja, dan moest zij eigenlijk ook met het verkeer geregeld opschieten. En dat was
allesbehalve het geval. Zij verspreidde zich slechts langzaam,
schoorvoetend als 't ware. Omstreeks Juli 1349 is zij te
Straatsburg begonnen (Closener) ; eerst tegen het eind van
het jaar 1349 schijnt zij Keulen bereikt te hebben. „In dat
jaar werd Willem van Gennep bisschop van Keulen", zeggen
de Keulsche jaarboeken, en hij werd eerst op 18 December
benoemd; „en toen was er een groote sterfte aan de builen" ;
en op 135o heet het, terzelfder plaatse: „toen was er ook
een groote sterfte aan de builen" 4). Toch is 't niet aan te
nemen, dat toenmaals het verkeer, om van Straatsburg tot
1) Vulg. Ps. 58, 12. Statenb. 59, 12.
2) LOffler, Mindener Geschichtsquellen, I, (1917), p. 203. Eene aanteekening aldaar leert ons, dat Dortmund hen uit de stad joeg.
3) Hoeniger, der Schwarze Tod, S. 38, Lechner, das grosze Sterben, S . 47.
4) D. Ct. Chr. XIII, 36, 193.
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Keulen te komen, bijna een half jaar noodig had! Kroniekschrijvers uit die dagen, die wat meer in bijzonderheden
treden, zeggen 't dan ook anders. Een uit de buurt van
Venetié vertelt: „De pest brak zooveel als vandaag uit in een
bepaalde stad en ging een of twee maanden door, maar
heerschte niet in naburige plaatsen op tien of twintig mijlen
afstand; wanneer ze echter in de eerste stad ophield, tastte
ze terstond die andere aan. Soms volgde ze den rechten weg;
soms sprong ze vooruit, maar ze sloeg Diets over" ') Diezelfde opmerking maakte ook onze oude vriend Hendrik van
Herford: „De pest heerschte toen zeer hevig in de wereld,
echter niet overal in geregelde opeenvolging, maar soms als
in het schaakspel, overwippend van een plaats, waar zij
woedde, over een onbesmette streek, naar een andere, waar
zij nu uitbrak, om dan later weer terug te keeren naar het
tusschengelegen gebied. Zoo woedde zij als bij uitverkiezing" 2 ). Zou hier misschien eenig verband liggen met die
opmerking door Evagrius gemaakt in den tijd van keizer
Justinianus, dat bijna niemand, waar hij ook vertoeft, aan de
pest ontsnapt, als zijn eigen land aan de beurt is ? En die
nieuwere waarnemingen uit Engelsch-Indie, dat Europeanen
en pelgrims zelden of nooit aangetast worden ? Moet men
misschien spreken van een pestgolf, zooals men ook al spreekt
van een warmtegolf ? Of zouden de muizen en de ratten hier
de schuldigen zijn ?
In den voor-zomer van 1349 moet de pest in Parijs geheerscht hebben. Men wil, dat daar in 't Gasthuis (HotelDieu) dagelijks 50o menschen stierven, verpleegd door
barmhartige zusters, die denzelfden weg gingen. Tot de
slachtoffers behoorden o.a. Johanna, koningin van Navarre,
dochter van Lodewijk X, en Johanna van Bourgondie, de
vrouw van koning Philips VI 3). Ook Laura, de aangebedene
I) De Rubeis, Monumenta eccles. Aquil. Append. p. 432) Chron. p. 280.
3) Hecker, Der Schwarze Tod, 1832, p. 31, 32. Abt Aeg. li Muisis
noemt haar ten onrechte „Oda" en vertelt, dat ze gestorven is in Dec. Bij
de Smet, Recueil, II, p. 383.
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van den grooten Petrarca, is daar aan de epidemie overleden I).
Reeds in de maand Juli 1349 gaf koning Philips toestemming tot vergrooting van het kerkhof te Montfaucon in
Lotharingen, dat te klein geworden was door de ontzaglijke
sterfte 2 ). Nog in October van dat jaar kreeg Reims een
dergelijke vergunning van den Paus, omdat de bestaande
kerkhoven niet meer uitreikten 2 ). Tegen 't begin van Juli
schijnt de booze ziekte Vlaanderen aangetast te hebben; in
Augustus brak zij te Doornik uit.
Daarmee zijn we a angeland in de Zuidelijke Nederlanden.
Dozijnen van kronieken verzekeren ons, dat het daar in 1349
ook al juist toeging als in Duitschland. Liever echter, dan
daaruit een bloemlezing te geven, willen wij trachten na te
vertellen, wat onze oude vriend Gillis li Muisis, abt van
't Sint Maartensklooster van de orde der Benedictijnen, een
man, die toen al meer dan driekwart eeuw achter zich had
en Wiens waarheidsliefde boven alle verdenking verheven is,
ons over de gebeurtenissen te Doornik en omstreken meedeelt. Wel miste de brave oude in dat ongeluksjaar het gezichtsvermogen — eerst in 1351 zou een arts uit Mainz hem
door een kleine operatie weer ziende maken — maar hij
heeft geluisterd met beide ooren naar wat anderen wisten te
vertellen; zijn omgeving ondervraagd en uitgehoord, om
daarna aan een der kloosterbroeders te dicteeren, wat hem
de moeite waard leek te boek te stellen. En, echt kind van
dien tijd, nu eens gebruikt hij voor zijn aanteekeningen den
rijmvorm, dan weer lijkt hem het proza meer geschikt. Voor
beide dient hem 't gewone middeleeuwsche latijn, dat noch
door zuiverheid, noch door een fraaien stijl uitmunt, doch
bijna altijd goed begrijpelijk is. Zijn kronieken zijn, zooals
de lezer zich zal herinneren, uitgegeven door J. J. de Smet,
op last van de Belgische regeering.
„In het jaar van Christus' vleeschwording 1349 heerschte
er bij allen, die getrouwelijk in den Heere gelooven, een
I) Op 6 April, 1349. 2) Lechner, S. 37.
3) Varin, Arch. de la vile de Rheims, 1843, II, 1247.
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wonderlijke meening. 't Kwam hun voor, dat de ware godsdienst en het ware geloof begonnen te wankelen. En, ofschoon velen ijverig preekten; bij het verklaren van de
Schrift goede bewijzen gaven; de zonden berispten en de
deugden aanprezen, de afnemende Christelijke liefde en de
hand over hand toenemende ongerechtigheid verstopten vele
ooren, maakten de oogen blind en brachten alle hoofden op
hol. De meeste menschen gingen zich met hart en ziel toeleggen op de genietingen dezer wereld en op allerlei ongerechtigheden en raakten er zoo in verward, dat men ze niet
weer op den goeden weg kon krijgen: want wat baat het
tegen dezulken te prediken ? Kan de waarheid in allerlei
schuilhoeken afdalen ? Voorzeker, dat gaat niet. Maar hij,
die de waarheid zeggen wil, moet de billijkheid betrachten.
Dus zal ik, zonder eenige vrees, zeggen wat ik over dien
tijd denk.
In den aanvang van dat jaar kwamen van alle kanten
nieuwstijdingen, die het yolk beangst maakten (de pest; de
aardbeving; de bronnenvergiftiging; de Jodenmoord; de
aanstaande komst der kruisbroeders of geeselaars . . . .) In
welken toestand verkeerde toen de wereld ? Wie kon zeggen:
„Ik ben zuiver en rein van misdaad" ? Gij alleen weet het,
goede Heer Jezus, die nagaat, wie goed en wie slecht zijn.
Hoe ontzettend werd de uitgelatenheid in alle deelen van de
wereld, bij alle volken en naties, door toedoen van de
hoovaardij ! In pracht en praal, in kleederen en sieraden
zocht ieder naar de nieuwste snufjes en de nieuwste verandering en wat de een deed, volgden de anderen na. Niemand
dacht meer aan het heil van zijn ziel: maar alien streefden
naar rang, roem en rijkdom, eer en wereldsche glorie. Slechts
weinigen waren van dit alles vrij te pleiten. Wat zal ik zeggen
van de vraatzucht en de zinnelijkheid ? Ze werden als zonden
beschouwd, die eigen zijn aan alle vleesch en men zei tot
elkaar: „God zal wel medelijden hebben met hem, die dat
of dat gedaan heeft. 't Is immers heel natuurlijk" ! Zoo
spraken ze. Echtbreuk, 't niet houden van de vasten, groote
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smulpartijen, slechte omgang, e. d. waren aan de orde van
den dag; men noemde het kleine zonden, achtte ze gering
en hoedde zich er niet voor. De schande bij de menschen
werd meer gevreesd dan God.
Na een lange rij van zonden opgenoemd te hebben: droefheid en toorn, angst en onverschilligheid, begeerlijkheid,
afgunst, haat en verdachtmaking, meineed en valschheid,
ijdele roemzucht, onnutte vroolijkheid, enz. zegt hij: „in die
zonden waren velen, ervarenen en onervarenen, verward en
't zou verschrikkelijk zijn alle zonden op te noemen en
te boek te stellen, die toen overal voorkwamen en
heerschten" 1).
Het voorspel van „de groote sterfte" !
1) Recueil des Chron. de Flandre, II. p. 334-337.

DE JODENMOORD IN BELGIE.
HOOFDSTUK XXXIII.
„In dat jaar 1349", zoo vervolgt Abt Gillis zijn verhaal,
„kwamen er zeer veel nieuwe tijdingen . . . .
Veel sprak men over de sterfte, die, begonnen in het
Oosten, heerschte bij de Indiers, in alle landen van
Christenen, Heidenen en Saracenen en alle andere volken
in het Oosten, Noorden en Zuiden. Zoo tenminste wilde het
gerucht en getuigden ook de reizigers en kooplieden, die
gewoon zijn verafgelegen streken te bezoeken. En zoo hevig
woedde de ziekte, dat in vele streken slechts een derde, in
andere streken een vierde deel of de helft, op nog andere
plaatsen van de tien menschen slechts een of twee in 't Leven
bleven. In vele streken bleven dan ook de wijnbergen onverzorgd. De sterrenkundigen zeiden, dat die pest ontstaan was
door den samenstand van sommige sterren en planeten:
daardoor was de lucht verdorven en uit de verdorvenheid der
lucht ontstond de ziekte, die de „epidemie" genoemd werd.
Ook wist iedereen te vertellen, dat in H o n g a r ij e, in
Duitschland en in 't Hertogdom Brabant de menschen
elkander aanzetten, om in troepen van twee- of driehonderd
bijeen te komen, soms zelfs van vijfhonderd en nog meer,
naar gelang van de bevolking der streek, om drie-en-dertig
dagen achter elkander het land rond te trekken, blootvoets,
het lichaam naakt tot aan de heupen, de hoofden met mutsen
gedekt, om zich, tweemaal per dag, met schorpioenen te
geeselen, tot het bloed erbij neer liep. Het ware omtrent die
zaak, hoe en waardoor zij begonnen is en met welk doel,
zal ik niet te boek stellen, omdat ik (wat ik daarover hoorde)
niet kan bewijzen, en daaromtrent van niemand (betrouw-
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bare) inlichtingen krijgen kon. Slechts van 't geen ik zelf
gezien en gehoord heb, denk ik later melding te maken.
Dan werden in dat jaar overal de Joden gevangen genomen
en waar er maar waren, in kerkers en gevangenissen gezet.
De reden daarvan was, dat er een zware verdenking op hen
gevallen was, dat zij arglistig er naar streefden de Christenen
door vergif uit te roeien, ja, dat ze heimelijk vergif in putten,
bronnen en wateren geworpen hadden, waar ze maar konden.
En dat zouden ze, naar men zei, op vele plaatsen gedaan hebben. Want onder hun secte waren scherpzinnige en ervaren
sterrenwichelaars, die uit den loop der sterren voorzegd
hadden, dat hun een groote sterfte te wachten stond: daardoor hoopten ze hun boosaardige plannen des te beter te
kunnen uitvoeren. Want uit den loop der sterren lazen ze
ook, dat er een secte zou vernietigd worden, en hoopten,
dat daarmee de Christenheid bedoeld was; alsook, dat er
menschen zouden komen, die roode kruisen droegen, en toen
twijfelden ze, of niet hun eigen secte om zeep zou gaan.
Nog vele andere dingen beweerde men, te veel om op te
noemen. In Frankrijk echter woonden, sedert den tijd van
Koning Lodewijk den Heilige, maar weinig Joden. Doch
die in andere landstreken werden aangetroffen, werden alle
gevangen genomen. Velen hunner hebben geloochend en
ontkend, 't geen hun ten laste gelegd werd; anderen hebben
echter hun bovenbedoelde plannen bekend. (Zie 't Intermezzo,
Hst. XV). Ik zou niet naar waarheid kunnen melden, wat
er in verwijderde streken met hen gebeurd is. 't Gerucht
echter liep, dat ze overal, in heel Duitschland en in andere
landen, verbrand, onthoofd, of op verschillende andere
manieren gedood zijn. Zeker is echter, dat alle Joden, die
in de graafschappen Lotharingen en Bar (bij Nancy) zijn
aangetroffen, verbrand zijn.
In de stad Brussel in 't Hertogdom Brabant, waren toen
de Hertog van Brabant en zijn oudste zoon. Ook woonde
daar toen een Jood, die zeer rijk was. Sinds langen tijd was
hij zeer bevriend met den Hertog bovengenoemd, en deze
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hield veel van en stelde groot vertrouwen in hem. Toen
deze Jood, die in schijn gedoopt was, nu zag, dat er menschen
de stad binnenkwamen, die boete deden en roode kruisen
droegen, ging hij tot den Hertog en zei tot hem: „O Heer,
vanwaar komen toch die menschen, die die dingen doen ?
Het is zeker, dat ik, en alle Joden, waar men ze vindt,
worden uitgeroeid". De Hertog antwoordde. „Wees maar
niet bang; ik ken geen levend mensch, die U durft 0 uit te
roeien". Maar gene zei: „O, goede Hertog, dat kunt gij
niet verhinderen, want zoo is 't beschikt".
In die stad nu was een groote menigte Joden en de Hertog
trachtte hen te beschermen en van den dood te redden, en
uit vriendschap voor dien rijken Jood, en van wege het
voordeel, dat hij van hen trok. Maar op 't gerucht van de
bronnenvergiftiging, begaven zich de burgers en zij, die in
de stad woonden, naar 's-Hertogs oudsten zoon, om alle
Joden uitgeroeid te krijgen. Dat durfden ze maar zoo niet
doen, omdat de Hertog, zijn vader, hen beschermde.
Wegens zijn echt katholieke gezindheid 2 ) spoorde echter
de jonge Hertog hen aan en beval hun alle Joden te dooden,
niettegenstaande den wil zijns vaders, zeggende, dat hij hen
wel met zijn vader zou verzoenen. Dus zochten de burgers
en de inwoners van Brussel de Joden overal en maakten
alien af, die zij vinden konden. 't Gerucht liep, dat er meer
dan zeshonderd personen werden uit den weg geruimd. De
bovenbedoelde Jood echter werd levend gevangen genomen
en bekende (bij de pijniging 3), dat hij slechts arglistig den
doop ontvangen en toegestemd had in het uitdeelen van het
vergif en het booze plan, dat de Joden op 't touw gezet
hadden, omdat hij vertrouwde op den stand der sterren en
hoopte, dat de Joden de baas zouden worden. Ook bekende
hij, dat hij van het altaar drie maal in schijn het lichaam Ons'
Heeren Jezus Christus ontvangen had en dat hij deze drie
i ) Debeat voor audeat ?
2) „Propter fidem catholicam", zegt Abt Gillis.
3) Die woorden zullen wel ingelascht moeten worden.
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„personen" gezonden had naar de Joden te Keulen. Deze
laatste hadden er in geprikt, zoodat er bloed uitgekomen
was. Nog vele andere verschrikkelijke dingen zou hij bekend
hebben, zooals de soldaten en de geloovigen, die er bij waren,
vertelden — maar dat heb ik slechts van hooren zeggen,
want ik was er niet bij — en dat hij eindelijk veroordeeld
en verbrand werd. Op dienzelfden tijd werd in vele steden
van 't Hertogdom Brabant en in andere graafschappen en
hertogdommen recht ( !) gedaan over de Joden".
Na vervolgens den ondergang van de Joodsche gemeente
te Keulen beschreven te hebben I ), voegt Abt Gillis bier
nog bij:
„Hoe en waar alzoo de Joden dus werden uitgeroeid,
daaromtrent zij het bovenstaande den lezers genoeg. Tegen
Allerheiligen (I Nov.) 1349 hielden de geruchten daarover
op. Wanneer zij, die mij bovenstaande dingen vertelden, de
waarheid gezegd hebben, dan lieg ik niet bij het te boek
stellen; mocht het den nakomelingen anders blijken, dan
moet men 't mij niet euvel duiden, daar ik slechts verhaal,
wat ik gehoord, niet, wat ik gezien heb" 2).
Redenen, om aan de waarheid dezer berichten te twijfelen,
zijn er niet, mits men pijnbank-bekentenissen op de juiste
waarde schatte.
Abt Gillis blijft bij deze ontzettende geschiedenis geheel
onaandoenlijk. Geen woord van afkeuring, maar ook geen
juichkreet ! Hij was niet gesneden uit het hout, waaruit men
menschen snijdt, die pal staan voor hun meening. En van
vurenhout hakt men geen eiken spaanders . . . . Maar geven
wij hem weer het woord:
„God weet de meeningen te veranderen als gij uw misstappen hebt weten te verbeteren. Ik zou de kluts kwijt raken,
als ik Uw mededoogen, o Heer, niet kende. Gij toch hebt
gezegd: „Ik wil niet den dood des zondaars, maar dat hij
1) Zie boven, blz. 251.
2) Recueil des Chron. de Flandre, II , P . 34 1 -344 . Hierop volgen de
mirakelgeschiedenissen door ons weergegeven in Hst. XIII.
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zich bekeere en leve" I ). En, o goede Jezus, Gij hebt met
Uw heiligen en gezegenden mond gezegd: „Leert van mij,
dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart 2 ) en komt
alien tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust
geven" 3). Laten dus de zondaars inkeeren tot zich zelve,
en wie gevallen is, doe zijn best, dat hij opsta; en wie
gezondigd heeft, houde daarmee op: want dat is het ware
berouw, n.1. wat gedaan is beweenen, en wat men beweenen
moet, niet te begaan. Want het is hoog tijd om boete te
doen en wij hebben daarvoor geen tijd, dan nu. Dat de
zondaars zich dus keeren tot de boete, zoolang ze nog tijd
hebben. Maar de boete moet bescheiden, redelijk en verordend
zijn en aangevangen worden met toestemming van een geestelijke, die de macht heeft haar op te leggen, want wat zonder de
goedkeuring en den wil des machthebbers geschiedt, wordt als
aanmatiging en ijdele glorie beschouwd, niet als verdienste.
Wie dan ook leefden in dat jaar 1349 hebben wonderbare
dingen gehoord en gezien en het is mij nuttig voorgekomen,
dat ook den menschen van lateren tijd daaromtrent het een
en ander bekend worde, omdat alien, die toen ter tijd wel
bij 't hoofd waren, zich ten zeerste verbaasd hebben over
de verandering in de toestanden en de menschen. Want het
is zeker, dat in den aanvang van dat jaar, nadat de vastentijd
voorbij was, terstond na Paschen, het heele yolk, mannen
zoowel als vrouwen, kerkelijke zoowel als wereldlijke
personen, in een zoo groote ongeregeldheid van allerlei nitspattingen verviel, dat het ontzettend was om te zien, vooral
voor hen, die vroegere tijden gekend hadden 4). En dat was
algemeen, in de heele wereld.
't Zou moeilijk zijn, dat alles te boek te stellen, want hoe
zou ik kunnen meespreken over de kleeren en de sieraden ?
Want de mannen gingen zulke nauwe en korte buizen
i) Niet geheel juist. Zie Ezech. 18 : 23, 32.
3) Ibid. II : 28.
4) Vreemd, dat Abt Gillis dit eerst opmerkte na Paschen 1349. Wij
hebben gezien, dat het te Zutphen al veel eerder, n.l. in 1348 begonnen
was. Zie Hst. II e. v.
2) Matth. II : 29.
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dragen, dat bij velen de dijen er onder uitkwamen, wat
onfatsoenlijk is I ). Ontuchtige en wellustige vrouwen zagen
dat met genoegen: want alle daden der menschen loopen op
zinnelijkheid uit.
En wat zal ik zeggen over die lichtekooien zelve ? Wat
haar kleeren en sieraden betrof, volgden zij de mannen in
gestalte en gelijkenis en kleedden zich zoo engsluitend, dat
men door die kleeren heen den vorm van 't lichaam kon
zien. Dan versierden zij hare hoofden met andermans (beter
zou misschien zijn: andervrouws) haren, daarvan groote
hoornen makende, gelijk die der beesten: zoo gingen ze,
door de straten en over de pleinen naar de kerk. En gekleed,
zooals men ten huwelijk gaat, gingen zij, zoovaak haar dat
gelegen kwam, naar begrafenissen, naar den kerkdienst en
de preek en naar alle andere gelegenheden. Door al zulke
dingen schenen zij de mannen uit te lokken om naar haar
te kijken, niet alleen door bovengenoemde zaken, maar ook
door al haar gebaren. De Schrift 2 ) behoefde niet te zeggen:
„zij alleen is kuisch, die door niemand gevraagd is", want
door haar wenken, door haar gelach, door haar lonken,
lokten zij de mannen tot zich. 't Zou ons te fang ophouden,
alles te vertellen, wat er alzoo te zeggen valt over de toenmalige ontuchtigheid, over de schuine liederen, over de
nieuwe uitvindsels bij het dansen, bij de muziek en allerlei
andere dingen. En, wat te betreuren valt, dit gold evengoed
van kerkelijke personen; daarom wee der kerke ! 't Schijnt, dat
de tijd gekomen is, waarvan gezegd wordt: zooals het yolk
is, zoo is de priester. In alle dingen komen veranderingen aan
den dag; een ieder geve daarop acht in zijn ziel en oordeele.
Zegt niet de Heilige Hildegardis in zekeren brief over de
kerkelijke personen: „Zij hebben een stem en roepen niet ;
ook is hun werk gegeven, maar zij werken niet; zij willen
roem behalen zonder verdienste, en verdienste zonder arbeid.
I) Vroeger droegen de mannen zoo'n soort kaftans, die bijna tot op
den grond neerhingen.
2) De „Schrift" is ditmaal: Ovidius, Amores, I, 8, 43.
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Wie echter roem behalen wil, moet zijn aard afleggen. Wie
verdienste begeert bij God, doe er zijn best toe. Want Hij,
daarboven, is de toeschouwer, die alles ziet, verheelt en
afwacht, maar Hij is ook een rechter, krachtig en
barmhartig".
Daargelaten nu, dat menschen van adellijke afkomst,
mannen en vrouwen en hunne zonen en dochters, zoo deden
in dien tijd, ja ook de middelklasse, menschen van allerlei
rang en stand; maar wat hoogst verwonderlijk is, ook de
armen en minderen zochten en streefden er naar, om hetzelfde
te doen. En ook jeugdige personen, opgeschoten jongens en
meisjes, al die nieuwigheden ziende, wilden ze navolgen en
wel zoozeer, dat velen, van beiderlei kunne, aan kleeren en
juweelen meer aan 't lijf droegen in 't openbaar, dan hun
geheele verdere bezit waard was. Zoo kwamen de ondeugden
weelderig op, de trotschheid, de begeerlijkheid, de haat en
de nijd, de vraatzucht en de zinnelijkheid. Wel verkondigden
de predikers, n.l. de priesters, geordende personen en bedelmonniken, menschen van ervaring, ziende hoe de wereld zoo
geheel in de netten der zonde verward was, in kerken en
op andere geschikte plaatsen, Gods woord; wel prezen zij
de deugden aan en laakten de ondeugden, doch 't hielp maar
weinig. Want daar staat geschreven: „Het yolk zat neder
om te eten, en om te drinken, en zij stonden op om te
spelen" I) ; en voorbeelden zijn van grooter nut dan
woorden ( ! !).
Want het hart des yolks was niet recht met God; Hij
echter is mededoogend en zal genadig zijn voor de zonden.
Zulks heeft Hij getoond in het voorzegde jaar, want er
is een verandering geweest van de rechterhand des Allerhoogsten 2 ). In dat jaar toch, terwijl bovengenoemde
ondeugden alles in gloed zetten en steeds aangroeiden, heeft
de Heere daartegen geschikte middelen aangewend. Want
na het gerucht aangaande en de uitroeiing der Joden, werden
de geruchten krachtiger over de boetedoening, waarvan ik
I) z Kor. zo : 7.

2) Vgl. Ps. 77. zz.
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voornemens ben nu melding te maken. In Doornik toch
werd over niets gepraat, dan over de veroordeeling der Joden
en de gebruiken der geeselvaart, die reeds in Vlaanderen
begonnen was, en de menschen dachten noch aan wat later
geschiedde, noch bekeerden zij zich van voornoemde zonden.
In den aanvang van Augustus echter of daaromtrent,
begonnen in enkele kerspelen (van de stad) de menschen te
sterven en heen te gaan" 1).
Jeremiades als de bovenstaande hoort men uit den mond
van ouden van dagen in alle tijden. Doch, waar in de
middeleeuwen de welvaart van de volksklasse veel geringer
was; de onderworpenheid, waarin zij nog verkeerde, haar
veel meer binnen bepaalde perken hield; veel, dat zij nu
ongestraft doen mag, toen gerekend werd niet door den
beugel te kunnen; daar moeten wij Abt Gillis op zijn woord
vertrouwen, als hij meent, dat het euvel toen zeer buitengewone afmetingen had aangenomen. Maar, waar de Zwarte
Dood nog slechts op een mijl of wat afstands was; de adel
en de rijken het voorbeeld gaven; door den nood der tijden
alle hekken van den dam waren; daar kon 't wel niet anders
of ook de smalle gemeente . . . .
Nietwaar . . . . ook in Doornik wilde men in 't derde bedrijf
nog gaarne genieten, wat men in 't vierde tot het zevende
te kort zou komen. Ook daar was 't carpe diem: „melkt
den dag" (Pallieter) en wien verbaast het, dat toen, in die
omstandigheden, de lieve jeugd naar geen klooster meer
verlangde dan naar dat van „St. Ariaan" ?
Maar, wij zijn Abt Gillis al weer dankbaar, dat hij dit alles
opteekende. Ware hij, in plaats van 77, maar 17 geweest,
wij hadden 't misschien nooit vernomen, of omdat hij 't niet
zoo erg gevonden had, in dat geval, Of omdat ook hij de
zuke dan waarschijnlijk niet overleefd had. Want de jonge
menschen gingen het eerst en het meest . . . .
i) Recueil des Chron. de Flandre, I I , P . 346, 347.
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HOOFDSTUK XXXIV.
Nadat dus „in het begin van Augustus 1349, of daaromtrent" de pest was uitgebroken in Doornik, „en de menschen
in sommige kerspelen van de stad begonnen te sterven en
heen te gaan", vervolgt Abt Gillis:
„De eerste verschijning van menschen,
die boete deden, in Doornik.
Het geviel in het voornoemde jaar, dat op den dag van
de Hemelvaart der roemwaardige Maagd (Zaterdag, 15
Augustus) ongeveer 200 menschen uit de stad Brugge,
omstreeks den tijd van het middagmaal (te Doornik) aankwamen 1 ). Zij verzamelden zich op de Markt en terstond was
er veel gepraat over door de geheele stad, zoodat alles
tezamen liep. Bij benden kwam men, het gerucht vernomen
hebbende, naar de Markt, want dat moest men zien! Die
van Brugge maakten zich onderwijl gereed en begonnen
hunne plechtigheden, die zij „het boeten" noemden, te
verrichten. Het yolk, zoowel de mannen als de vrouwen,
die nooit iets dergelijks gezien hadden, begon al gauw
medelijden te krijgen met die menschen, te gevoelen voor
de boete en Gode te danken voor zoo'n boetedoening, die
zij als zeer zwaar beschouwden. De bedoelde Bruggelingen
bleven dien geheelen dag en nacht in de stad. En op den
volgenden dag, een Zondag, kwamen zij in 't Sint Maartensklooster" (waarvan Gillis Abt was) „te zamen, en vervolgden daar hun boetedoening, die zij, na het middagmaal,
op de Markt herhaalden. Op die beide dagen had de geheele
1) Zie de titelpla,at.
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stad medelijden met de boetelingen, maar de meeningen
waren verdeeld: sommigen, die wel bij het hoofd waren,
prezen het niet; anderen konden het echter niet genoeg
toejuichen.
Den volgenden Dinsdag echter (18 Augustus) kwam de
gewone processie van Deken en Kapittel, de monniken en
al 't yolk naar ons St. Maartensklooster. Daar werd toen
gepreekt en Gods Woord verkondigd door broeder Gerrit
van der Mure, van de orde de Minderbroeders (Franciscanen), wegens de dreigende sterfte. Hij preekte uitstekend,
berispte de ondeugden, veroordeelde de (nieuwigheden in
de) kleedij van mannen en vrouwen en keurde die sterk af.
Maar op het einde van zijn preek liet hij na voor deze
boetelingen (de kruisbroeders) te bidden, waarover een
groot deel van zijn gehoor verontwaardigd was en gedurende
die geheele week morde het yolk op allerlei wijze tegen hem.
In die zelfde week kwam ook een groot gezelschap
geeselaars nit Gent, omstreeks 450 man, en een ander uit
S 1 u i s (toen nog) aan Zee, ongeveer 300; alsook een
gezelschap van den kant van Do r d r e c h t, uit 40o man
bestaande, die op dezelfde wijze hun openbare boete verrichten, nu eens op de Markt, dan weer in den hof van ons
St. Maartensklooster.
Op Zaterdag, den dag van St. Jans onthoofding (29
Augustus), kwam van Luik een gezelschap, dat omstreeks
i8o man telde, waarbij een broeder was van de orde der
predikbroeders van den gelukzaligen Dominicus. En zij
bleven dien dag en den volgenden, een Zondag, over, hun
boete verrichtend evenals de anderen. Deze predikbroeder
verkreeg van den Deken en het kapittel de vrijheid om op
dezelfde plaats Gods Woord te preeken, waar ook broeder
Gerrit van der Mure gepreekt had, n.l. in het Doorniksche
St. Maartensklooster I ). Daarover was groote drukte in de
geheele stad. Er kwam zoo'n groote menigte van mannen
i ) Abt Gillis had dat toch wel kunnen verhinderen, als hij er toen
al tegen geweest was !
MEINSMA, De Zwarte Dood.
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en vrouwen samen, als men in Doornik nog nooit bijeengezien
had, zoodat de binnenplaatsen van het klooster ter nauwernood al het yolk konden bevatten. De voorzegde broeder
begon zijn preek met de woorden (van Christus) :
„Voorwaar, voorwaar zeg ik u: indien het tarwegraan in
de aarde niet valt en sterft, zoo blijft het alleen; maar indien
het sterft, zoo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven
lief beef t, zal het verliezen; en die zijn leven haat in deze
wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven. Zoo iemand
mij dient, die volge mij ; en waar ik ben, aldaar zal ook mijn
dienaar zijn. En zoo iemand mij dient, de Vader zal hem
eeren" I).
Na vele dingen uiteengezet te hebben, kwam hij, ongeveer
in 't midden van zijn preek, tot het doen van hen, met wie
hij gekomen was, zij n.l. die boete deden, en noemde zijn
gezelschap „z'n roode soldaten" en voer uit tegen de broeders
van de predikende orden, omdat ze preekten tegen de
devotie van de ondernomen boetedoening en velen aanrieden,
ermee op te houden. Zulke broeders noemde hij schorpioenen
en antichristen. En hij vergeleek ook het bloed van hen, die
hij zijn „roode soldaten" noemde, zooals velen het opvatten,
met het bloed van Onzen Heer Jezus Christus; ook beweerde
hij, dat er na de bloedvergieting van onzen Heiland, nog
nooit zoo'n edele bloedstorting geweest was als die van hen,
wanneer ze zich geeselden tot bloedens toe, en nog veel
andere dingen, die erg op dwalingen leken. Sommigen, die
er bij tegenwoordig waren, schreven dat op. Toen de preek
uit was, beviel zij de gemeente bovenmate en bijna alien
begonnen te morren tegen de predikende orden, ja, tegen
de geheele geestelijkheid.
Daar op dien tijd de bisschopsstoel vacant was, hadden
de Deken en het kapittel het oppergezag in geestelijke taken.
I) Opzettelijk schreven wij deze plaats (Joh. 12 : 24-26 ) , waarvan
Abt Gillis slechts een paar woorden, met een „enz." aanhaalt, geheel af.
Zij levert het afdoende bewijs, voor onze opvatting in Hst. XXX verklaard,
dat de kruisbroeders hun „boete" wel degelijk beschouwden als eene
„navolging van Christus".
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Dus riepen ze verschillende monniken van de bedelorden en
andere ervaren lieden bijeen en daaronder ook hen, die de
woorden van den predikbroeder bovenbedoeld hadden opgeschreven, alsook vele andere voorname en eerwaardige
personen; deze ondervroegen ze betreffende de gedachten
en woorden, die de bedoelde broeder in zijn preek had
gebruikt. Na de beraadslaging lieten ze bekend maken, dat
de geheele geestelijkheid en alle monniken en het yolk den
eerstvolgenden Dinsdag (I September) zou samenkomen,
blootshoofds, zonder hemd 1 ), om een processie te houden;
en dat de processie zou gevormd worden in de kerspelkerk
van de welgelukzalige Katharina, vanwaar men zou teruggaan naar het St. Maartensklooster: daar zou dan het woord
Gods gepredikt worden. In die processie droeg de hoogeerwaarde Deken, bijgestaan door een anderen kanunnik,
die priester was, het allerheiligste Sacrament van het lichaam
ons Heeren Jezus Christus. Allen kwamen in 't bedoelde
klooster samen, maar de menigte was niet zoo groot als den
Zondag te voren. Broeder Robert, van de orde van Sint
Augustinus, predikte het woord Gods, zijn stof ontleenende
aan 't verhaal van den doove, „die zwaarlijk sprak" 2) en
genezen werd door onzen Heer Jezus Christus, en hij legde
dat zeer smaakvol en geschikt uit, onderwijl de deugden
prijzende en de ondeugden lakende. Doch toen hij, op het
eind van zijn preek, de gebeden voor de overledenen en de
nog levenden deed, als naar gewoonte, liet hij na te bidden
voor de menschen, die de geeselvaart deden, maar liet er op
volgen: „O, goede lieden, mij is opgedragen u te zeggen
betreffende den broeder, die den vorigen Zondag op deze
plaats preekte, dat die woorden gebezigd heeft, die het geloof
raken, waarmede hij o.a. 't een en ander wilde zeggen over
de vergelijking van het bloed van onzen Heer Jezus Christus
met dat van die bedevaarders, die zich geeselden" . . . . En
r) „Sine camisiis", zal wel beteekenen „met 't bovenlijf naakt", juist
als de kruisbroeders.
2) Marcus, 7 : 32.
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terstond, nog voor dat hij zijn woorden kon beeindigen,
stonden sommigen, tegen den regel en de gewoonte, op, en
riepen: „Gij zijt slecht onderricht, mijnheer, want die
predikbroeder heeft niets van dien aard gezegd". En dadelijk
begonnen alle mannen en vrouwen te morren en te roepen
en elkaar te verzekeren, dat de predikbroeder zulke dingen
niet gezegd had. Nadat hun met groote moeite het stilzwijgen was opgelegd, zei broeder Robert, om het yolk te
kalmeeren: „Ik heb ulieden gezegd, wat mij opgedragen is;
en als jullie het tegendeel willen beweren, dan is 't mij
goed; maar de waarneming van 't geloof 0 moet u niet
mishagen, want het is tijd, dat er vrede en rust heersche
onder u allen".
Doch die sussende woorden hielpen maar weinig, want
het yolk stond al morrende op, en al roepende tot elkander,
zeiden ze, dat dat weer zoo iets was van de bedelorden.
En dien geheelen Zondag was er een geweldige herrie in
de stad over de monnikorden en de geheele geestelijkheid.
Op den volgenden Zondag (6 September) kwam de gewone
processie opnieuw in 't St. Maartensklooster, en daar werd,
ter zelfder plaatse, in tegenwoordigheid van de proosten
en het stadsbestuur, gepreekt door broeder Robert; en toen
werd het yolk door zijn preek wat gekalmeerd. Hier mag
niet verzuimd worden te vermelden, dat de bedoelde
Jacobijnenbroeder (Dominicaan) in de stad Valenciennes
precies zulke dingen preekte als in Doornik, en nog meer;
vandaar, dat eenige aankomende geestelijken 2) hem, na
afloop van zijn preek, aanhielden, om zijn beweringen te
weerleggen; doch dat men hem vanwege 't gezelschap,
waarmee hij optrok, heeft laten heengaan. Dat vernam ik
van velen, die daarbij tegenwoordig waren. En zoo deed hij
op zeer vele plaatsen, zooals die uit Doornik gewaar werden
en te weten kwamen" 3).
1)
2)
3)

Observatio fidei. Hier misschien: de zorg voor 't geloof ?
Clerici scolares.
Recueil des Chron. de Flandre II, p. 348-351.
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Tot zoover Abt Gillis. Die Dominicaan uit Luik schijnt
geen klein kettertje geweest te zijn ! Broeder Gillis doet
er verder het zwijgen toe, maar wij, die altijd graag het
naadje van de kous willen weten, we hebben niet gerust,
voor we zoo'n papiertje met aanteekeningen machtig zijn
geworden, daar te Doornik in 't St. Maartensklooster
gemaakt. Ziehier wat er op stond:
„Dit zijn de dingen, die een broeder uit Luik
te Doornik preekte voor het yolk".
Ten eerste: hij noemde de menschen, die zich geeselden,
zijn „roode soldaten" en zei en preekte: „Indien het bloed
van deze soldaten rechtvaardig is, dan is het een met het
bloed van Christus; en als het bloed van Christus in het
paradijs is, dan is daar ook het bloed van deze; en als het
bloed van deze in de hel is, dan is daar ook het bloed van
Christus; en als dit bloed verdoemd is, dan is 't ook zoo
met dat andere. Dan preekte en zei dezelfde prediker, dat
er, na de bloedstorting van Christus, geschied op den Goeden
Vrijdag, geen zoo kostbaar bloed vergoten was als dat van
die soldaten.
Eveneens, dat, om zoo'n boete, als zijn soldaten bovenbedoeld deden, aan te vangen en uit te voeren, men niet
de goedkeuring van den Paus behoefde te vragen; want,
als men daarvoor een bul van den Paus noodig had, dat
men er dan evengoed een moest vragen voor de vereering
van zijn ouders b.v. of van het Heilige Sacrament I).
Evenzoo preekte hij, dat zij, die beweerden, dat zijn
soldaten niet uit eigen beweging mochten samenkomen, zooals zij deden, niet wisten wat zij zeiden en geen begrip hadden
van wat recht is.
Ook preekte hij, dat hij er niet aan twijfelde, of alien,
die zoo'n boete deden als deze zijne soldaten, zouden behouden
blijven.
r ) Dit lijkt de zin van die aanteekening, die niet erg duidelijk
gesteld is.
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Ook verklaarde hij, dat iemand, die het tegengestelde
staande hield van bovengenoemde beweringen, waard was
verbrand te worden; want dat dezulken meer verdienen
verbrand te worden dan de Joden, die slechts het lichaam
der menschen te kort doen, terwijl die andere, die dat
beweert, de lichamen schaadt en de zielen. En zoo de vader
van dezen prediker zelven het tegenovergestelde beweerde
van de voornoemde stellingen, dat hij dan terecht ten vure
verwezen mocht worden om te worden verbrand.
Dan preekte hij, dat valsche predikers hun best zouden
doen om deze boete, die zijne soldaten bovengenoemd verrichtten wegens de zoetheid van die boete zelf, stil te houden,
in dat opzicht het yolk bedriegende.
Ook zei hij, dat, als een prediker preekte tegen het een
of ander van bovengenoemde dingen, het yolk tegen hem
op moest staan en hem moest zeggen, dat hij moest afdalen
van de plaats waar hij stond, en dat hij niet de waarheid
sprak ; en dat zij zoo moesten optreden tegen ieder, van
welken rang of staat hij ook was, die preekte tegen het
bovengezegde.
Eindelijk preekte hij, dat de gelukzalige Paulus de litteekens van Christus gedragen had aan zijn lichaam, maar
niet in zijn geweten I) en dat dezelfde gelukzalige Paulus,
als hij nu nog leefde, grooten honger zou geleden hebben,
ook al had hij vele metgezellen gehad, die Christus litteekens
droegen" 2).
Het ware voor de juiste kennis van dien tijd te wenschen,
dat nog eens de geheele preek van dien Luikerwaal teruggevonden werd. Uit die onsamenhangende en al te vluchtig
gemaakte aanteekeningen blijkt reeds meer dan duidelijk,
dat ook bij de Belgische geeselaars de ontevredenheid over
de kerk, hare inzettingen, en, niet te vergeten, de geestelijk1 ) Misschien: buiten zijn weten?
2) Meegedeeld door Dr. Paul Fredericq, Corpus Docum. Inquis. Neerlandicae, III, p. 18 uit een Fransch vervolg op de kroniek van Guill. de
Nangis, bewaard op de Nation. Bibl. te Parijs.
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heid van dien tijd, tot een bedenkelijke hoogte gestegen was.
En, scheen het, zooals Abt Gillis de vriendelijkheid had ons
te vertellen, alsof de godsdienst en het ware geloof begonnen
te wankelen (zie boven, blz. 261), ook de geestelijkheid voelde
blijkbaar, dat hare stoelen niet meer vast stonden. En wij
gelooven niets te veel te zeggen, als wij op die vergadering
van Deken en Kapittel te Doornik, waarover Abt Gillis ons
zoo weinig meedeelt, het bekende referein uit het negentiende hoofdstuk van de Jobsiade toepassen:
Ueber diese Worte des Predigers Jacobses
Geschah allgemeines Schiitteln des Kopfes.
Der Herr Dechant sprach zuerst: hem! hem!
Drauf die andern secundum ordinem I).
Ja, het zag er met de k2rk bedenkelijk uit . . . .
1) Volgens hun rang.

DE GEESELAARS TE DOORNIK.
HOOFDSTUK XXXV.
Dat ook Abt Gillis in de geeselvaart in den aanvang hetzelfde zag als wij, n.l. een „navolging van Christus", blijkt
duidelijk uit hetgeen volgt:
„Toen onze Heer en Heiland bij het laatste avondmaal de
voeten Zijner discipelen wiesch, zeide Hij tot hen: „Ik heb
u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs Ik u gedaan
heb, gijlieden (elkander) ook doet, (en dat is de weg der
nederigheid)" I). En indien wij de goeden tot voorbeeld
moeten nemen, dan stellig het meest onzen Heer, daar voorbeelden van grooter nut zijn dan woorden. Maar het woord
en het voorbeeld van Jezus Christus, onzen Verlosser, is
geheel tot heil voor ons alien.
Toen zij de boete zagen, die gedaan werd door hen, die
van elders in de stad kwamen, werden ook zeer velen uit
Doornik zelf zoozeer door devotie aangegrepen, dat omstreeks
565 mannen zich langzamerhand bijeenvoegden en zich, met
vergunning van het stadsbestuur, verbonden, om ook uit te
trekken en een geeselvaart te doen van 33 dagen, gelijk die
anderen. En nadat ze al het noodige hadden voorbereid,
zouden ze de stad uitgaan op Maandag 7 September, den vooravond van het feest der geboorte van de roemwaardige Maagd.
Zij deden hun eerste boete op de Markt, in 't bijzijn van een
groote menigte yolks. Van Doornik gingen zij den kant op
van Rijssel (Lille). Zij kwamen terug op Zaterdag na
St. Dionysiusdag (To Oct.) en deden toen hun boete op de
Markt, en den volgenden dag, een Zondag, ging het geheele
gezelschap, al boetende, heen en terug naar St. Auberts1) Joh. 13 : 15, maar wat tusschen haakjes staat ontbreekt, ook in de Vulg.
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berg I ). Weliswaar liep het gerucht, toen ze uitgingen, dat ze
door Frankrijk zouden trekken tot aan de stad Soissons; maar
waarom ze daar niet heengingen, welke plaatsen ze aandeden
en wat hun overkwam, wensch ik noch te weten, noch op te
teekenen: mogen zij zelve voor zich zelve rekenschap afleggen
aan God en de wereld. Tot hun aanvoerders en hoofdlieden
waren met algemeen goedvinden verkozen de eerzame mannen
Johan van Lyaucourt, een edelman 2 ), Johan Mackes, Johan
Wauckiers, terwijl, op verzoek van den proost en het stadsbestuur, Jacob van Malda meeging in plaats van Willem
Pestiel. De prior van het huis der broeders van St. Augustinus
ging met hen, met nog een metgezel, alsook twee wereldlijke
priesters, om hun biecht te hooren en hun, zoo noodig, de
Sacramenten toe te dienen. Een kanunnik van St. Nicolaas in
de Weiden, Egidius de Monnik genaamd, ging uit vrijen wil
met hen mee.
Mannen en vrouwen van de wereld kwamen in dien tijd op
wonderbaarlijke en bijna onverklaarbare wijze tot zoo groote
vroomheid, dat het nauwelijks te gelooven is. Want vele hij's
en zij's veranderden uit goddelijke aandrift — God geve dat
het zoo zij — hunne kleedij en lieten hunne versierselen thuis.
Ja, de meeste vrouwen veranderden ook haar kapsels en
legden die horens van haar en de haucetten 3) af. Ook de
gewone vloeken, verbasteringen van den naam Jezus Christus,
van Zijn lijden, van de H. Maagd en van alle Heiligen, liet
men na. Het dobbelen en andere spelen, waarbij de teerlingen
plachten te rollen, hielden op. Met het dansen, de schuine
liedjes en vele andere lichtzinnigheden en schandelijke dingen
I) Mont-Saint-Aubert is nu een dorp, boven op een heuvel, die „Mont de
la Trinite" genoemd wordt.
2) Armiger, wapendrager of schildknaap.
3) Haucettas, een woord, dat bij Ducange niet vermeld staat. Waarschijnlijk zou het in het Mnl. geluid hebben: hozetten, van hoos, beenbekleeding, broek of kous. Fransch: chausse, lat. calceus. En, merkwaardig, in
het Fransch bestaat nog: chausette, „demi-bas". Zouden de dames in dien
tijd van lichtzinnigheid, die de pest voorafging, misschien met „bloote
beenen" geloopen hebben, zooals bij jongens en meisjes ook nu nog wel
gebruikelijk is? Dan is dus de vertaling: sokken. Wie 't beter weet, mag
't zeggen.
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was het uit; hoe algemeen ze vroeger ook waren, nu liet men
ze geheel na. Ja, alle geruchten hielden op aangaande de
ontucht I ) en echtbrekerij van mannen en vrouwen in het
openbaar. Moge de Heere die gezindheid bestendigen en de
genade geven, dat zij voortduurt. En hoogst aanbevelenswaardig was het, dat zij, die de boete aanvaardden en, naar hun
voorbeeld ook vele anderen, elkander vergaven, wat zij elkaar
misdaan hadden, en een einde maakten aan hun oude veeten.
Zoo was 't niet alleen in Doornik, maar op vele plaatsen.
Ook moet men weten, dat, hoe groot ook in dien tijd de
beroering was over de boetedoeners, er toch niets van dien
aard gebeurde in Frankrijk noch in andere, Zuidelijker
gelegen landen, maar alleen in Vlaanderen, Henegouwen,
Brabant e.a. Westelijke landen".
En, na aangestipt te hebben, dat zijn oude vriend Magister
Johannes van der Mure dit alles uit de sterren voorspeld had,
vervolgt Abt Gillis: „De verschijning van de boetegangers
en de wijze, waarop zij verricht werd, bracht het yolk geheel
in opstand. Want sommigen hielden staande, dat hun doen
niet was goed te keuren, daar het niet door de Roomsche
curie goedgekeurd was. En ook de koning van Frankrijk liet
in zijn Baljuwschappen openlijk afkondigen, dat er geen
boetegangers mochten komen. Ja, ik heb van een vertrouwd
man vernomen, dat hij zelf te Avignon een paar duizend van
die boetegangers, afkomstig uit Duitschland, had zien arriveeren, die wenschten, dat de Paus en zijn Hof hun doen zouden
goedkeuren. Maar hun werd 's avonds aangezegd, dat ze —
als ze geen nadeel wilden ondervinden" (d. w. z. niet in den
ban gedaan worden) — „moesten maken, dat ze weg kwamen ;
en den volgenden Clag werd hun dat nogmaals gezegd: daarna
was geen hunner weer verschenen" 2).
„Wegens het voorzegde e.a. dingen, die 't verstand voor1 ) Fornicatio.
2) Ditzelfde bericht is ook te vinden bij Alb. Argent, Chron. p. 149 en
Kiinigshofen (D. St. Chr. IX. S. 767) teekent aan, dat keizer Karel IV
den Paus in een brief verzocht, „er wat tegen te doen, daar anders de
geeselaars de heele wereld onderste boven zouden zetten".
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schreef, meenden zoowel wereldlijke als reguliere geestelijken,
menschen met gezond verstand en ervarenen, en hielden
staande, dat de geeselvaart, op grond van het Katholiek
geloof, ook omdat de kerk er hare toestemming niet toe
gegeven had en ze indruischte tegen het kerkrecht, niet was
goed te keuren. Maar het yolk, zoowel mannen als vrouwen,
die niets gelezen hadden, menschen van adel en gewone
menschen, juichten haar uitbundig toe, vooral in de streken
bovengenoemd. Zoo ontstond daarover een geweldig, maar tot
niets leidend getwist, vooral, doordat het yolk de schuld op de
bedelorden schoof en beweerde, dat van hun kant de beletselen
kwamen, haar in den weg gelegd. En wie betwijfelt, dat deze
boetedoening een nieuw gebruik was: immers zij verrichtten
hun boete in kerken, kloosters e.a. kerkelijke plaatsen, waar
toch volgens beproefd recht geen gewelddadige bloedstorting
behoort te geschieden. En wanneer er een H. Mis opgedragen
of bijzondere missen gelezen werden in de kerken, dan
bekreunden zij zich daar niets om, noch hielden zij op met
hunne plechtigheden, en 't grootste deel des yolks had meer
belangstelling voor hun doen, dan voor de H. Mis, en
beschouwde het als goed, aangezien, door hun komst zooveel
kwaads in goeds veranderd werd, zooals boven gezegd is,
waarom ze de kerkelijke personen, die bij hun eigen meening
bleven, zeer vaak in 't ootje namen. Ja, het yolk had zoo'n
hoog idee van de geeselaars, dat zij beweerden, dat, door hun
boete, velerwegen mirakelen geschied waren".
(Ook in andere Belgische kronieken wordt den geeselaars
dat nagegeven. Kortheidshalve wijzen wij alleen op 't vervolg
van de Brabantsche Yeesten van Jan Boendale — waarvan
't niet vast staat, of Jan zelf het nog geschreven heeft. Daar
leest men o.a. „Dese (de geeselaars) verboden dobbelspel,
ende luxurie (ontucht) alsoe wel; ende si verboden diere eden
(vloeken) ende versoenden menighe veeden, die men niet
versoenen en conde". 0 .
1) Brab. Yeesten, uitg. van J. F. Willems, I (1839), boek V, blz. 59o,
vs. 4983-87.
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Maar hij teekent ook aan, dat vele geeselaars zich zelf als
machtiger beschouwden dan eenig priester; dat sommigen
hunner beweerden met God zelf gegeten en gedronken te
hebben; anderen hadden 0. L. V. gesproken of Christus
ontmoet, nog gewond, die hun zelf 't geeselen had aangeraden I ). Er waren er, die vertelden, dat een hunner uit den
doode was opgestaan, anderen hadden een gans bij zich en
verzekerden, dat het stomme dier hen overal volgde. Nog een
had een zilveren kruis van 0. L. V. zelve gekregen. „Zoo
maakten zij met hun kettersche stellingen het yolk geheel
verblind, zoodat het zich, waar zij ook optraden, in grooten
getale bij hen aansloot. En alien te zamen verzetten ze zich
tegen de priesters en bespotten ze. Al was 't beginsel goed,
't had slecht kunnen afloopen met de kerk, ware het zoo
doorgegaan. Zij waren het ook, die de Joden in Brabant van
bronnenvergiftiging beschuldigden en uitroeiden. Toen
eindelijk ook de vrouwen „broederschappen" oprichtten,
begon de geestelijkheid zich er krachtig tegen te verzetten".
De zwaarste beschuldiging, die tegen hen wordt ingebracht
is wel deze: dat als een hunner op de geeselvaart stierf, zij
het lijk, ook al ging het tot bederf over, van stad tot stad
met zich voerden, tot zij weer op hun uitgangspunt terugkeerden 2).
Cook de oude man uit Antwerpen vertelt, dat het yolk erg
gebeten was op de „papen" (priesters), wegens hun verzet
tegen de geeselvaart. Daardoor werden deze in 't laatst zoo
bevreesd, dat zij zich stil hielden en 't yolk zijn gang lieten
gaan. „Die haat tegen de priesters zal niet gauw een einde
nemen. Pausen, cardinalen en bisschoppen hebben zich tegen
1 ) Hier herkent men 't eerste verhaal uit het Boek van der Wraken van
den ouden man uit Antwerpen ; zie boven, blz. 230.
2) Brab. Yeesten, vs. 4988-5060.
Als een in haer gheselscap sterf,
die hem van der doot bederf,
dien voerden si, voerwaer weet dat,
dore elc dorp ende elc stat
met hem, al tot si te samen
weder te 'hare poert quamen.
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de geeselvaart verzet; maar 't y olk wilde het desondanks niet
laten. Zij (de geestelijken) hebben hen (de geeselaars) in den
ban gedaan, waar zij zeer aan hebben misdaan" I).
Abt Gillis veranderde ook weldra van meening, vooral doordien zij zoo weinig respect toonden voor den eeredienst en
vermaningen in den wind sloegen. Dan kwam er nog een
„wonderbaarlijke nieuwigheid" bij, die bij Abt Gillis de deur
toedeed. „De kerkelijke broederschappen en parochiepriesters
behoefden niet meer in het sterfhuis te komen om de dooden
op te nemen, te dragen en te begraven, zooals redelijk en
gewoon is, want dat deden nu de boetelingen met hun kruis
en hun kaarsen; en dikwijls brachten deze de stervenden er
toe, dat zij hun (den geeselaars) begiftigden, zooals men dat
anders deed met de parochie-priesters, de kapellanen, de
hospitaalbroeders en de armen".
Gedurende de maand Sept. 1349 heeft Abt Gillis aanteekening gehouden van de gezelschappen kruisbroeders, die te
Doornik aankwamen. Wij leeren er uit, dat er:
op den 7den Sept. ongeveer vijftig verschenen uit Damme;
op den 8sten omstreeks 200 uit Edingen (Enghien) ;
op den 9den 160 uit Namen en ongeveer 15o uit Brugge.
op den I 2den Sept. kwamen er 8o uit Sluis, i6o uit Leuven
en 120 tilt Tienen;
op den 1 3den ongeveer 8o uit Nieuwpoort, 52 uit Eeclo,
300 uit Brugge, Too nit Damme.
den 14den 5o uit Kassel;
den 15 d_enongeveer 250 uit Sluis, wo uit Deinze, 6o uit
Dixmuiden;
den 20sten ongeveer 240 uit Bergen (Mons), 30o uit Oudenaarden, 120 uit Genappes en 200 uit Rijssel.
Den 2 I sten Sept. kwamen ongeveer 20 vrouwen uit Vlaanderen, die boete deden als de mannen, doch alleen de ruggen
ontblootten.
1) Snellaert, Het boec van der Wraken, blz. 472. Deze plaats bewijst
o. i. duidelijk, dat Jan Boendale en de oude man uit Antwerpen niet
dezelfde zij n.
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Op den 27sten kwamen er weer ongeveer 200 van de sterke
sekse uit Maubeuge en 30o uit Belle (Bailleul).
Op den 3den Oct. ongeveer 45o uit Valenciennes . . . . I).
Toen gaf onze oude heer 't boekhouden op, doch de beweging ging op denzelfden voet voort tot Kerstmis 1349, ja
nog langer.
En, waar in deze wereld nog altijd het oude woord pant a
r h e i — alles verloopt — van kracht is; waar nog altijd, wat
de adel vandaag begint, draagt of doet, morgen overgenomen
wordt door de burgerij, om overmorgen ook als „sjiek" te
gelden bij de smalle gemeente en de Bierkaai, daar verwondert
het zeker niemand, dat men weldra kruisbroeders en kruiszusters zag opdagen, waarop de kroniekschrijvers allerhande
schoone, oud-Hollandsche namen toepassen, die wij hier wel
vermelden, maar niet uitleggen zullen. Naar waren „lodders,
putyers, roovers, mordeners en wievekins van state": „lollarden en luten"; „boeven ende vrouwen van den lichten
levene", enz., enz.
En nu bedenke men eens, dat die lieden rondtrokken,
zonder een stad of een dorp over te slaan, waar de pest
woedde; dat zij, als boven bleek, meehielpen bij het begraven
der slachtoffers van de zuke en hun eigen zieken en dooden
naar 't schijnt meevoerden (Zie hun regel, blz. 246), en
vrage zich dan eens af, of de ontzettende kwaal ook maar een
hoekje van Europa ongemerkt kon voorbijgaan ? Toch zijn
de geeselaars nergens op verzet tegen hun zwerftochten
gestuit op grond van sanitaire overwegingen: hun verzet
tegen de kerk was 't, dat aan de beweging een einde maakte.
Abt Gillis beschrijft in de volgende bladzijden den regel der
geeselaars, waarbij hij enkele bepalingen vermeldt, die niet
in den regel der Bruggelingen (Zie blz. 245) voorkomen.
Zoo b.v.: Wij verplichten ons om alle zonde en elke gelegenheid om kwaad te doen, zooveel in ons vermogen is, na te
laten; om een testament of beschikking te maken betreffende
't geen wij rechtmatig verkregen hebben; om lijf en goed
I) t. a. p. p. 354.
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veil te hebben voor de rechten van de Heilige kerk; haar eer,
vrijheid, geloof, leer en wet te verdedigen, te houden en te
bewaren; erkennende, dat wij alien uit dezelfde stof geschapen
zijn, teruggekocht of verlost tot denzelfden prijs, begiftigd
met dezelfde gave, moet de een den ander „broeder" noemen,
niet „metgezel"; om niet te vloeken bij Gods lij den, noch
godslasteringen te gebruiken ons leven lang, voor zoover ons
mogelijk is; om geen wapenen te dragen noch ten oorlog te
gaan, dan alleen voor onzen eigen Vorst; om te bidden voor
de geheele Christenheid, opdat God deze sterfte doe ophouden
en ons onze zonden vergeve; om ons boetekleed en onzen
geesel (karwats) op ons bed te leggen, ter herinnering aan
het lijden van Jezus Christus, onzen Heer; om ons te
onthouden van het eten van vleesch gedurende onzen geheelen
levensloop; om ons huwelijk heilig te houden en niet ijdelijk
te zweren; enz.
Verder beschrijft hij hun kleedij en hun manier van optreden
— Bingen die ons reeds bekend zijn; hoe de devotie weer zeer
groot werd onder mannen en vrouwen en de menschen, die
van buiten in de stad kwamen, bij gelegenheid van de Doorniksche processie (of kermis) die, als naar gewoonte, op den
dag der verheffing van het H. Kruis gevierd werd (14 Sept.) ;
hoe toen meer dan 250 menschen uit Doornik, onder leiding
van broeder Robert van de Augustijnen, besloten, gedurende
negen dagen zoo'n omgang blootsvoets om de stad te maken,
zonder kruisen, vanen of kaarsen, maar naakt tot aan het
middel, als de geeselaars, en zich geeselend met schorpioenen, gelijk deze. Hoe aan de processie ook de bedelorden,
de kanunniken e.a. monniken deelnamen, en hoe in die dagen
de sterfte in de stad zeer groot werd en nog dagelijks toenam.
Eindelijk stipt hij nog aan, hoe met Kerstmis 1349, volgens
den stij1 van 't Pauselijk Hof, het jubeljaar 135o een aanvang
nam, zoodat, voor alien, die naar Rome trokken, volgens de
verordening van Paus Clemens VI een algemeene aflaat van
zonden verkrijgbaar was; hoe in de eerste week van de vasten,
op last van het Stadsbestuur openlijk afgekondigd werd, dat
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men moest ophouden met de geeselvaart op eigen gelegenheid, op straffe van voor eeuwig uit de stad gebannen te
worden; hoe ook de koning van Frankrijk dat liet afkondigen
en de geeselaars een „secte" noemde en, hunne tochten
verbood op verbeurte van lijf en goed; hoe, op den avond
voor St. Peters Stoeldag (21 Febr. 135o) in 0. L. Vrouwekerk te Doornik, op bevel van den deken, 't kapittel en het
stadsbestuur, aan de groote menigte, toen aldaar vergaderd,
het verbod van de Geeselvaart door Z. H. den Paus werd
bekend gemaakt, zonder dat echter de pauselijke bul getoond
werd, wat groot gemor veroorzaakte onder het yolk, en hoe
tegelijkertijd gewezen werd op den algemeenen aflaat, verkrijgbaar te Rome. „En van dien dag of hielden de boetelingen met groot gemor en tegen hun zin op" I).
Zooals te Doornik, ging het in de Zuidelijke Nederlanden
ongeveer overal.
1) Aldaar, p. 355-361, volgens de naar het Hs. verbeterden tekst bij
Paul Fredericq. Corp. Inquis. Neerland. II, blz. 103 en volg.
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HOOFDSTUK XXXVI.
Op zijne berichten betreffende de geeselvaart, in onze
vorige hoofdstukken vertaald, laat Abt Gillis volgen 't geen
hem de moeite waard leek aan te teekenen over het heerschen
der pest in Doornik. Waar wij daaromtrent in 't binnenland
weinig of niets bewaard vinden en ons in 't buitenland nergens
zulke uitvoerige en belangwekkende mededeelingen daarover
ten dienste staan, meenen wij ze hier te moeten weergeven, al
is het dan wat bekort.
„Over de sterfte, die in het jaar 1349 in geheel Frankrijk
heerschte en ook te Doornik uitbrak, en die een
zware sterfte is geweest van mannen, vrouwen
en kinderen, in steden en dorpen, stadjes
en kasteelen en ook op 't platte land,
vooral in Doornik en omstreken.
Als er geen menschen waren, die, wat zij zien of hooren
en wat er alzoo gebeurt tijdens hun Leven, met groote zorg
te boek stelden terwille van komende geslachten, dan zou
men weinig weten aangaande vervlogen tijden . . . . I).
„O God ! Gij zijt vertoornd en hebt Uwen wind laten uitgaan over de wereld, omdat Gij er niets reins meer zaagt en,
omdat de zonden der menschen het eischten, hebt Gij de
pestilentie uitgezonden, die „de epidemie" genoemd wordt,
een zware ziekte, waaruit de sterfte voortkwam, die, begonnen
in het Oosten, door het waaien van Uwen wind algemeen
verbreid is, zoodat ze dit jaar in Frankrijk kwam en daarna
in Vlaanderen. Zij ging door de geheele wereld, over land en
0

Recueil des Chron. de Flandre, II, p. 361. 't Volgende op p. 364 et seq.
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zee, zooals de reizigers en kooplieden, die van land tot land
trekken, gewaar werden. Ik aarzel haast om te vertellen, wat
ik van die pest, zoo verderfelijk voor de geheele wereld, gezien
heb, want het zal haast ongelooflijk zijn voor de nakomelingen, die haar niet meegemaakt hebben. Zij nam te Doornik
een aanvang in 't begin van Augustus (1349). Velen, die
't tot nog toe niet hadden kunnen gelooven, werden, nu ze
de menigte van menschen zagen, die overal in de stad stierven,
en dat de ziekte vooral jongelieden en kinderen wegsleurde,
maar ook grijsaards, benauwd. Want er stierven er zooveel,
dat de ommuurde kerkhoven vol werden en de klokken geluid
werden 's avonds en 's morgens en op 't uur van hun sterven.
't Was vroom om te hooren ! De gezonden begonnen er door
te weifelen en bang te worden voor den dood. Zoowel aan
dezen als aan genen kant der rivier werd er maar al te veel
over gesproken, in alle kerspelen. leder had het over zichzelf
en zijn verwanten en sprak van niets dan over den dood. Was
't verschrikkelijk, dat te hooren, nog verschrikkelijker was 't,
het sterven der menschen te zien; hoe er, dag in dag uit, nieuwe
ziektegevallen bijkwamen en hoe ze spoedig, op elk uur van
den dag, en plotseling stierven. Maar 't is toch goed, dat de
nakomelingen dat vernemen, opdat ze voor zich zelve zulke
dingen verbidden en nadenken over den dood: want daaraan
ontsnapt niemand. Daarom bid ik u den dood te gedenken,
daar ook gij zult sterven. Zij, die moesten sterven, stierven
vroom van zin, na gebiecht te hebben en berouw getoond, in
verbrijzeling des harten, nadat ze het Heilige Sacrament en
het laatste oliesel ontvangen hadden! Slechts weinig of geen
zijn er geweest, die niet alle Sacramenten ontvangen hebben
voor ze, met een vroom gemoed, hun Leven eindigden en
begraven werden. Hoe goed is 't zoo te sterven! Dat was een
gave Gods. Geloofd zij dus God, Jezus Christus, mijn Vader !
Van vele mannen en vrouwen, die 's avonds, naar de buren
vertelden, hunne huizen naar het scheen gezond en wel waren
binnen gegaan, na elkaar aan Gode bevolen en gegroet te
hebben, zei men den volgenden morgen al vroeg: „die en die
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zijn ziek geworden, die en die gestorven". En dan werd er
geantwoord: „Och Heere ! Ik zag hem nog gisteren. Hoe is
't mogelijk ?" Of wel: „Als 't er zoo mee staat, dan is 't uit
met zijn Leven". En na twee of drie dagen of kort daarna
stierven ze. Zoo ging de dood overal zijn gang. Niemand was
veilig, geen jongeling, geen volwassene; maar zooveel is
zeker, dat er meer jonge menschen stierven dan oude.
De gezonden, ziende dat de dood zoovele slachtoffers
maakte, kregen spoedig berouw over hun zonden, gingen ter
kerke en beleden ze aan hun pastoor of diens plaatsvervanger;
en, nadat ze terstond vergiffenis gekregen hadden, hoorden
ze daar de mis en na de H. Sacramenten ontvangen te hebben,
keerden ze naar huis terug. Velen stierven, anderen ontsnapten
den dood en werden dan door hun vrienden toegejuicht.
Het was zomer, toen deze storm van sterfgevallen losbrak.
Vroeger was het gewoonte, dat, na 't sterven van mannen of
vrouwen, de bloedverwanten terstond bijeenkwamen, om alles
te regelen: de begrafenis, het aantal en de hoedanigheid der
kaarsen, het kleed over de lijkbaar, het luiden der klok,
en al dergelijke dingen. Nu gingen vaders, broeders, zonen
en ooms zich zwarte kleeren aanschaffen, ofschoon dat
vroeger niet mocht; maar 't was voor de staatsie, en werd nu
gewoonte. En wie ze maar aantroffen op straat of in de kerk,
noodigden ze uit, hen uit liefde tot God, de eer te doen de
begrafenis bij te wonen en bij de avondgebeden en den lijkdienst tegenwoordig te zijn. En waar dan sterfgevallen waren,
daar zette men stoelen en banken voor het huis en daar gingen
zij bijeenzitten, 's morgens of 's avonds. Ook jonge en oudere
vrouwen gingen daarheen, gekleed, notabene, zooals ze ter
bruiloft gaan ! Ik zal daar maar niet meer over zeggen I ) ;
't is beter over zulke dingen te zwijgen; want, wie daarover
de waarheid vertelden, die zouden hun broodje verliezen. Ook
wilden ze er geen berispingen over hooren. Ook werd het
gewoonte, dat de familieleden bleven en deelnamen aan den
I) Men denke aan de kleedij, de kapsels en de „chausettes".
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maaltijd, om de erfgenamen te troosten en tot vrede en
eendracht aan te sporen. Maar nu had je eens moeten zien,
met wat een staatsie de vrouwen naar het altaar kwamen om
hare gave te brengen, hoe trotsch ze zich gedroegen! Zoo
deden ook de mannen, zoowel de jongelui als de voiwassenen. Allen waren zeer gebeten op de priesters, bij de
offerande, zoowel als bij andere dingen.
Toen de bestuurders van de stad zagen, dat door de ontzaglijke sterfte velen heen gingen, zoodat de afgesloten kerkhoven stinkend werden en de lucht verdorven (waardoor
er beroering kwam bij het yolk, dat twijfelde en zeer bang
was voor den dood), bepaalden zij in hun vergadering
verschillende zaken, die zij daarop lieten afkondigen. Ten
eerste, daar het gelui der klokken toch maar ijdele klank was,
doch maakte, dat de gezonden, die het hoorden, in groote
vreeze geraakten, werd het verboden. Evenzoo het dragen
van rouwkleeren; vervolgens het samenkomen om sterfgevallen aan te zeggen; het plaatsen van banken in de straten
voor een sterfhuis; het strooien van stroo aldaar, waar dan
de mannen kwamen zitten, terwijl de vrouwen in de huizen
zaten; en alle processies van geestelijken, zooals daarbij
gebruikelijk waren. Dit alles werd door 't stadsbestuur uit
vrees voor den dood verboden. Betreffende de dooden
bepaalden zij, dat zoo spoedig iemand overleden was, zijn
graf moest worden gedolven en 't lijk terstond moest ter
aarde besteld worden, opdat de stank, op welk uur hij ook
heenging, den levenden niet schaden zou. Dit alles werd
dadelijk toegepast, zoowel op armen als rijken. De familie en
vrienden kwamen dan den volgenden dag in de uitgekozen
kerk den uitvaartdienst bij woven, waarbij slechts twee brandende kaarsen gedragen en neergezet werden en vromelijk
werd gebeden.
Ondertusschen werd de sterfte in de stad, zoowel aan dezen
als aan genen kant der rivier, al maar grooter; een groot deel
)

Atria. Men weet, dat ook in de kloosterhoven begraven werd.

Miniatuur uit de kroniek van Gillis li Muisis, voorstellende

een kerkhof in den tijd van ,den Zwarten Dood".
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van het y olk stierf een spoedigen dood; maar toen al die
dingen geregeld en openlijk afgekondigd waren, begonnen
de pastoors en de kapelaans, de andere geestelijken en de
doodgravers te klagen, dat ze op die manier veel te weinig
verdienden, want met de plechtige begrafenissen was het uit.
Immers, waar de sterfte bij den dag toenam en het aantal
dooden steeds grooter werd, daar moest ook hun loon grooter
worden. Want het was allesbehalve aanlokkelijk, zooveel
zieken te bezoeken en ze de H. Sacramenten toe te dienen,
wanneer men niet zeker was van de betaling en in dat opzicht
niet tekort kwam. Want alien meenden, dat het bezoeken van
de zieken een zwaar werk was. De stank was alles behalve
aangenaam, van hun adem gold hetzelfde. Een bewijs daarvoor is, dat er van de priesters, die de zieken bezochten, zeer
velen in onmacht vielen en stierven. Zoo zijn van de goede
geestelijken gewoonlijk die gestorven, die de zieken opzochten.
En daar reeds alle kerkhoven vol waren en de stank de
menschen, die er omheen woonden, hinderde en schaadde,
werd ook in die zaak, naar mij voorkwam, uitstekend voorzien. Want ondanks alle bovengenoemde klachten, verordende
het stadsbestuur, tot heil van de stad, met algemeene stemmen, dat er buiten de muren twee geschikte kerkhoven
gezocht en aangelegd zouden worden, waar de lijken zouden
worden begraven. Een ervan zou komen bij het melatenhuis
ten Dale, waarbij geschikte velden waren, het andere bij de
Kruisbroeders (een monniken-klooster) bij de kalkovens. Dat
moest men wel doen voor de gemeente, omdat het zomer
was. Verder werden er, voor het kerkhof van elke parochie
binnen de muren der stad I ) twee gezworenen aangesteld,
zonder wier vergunning daar niemand mocht begraven worden 2 ). De gemeente was het daar allesbehalve mee eens en
i ) Behalve de hoofdkerk van 0. L. V. had Doornik van ouds de kerspelen:
St. Nicasius, St. Quintinus, St. Piatus, St. Peter, St. Jacob, St. Maria
Magdalena, St. Nicolaas en St. Catherina, zoodat er dus — de kloosters
daargelaten — acht of negen kerkhoven waren. Zie: les Delices des PaisBas, I, p. 382.
2) Waarschijnlijk alleen de niet aan de pest overledenen.
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begon luide te mopperen: „wat moeten de Heeren toch met
die nieuwe kerkhoven ? Dat deden ze vroeger nooit ! Op deze
kerkhoven, daar liggen onze vaders en moeders, onze zusters
en broeders en onze vrienden. Deze zijn ons mooi genoeg.
Wanneer we tusschen de graven wandelen — al zijn we dan
geen „Heeren" als die van 't Bestuur — dan bidden we voor
de zonden van alle overledenen, die een kerkelijke begrafenis
gekregen hebben. En nu komt er een nieuwe lijkweg, omdat
de kerkhoven buiten de muren zijn, en daar worden dan
begraven rijken, armen en vreemdelingen, alien dooreen. Dat
kan God niet goed vinden, want het is onredelijk. Er moet
onderzocht worden, wie de menschen zijn en waar ze vandaan
komen. Alle kerken en alle kerkhoven en klooster-begraafplaatsen zijn gesticht door onze voorouders, vrienden en
familieleden, die toch ook verstand hadden en daartoe door
vroomheid werden bewogen. Ze moeten dus medelijden met
ons hebben. Want het is onduldbaar, wat ze verordend hebben
en besloten. Want die nieuwe kerkhoven, waar ze ons alien
heen willen hebben en begraven, zonder onderscheid te maken,
zijn niet eens gewijd ! En wat willen ze doen tegen 't geen ons
aller recht is ? 't Moet anders, of ieder zij op zijn hoede".
Zoo mopperde ongeveer de geheele gemeente: ze waren zeer
toornig en alles was in rep en roer.
Het stadsbestuur, bemerkend dat ze zoo mopperden en niet
begrepen, waarom dat zoo besloten was, kwam overeen, wat
anders te doen en koos den goeden( ?) weg. Het besloot, dat
er op de kerk- en in vele kloosterhoven groote grachten
zouden gegraven worden, breed en diep en dat de doodgravers
daar met reine handen de lijken zouden ter aarde bestellen,
zonder kisten en maar even met zand bedekt, opdat er tweeof driehonderd in een kuil konden. En zoo kwam er aan
't gemopper van, en de beroering onder de gemeente een
eind" 0 .
„Nu moet men weten, dat in het Henegouwsche St. Petersklooster, in een draagbare schrijn, relieken waren van (den
1) T. a. p. blz. 364-377.
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grooten pest-heilige) St. Sebastiaan en toen dat, in den tijd
dat de pest hevig woedde, bekend werd, stroomden daar van
alle kanten de menschen in groote menigte samen, edelen,
n.l. ridders, deftige vrouwen, kerkelijke personen, kanunniken
en monniken van allerlei orden en gewone menschen van
beiderlei geslacht, wat vroom en verbazingwekkend was om te
zien. Maar toen de sterfte een weinig ophield, na Allerheiligen,
hield ook die uiting van vroomheid op. En ook naar het
klooster van St. Medardus te Soissons, waar, naar men zegt,
het lichaam van dezen martelaar St. Sebastiaan is, trokken
de menschen van beide geslachten en van allerlei stand, van
alle kanten in bedevaart op (en dan zongen ze deze latijnsche
sequentia) :
. „O, Heilige Sebastiaan, bescherm en behoed mij steeds,
vroeg en laat, alle uren en oogenblikken, terwijl ik nog gezond
van geest ben, en beschut mij, gij vrome martelaar tegen die
verderfelijke ziekte, geheeten „de epidemie !"
„Verdedig en bewaar mij voor die pest, mij en al mijn
vrienden, die bekennen, dat wij gezondigd hebben tegen God,
de Heilige Maria en U zelven, o vrome martelaar !
„Gij, burger van Milaan, kunt, als gij wilt, deze pest doen
ophouden en van God verkrijgen, dat er een einde aan komt;
want het is algemeen bekend, dat gij daartoe de noodige
verdienste hebt !
„Gij hebt de stomme Zoe weer genezen en haar, hersteld, weder teruggegeven aan Nicostratus, haar man, op
wonderbaarlijke wijze. Gij hebt in hun pijn de martelaars
getroost en hun het eeuwige leven beloofd, dat den martelaars
toekomt !
„Blijf gij ons steeds bij, martelaar St. Sebastiaan, en
bewaak, genees en bestuur ons door uwe verdiensten, zoolang
wij nog op aarde zijn en behoed ons voor de pest !
„Draag ons op aan de H. Drieeenheid en de H. MoederMaagd, en maak, dat wij zoo het leven eindigen, dat wij als
loon verkrijgen de gemeenschap der martelaren en God, als
vroom rechter !"
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Maar toen de pest ophield, hielden ook die bedevaarten en
die devotie op" I).
Als vroom katholiek heeft ook Abt Gillis, toen de pest op
haar ergst was, tot St. Sebastiaan gebeden:
„O, Heilige Sebastiaan, geef ons, door uwe heilige verdiensten en uwe gebeden, een middel, waardoor die ontzettende pestziekte ophoudt. 0, Heer, welk een zomer hebben
wij gehad en moet nu ook, straks in den winter, iedereen nog
zeggen: „Wee mij, ik vrees voor den dood, voor mijzelven
en voor mijn vrienden ?" Gij, o martelaar, hebt de kracht en
de macht, verdedig ons, arme stervelingen, in dit leven tegen
die epidemie, tegen die ontzettende pest en tegen alle andere
rampen en kwalen en ook, als het u belieft, tegen de pijlen
van den booze. U sloegen ze dood met dorschvlegels; maar
nu zijt gij in Gods woning, met de Maagd, de vrome Moeder,
de roemwaardige Maria, met de Patriarchen en de Profeten,
met al de Apostelen, met de Martelaren, hun gezellen, met
de Belijders en alle Maagden, alsmede met alle Hemelsche
Machten. Gij verheugt u in den hemel met alien. Roep, o
martelaar, het hemelsche hof bijeen, bid hen, dat zij hun
gebeden met het uwe vereenigen en een middel afsmeeken
van de goddelijke Drieeenheid tegen die voorzegde pest, opdat
zij ophoude en eindige. Moge de Godheid dat geven !" 2).
x ) T. a. p. p. 381, 382, 385. De latijnsche sequentia ook bij Van Vloten,
Nederl. Geschiedzangen, I, blz. 53.
2) T. a. pl. p. 3 77, 378.
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HOOFDSTUK XXXVII.
Het laatste, maar niet het minst merkwaardige, wat Abt
Gillis ons meedeelt aangaande de pest te Doornik, is, in
tegenstelling met het voorgaande, dat bijna geheel in verzen
beschreven was, in Latijnsch proza opgesteld.
„Daar het mij wel eens een beetje zwaar en moeilijk was,
wat ik zeggen wilde, in verzen uit te drukken, keer ik nu tot
het proza terug, om 't wat gemakkelijker te kunnen afdoen.
De Doorniksche Bisschopszetel kwam in dat jaar 1349 leeg
te staan door het sterven van den zeereerwaarden en allervroomsten vader Heer Johan van der Weyden, de laatste
bisschop, die erg op zuivere lucht gesteld was. En, daar de
zomer nog al heet was, en er in de stad veel gepraat was
over de groote sterfte, vatte hij het plan op naar Guise
(tusschen St. Quentin en Vervins) te gaan, naar het huis van
zekeren ridder, Pierre de Mocout geheeten, een goede vriend
van hem, waar hij eenigen tijd dacht te verblijven. Hij kwam
te Arras en was juist op het feest van het Allerheiligste
Sacrament ons Heeren Jezus Christus, d. w. z. op St. Barnabas Aposteldag (II Juni) te Kamerijk. Daar deed hij in
de Kathedraal den Heiligen Dienst en droeg daarbij in de
groote processie een zware monstrans, waarin het Heilige
Sacrament was, en, zeer vermoeid en verhit door de zon,
kwam hij door de warmte erg aan het zweeten, en deed daarna
de Mis. Hij bleef den geheelen dag in de stad en gebruikte
tegen den avond, naar het scheen gezond en wel, het middagmaal. 's Morgens vroeg ondernam hij den tocht naar Cateau
Cambresis. Al voortrijdend zei hij onderweg tot zijn reisgezellen en zijn gevolg, dat hij zich niet wel voelde, dat het
slecht met hem gesteld was. In de bedoelde stad gekomen,
bleef hij daar den geheelen dag. Den volgenden morgen,
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opgestaan zijnde, hoorde hij de Mis, maar toen de paarden
cr ereed waren.voor 't vertrek, bleef hij op zijn bed, zooals het
6
aan den wil Gods behaagde, waartegen niemand zich kan
verzetten, en blies kort daarop den laatsten adem uit (Zaterdag 13 Juni, 1349). Doch, zooals er geschreven staat: „Maar
de rechtvaardige, al sterft hij vroeg, is in de ruste 0 en de
mensch weet niet of hij lief de waardig is of haat" 2 ) ; moge
dus zijn ziel rusten in vrede.
Maar zijn gevolg was erg ontsteld. Zij lieten echter zijn lijk
naar Doornik brengen in 't bisschoppelijk paleis. En de volgende week, op Donderdag, werd hij, zooals 't behoorde.
eervol begraven en door alien, zoowel geestelijken als leeken,
zeer betreurd. Na de begrafenis en de sluiting van het graf,
namen deken en kapittel, ouder gewoonte en zooals hun recht
is, het bestuur in geestelijke zaken op zich, en vervulden de
plichten van officiaai en andere. Maar de lieden van Z. M.
den Koning (van Frankrijk) legden overal beslag op de
aanwezige dingen, als zijnde 's konings recht. En, hoe
jammer, alien voorraad, die er gemaakt was tot het herstelien
der gebouwen en voor 't maken van nieuwe in 't bisdom,
namen ze in beslag en voerden ze weg.
Ondertusschen overleed er niemand van aanzien meer in
Doornik tot het begin van Augustus; maar na het feest van
St. Jan (24 Juni) begon de sterfte in de parochie van St. Piat
in de Merdenchon 3) straat en vervolgens in de andere
kerspelen, zoodat er den geheelen dag lijken in de k e r k en
gedragen werden, nu eens vijf, dan tien, dan vijftien. En in de
kerk van St. Brictius soms wel twintig of dertig 4). En in alle
kerspelen lieten de pastoors, de kerspelpriesters en de doodgravers om de winste de kiokken luiden, over dag en bij
nacht, op 't uur van het sterven der menschen, 't zij 's morgens, 't zij 's avonds. Zoo begonnen de mannen en vrouwen,
1) Sap. 4 : 7. 2) Pred. 9 : 1.
3) Fransch „merde" levert geen welriekende vertaling. Misschien iets
als „de Vaalt" in Zutphen.
4) De gemiddelde sterfte per dag te Doornik schijnt dus geweest te zijn:
9 x 10 + 20 = 1 10 personen.
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ja al 't yolk in de stad erg bang te worden, doch niemand
kon er jets tegen doen.
Maar de bestuurders van de stad, ziende, dat noch deken
en kapittel, noch de andere geestelijkheid, zich druk maakte
om er jets tegen te doen, omdat het in hun eigen belang was
en ze zoodoende aardig wat verdienden, hielden een vergadering en stelden de volgende verordeningen vast, die ze
openlijk lieten afkondigen:
Proclamatie.
1. Allen, die er bijzitten op nahouden, moeten zich daarmee verloven en er een wettig huwelijk mee aangaan, of zij
moeten ze verstooten. Die van de politie zullen dat overal,
waar 't hun gezegd wordt, aanzeggen, onderzoeken, of 't
gebeurt, of ze verwijderen; zoo niet, dan worden zij volgens
besluit van de gezworenen en den raad uit de stad verbannen.
2. VvTegens de sterfte is besloten, dat voor ieder, die overlcden, is, hetzij over dag, hetzij bij nacht, op welk uur het zij
en van welken stand hij (of zij) ook is, terstond een graf
gedolven wordt en dat zij terstond worden begraven, hetzij in
een kist, hetzij zoo maar op de lijkbaar, en dat zij daarbij
gelui der klokken mogen hebben volgens hun stand, in zooverre als bij de Missen op Zondagen gewoon is.
3. De graven moeten minstens zes voet diep zijn en de
kisten mogen geen gewelfde deksels hebben, en in elk kerspel
moeten voortdurend drie grafkuilen gereed zijn.
4. De zielmissen moeten in de kerken geschieden bij de
nachtgebeden en in de Mis, nadat er een lijkkleed over het
stroo gelegd is; de verlichting mag zijn naar de draagkracht
en de wenschen der familie.
5. Na het uitgaan der kerk mogen er geen samenkomsten
gehouden worden in de huizen der overledenen. Ook mogen
er geen banken of stoelen voor de huizen in de straten gezet
worden voor zulke bijeenkomsten, noch andere van ouds
gebruikelijke dingen.
6. Niemand mag rouwkleeren dragen behalve de vader,
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de broeder of de man van de(n) overledene. En bij het
lijkmaal mogen niet meer dan tien schotels zijn (d. w. z. tien
aanzittenden).
Dan werd er afgekondigd:
7. Niemand mag des Zaterdags na noen eenig werk verrichten, wat het ook zij, noch koopen of verkoopen.
8. Op Zondag mag er niets verkocht worden, uitgezonderd
levensmiddelen.
9. Niemand mag dobbelsteenen maken of verkoopen, en
er mogen geen spelen gespeeld worden, waarbij dobbelsteenen rollen of gebruikt worden. En wat men ook moge
spelen, daarbij blijven alle vloeken bij God en Zijne Heiligen,
zooals gewoon zijn, achterwege.
Nadat de voornoemde bepalingen eenigen tijd van kracht
waren geweest en het geweld der sterfte onophoudelijk toenam, werd op St. Mattheusdag (21 September) afgekondigd:
io. Niemand, wie het ook zij, mag voortaan rouwkleederen dragen.
i I. Alle klokgelui voor de overledenen is ten eenenmale
verboden.
12. In de kerken mogen geen lijkkleeden meer gelegd
worden.
13. Er worden, volgens oude gewoonte, geen noodigers
meer bijeenverzocht om de menschen uit te noodigen den uitvaartdienst bij te wonen, dan hoogstens twee, die hen alleen
mogen verzoeken tot de nachtgebeden en de zielmis.
Zulke en vele andere dingen liet in die dagen het Stadsbestuur afkondigen, onder bedreiging met zekere straffen,
volgens den wil der gezworenen en den Raad.
Ik durf zeggen, omdat ik het van vele geloofwaardige personen gehoord heb, dat die proclamatie uitwerkte, dat een
groote menigte mannen en vrouwen, die er vroeger bijzitten
op na gehouden hadden, nu in het huwelijk traden. Ook het
vloeken en andere verboden dingen hielden op I ). Ook moet
1) Hierbij moet men niet uit 't oog verliezen dat het optreden der Kruisbroeders, dat onder de sterfte geregeld doorging, tot dit alles de aanleiding was.
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ik het nageslacht meedeelen, dat ik gemerkt en vernomen heb,
dat de Meester dobbelsteenmakers het slechte in wat goeds
wisten te veranderen en de schade, die ze leden, wisten in te
halen, doordat ze van 't ivoor, waarvan ze vroeger vierkante
dobbelsteenen vervaardigden, nu begonnen ronde kralen te
maken, waarvan ze „paternosters" maakten.
Wat ik alzoo te weten kwam, heb ik zoo goed mogelijk laten
te boek stellen en naar de waarheid van alles heb ik, zoo goed
ik vermocht, onderzoek gedaan. En, waar 't geweld der
sterfte in Doornik zoo groot was, komt mij de vraag op de
lippen: wie kan uitdenken, wat er in dien tijd alzoo voorgevallen is in alle koninkrijken en landen ? Want zij begon in
het Oosten en heerschte door de geheele wereld, naar
't gerucht wilde. Ook wete het nageslacht, dat de sterfte in
Doornik verbazingwekkend was, want ik hoorde omstreeks
Kerstmis van verschillende menschen, die zeiden, dat ze het
wisten, dat hier te Doornik meer dan vijf en twintigduizend
personen overleden waren. En verwonderlijk was het, dat er
van de voornamen en rijken, vooral van hen, die wijn
gebruikten en zich van verdorven lucht en 't bezoek der zieken
onthielden, weinig of geen overleden. Maar zij, die de zieken
bezochten of er mee omgingen, werden of zwaar ziek Of ze
stierven. En in de buitenwijken en kleine en nauwe steegjes,
stierven er veel meer dan in de breede straten en aan de
pleinen. En wanneer in een huis een of twee menschen stierven, dan overleden daar ook terstond of kort daarna de
overigen, zoodat uit een huis dikwerf tien of nog meer menschen het Leven lieten. In vele huizen gingen ook de honden
en de muizenlezers (katten) 't hoekje om I ). Zoo was dan
geen rijke, middenstander, of arme, veilig en alien verwachtten
elken dag den wil des Heeren. En zooveel is zeker, dat van de
pastoors en kapelaans, die de biecht hoorden en de menschen
voorzagen van de H. Sacramenten, en van de kerspelpriesters
en wie met hen de zieken bezochten, zeer velen overleden zijn.
I) Driewerf jammer dat Abt Gillis oak niet even naar den weistand van
.muizen en ratten geinformeerd heeft, he, Dokter ?
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't Voorgaande is geordend en opgeschreven voor de maand
Maart (135o) ; want daarmee maak ik een eind aan 't jaar 1349.
En voorwaar, de winter was verwonderlijk. Terwiji men in
andere jaren dilwijls ziet dat het sterk begint te vriezen in
't begin van October, en dat dan voortduurt tot aan 't begin
van Februari, was er nu in die vier maanden niet zooveel
vorst, dat een gans of eend er om naar 't Zuiden behoefde te
trekken of trok; maar de regen stroomde, zoo geweldig, dat
de rivier de Schelde en vele beken overal buiten haar oevers
traden, zoodat de weiden langs hare boorden in een bare zee
herschapen schenen. Zoo was 't in onze streken en in Frankrijk. Over verder gelegen streken kan ik niets zekers zeggen.
Maar wegens 't wegblijven van de vorst en den overvloed van
water, waren veel verstandige menschen bang voor ziekten
in de maand Maart en in den zomer.
In het jaar 1349, in de maand December, is ook gestorven
de oudste zoon van den Hertog van Brabant, n.l. de Hertog
van Limburg 0, die de dochter van Johan, Hertog van Normandie, den oudsten zoon van den Koning van Frankrijk, tot
vrouw had.
Wegens de groote sterfte van mannen en vrouwen in het
vorige jaar, was er in 135o groot gebrek aan werklieden,
want van de menschen, die werkzaam waren bij den wijnbouw,
de boerenarbeiders, allerlei vaklieden en bedienden, waren er
ontzaglijk veel gestorven. Vandaar, dat velen van hen, die in
't Leven waren gebleven, zoowel zij, die rijk waren geworden
door 't geen ze geerfd hadden, als de anderen, buitensporig
hooge loonen eischten, vooral, omdat in heel Frankrijk het
geld weinig waarde had en nog bij den dag in waarde afnam.
Ziedaar de redenen, waardoor van Kerstdag of en vervolgens
een groote schaarschte ontstond, zoodat koren, wijn en alle
levensmiddelen, alsook alle andere koopwaren, veel te duur
werden, zoodat alien, de rijken, maar bovenal de armen, erg
klaag-den en meenden, dat ze onderdrukt werden.
i ) De man van den Jodenmoord.

NEDERLAND IN DOODSANGST.
HOOFDSTUK XXXVIII.
't Was dus in dien winter van 1349 op '5o, dien winter,
waarin 't regende „regende en al maar regende, terwijl er
niet zooveel vorst kwam, dat daarom een enkele gans of eend
behoefde over te vliegen naar het Zuiden"; toen „de rivieren
het water niet konden bevatten en de lage streken langs hare
oevers een bare zee geleken", dat de pest, de groote sterfte
of de Zwarte Dood langzaam kwam aanschuiven naar de
grenzen van wat wij tegenwoordig „Nederland" noemen en
die waarschijnlijk het eerst passeerde in Zeeuwsch-Vlaanderen
en Brabant. Anderhalf, ja bijna twee jaar Lang waren de menschen ook daar geweest in angstige spanning over hetgeen
elke pelgrim en iedere reizende koopman ook hun had aangekondigd dat komen moest, de afgrijselijke plaag, die daar
ginds in het Zuiden, al millioenen slachtoffers had gemaakt.
En wat dat zeggen wil, anderhalf jaar te wachten, anderhalf
jaar te leven in doodsangst, wie onzer, die het beseffen kan ?
Ook in Zeeland en Holland zullen de menschen, door dat
ontzenuwende wachten, lichtgeraakt en kortaangebonden,
wederspannig en twistziek geworden zijn, en 't kon wel eens
wezen, dat juist dat, gevolgd als het werd door de pest zelf,
het meest heeft bijgedragen tot het ontstaan dier twisten,
waardoor in volgende tijden alle Nederlandsche gewesten
verdeeld en verscheurd werden. Waarschijnlijk het eerst in
Zeeuwsch-Vlaanderen, want aan de kusten verspreidde de pest
zich door de scheepvaart vlugger dan in 't binnenland. „Waarschijnlijk". Want, wonderlijk en haast ongelooflijk is het,
maar daar in Zeeland en Holland schijnen niet de minste
gegevens over de gebeurtenissen van dien ontzettenden tijd
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bewaard. Weliswaar lagen ook daar toen al steden en stadjes:
Sluis en Vere, Middelburg, Zierikzee en Briele, Dordrecht,
Delft en Gouda, Leiden, Haarlem en Amsterdam waren er
toen ook al, maar al wat aan dien pesttijd herinnerde, schijnt
in al die plaatsen zoo geheel opgeruimd, weggeschoonmaakt
en verdwenen te zijn, dat ook onze knapste geschiedschrijvers
er niets over hebben gevonden. Ja, de meeste hebben 't zelfs
zoover in hun kunst gebracht, dat ze de geschiedenis van die
tijden beschreven hebben, zonder ook maar met een woord
van dezen geesel der volkeren gewag te maken.
Kloosterkronieken uit dien tijd zijn er niet, en de oudere,
die er waren, zijn over die jaren niet voortgezet. Stedelijke
en gewestelijke rekeningen mogen er geweest zijn, maar van
die jaren zijn ze zoo goed als overal verdwenen. Ziedaar de
reden, dat latere geschiedschrijvers, door niets aan de groote
sterfte van 135o herinnerd, en doordat ze, als zoovelen, ook
al niet verder keken, dan hun neus lang was, er geheel over
zwij gen. Zoo de groote Jan Wagenaar. Om dien tijd te
begrijpen, blijkt hij ijverig gestudeerd te hebben in Duitsche
kronieken (die van Alb. Argentinensis b.v.), doch, hoewel die
titvoerige berichten geven over de geeselvaart, den Jodenmoord en de pest, schijnt zelfs de gedachte niet bij hem
opgekomen te zijn, dat er in ons land ook iets dergelijks kon
gebeurd zijn. Erger nog. Er bestaan een tweetal boeken over
den oorsprong der Hoeksche en Kabeljauwsche twisten, die
juist in dezen tijd een aanvang nemen, het eerste geschreven,
als antwoord op een prijsvraag, door mr. H. W. Tydeman,
hoogleeraar in de rechten aan de universiteit te Leiden, en
met goud bekroond I ) ; het andere, geschreven door mr. J. C.
de Jonge, toen substituut-archivaris van het Rijk 2 ). Beide
beeren kwamen voor de vraag te staan, hoe het te verklaren
is, dat het aantal documenten, rekeningen, enz. in dien tijd
voortdurend afneemt, om in 1350 — het pestjaar — plotseling
tot nul te worden. Zij hebben daarop allerhande antwoorden
1) Uitgeg. te Leiden, 1815.
2) Leiden, 1817.
MEINSMA, De Zwarte Dood.
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bedacht, maar 't eenig juiste antwoord: dat in 1349 alles in
't honderd is geloopen door den doodsangst, waarin de menschen verkeerden; dat in 135o het grootste deel der ambtenaren door de pest weggesleurd is uit hun werk, terwijl
niemand, die daartoe niet benoemd was, hun taak kon overnemen; dat geschikte menschen daarvoor stellig ook niet zoo
dadelijk te vinden waren, en niemand zin had zich zelven de
pest op den hals te halen door de boeken of geschriften van
een ander, die aan de pest was overleden — verondersteld
altijd, dat zijn omgeving die nog niet ten vure had gedoemd —
ter hand te nemen en voorttezetten, dat antwoord is niet bij
hen opgekomen. Men zou over dit gebrek aan doorzicht een
aardig paskwil kunnen schrijven; maar de zaak is er eigenlijk
te ernstig voor. En wat moet men denken van geschiedschrijvers, die de jaren 1347 tot 1351 tot hoofdschotel maken van
den maaltijd, dien zij u voorzetten, en daarbij van den doodsangst, de geeselvaart, den Jodenmoord en de pest . . . . met
geen woord reppen ? 1)
En toch had de, in die dagen zoo bekende, mr. Henrik van
Wijn, in zijn „Huiszittend Leeven", in 18o1 verschenen 2),
er al lichtelijk op gewezen, dat hetgeen Jan Boendale over die
dingen in zijn „Brabantsche Yeesten" verhaalde, ook op
Nederland misschien wel van toepassing was.
Nog altijd staat men in Holland op het standpunt, dat er
niets over te vinden is. Zie de woorden van prof. Blok in zijn
Geschiedenis van het Nederl. Volk, reeds aangehaald in
Hoofdstuk VII 3). Maar wij denken er niet aan, dat maar
zoo voetstoots voor waar aan te nemen. Zou het ook kunnen
zijn, dat men, wat er nog uit dien tijd hier en daar schuilt,
bekeken heeft met te weinig kennis van zaken ? Gaat misschien
ook in Holland en Zeeland de pest van 135o schuil in documenten en papieren, waarin men haar niet zou verwachten ?
1) Zie b.v. Tydeman, Verh. over de H. en K. partijschappen, blz. 28
en volg. De Jonge, Verh. over den oorspr. der H. en K. Twisten,
blz. 121, 251, 252.
2) Deel I, blz. 105, noot A.
3) Uitg. 1893, II blz. 79.
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Heeft men wel eens bedacht, dat ook kroniekschrijvers, die
75 of Too jaren later leefden, misschien nog over mondelinge
of schriftelijke mededeelingen beschikt hebben, die wij nu
missen ? Is er, met een woord, wel behoorlijk gezocht ?
Ziedaar, wat noodig is.
Ook zonder eenig onderzoek van de Rijks- en Stadsarchieven in Holland en Zeeland durven wij beweren, dat het
daar juist zoo geweest is, als overal elders: En dat zullen
wij trachten to bewijzen uit gedrukte stukken.
Abt Gillis li 1Vluisis heeft ons verhaald, hoe er, in de tweede
helft van Augustus 1349, onder de geeselaars, die naar
Doornik kwamen, 30o waren uit Sluis, toen nog aan zee
gelegen, en 40o van den kant van Dordrecht; hoe er, den
I2 en September, opnieuw 8o verschenen uit Sluis en op den
15en dier maand nogmaals 25o uit hetzelfde stadje. Wordt
het daardoor niet waarschijnlijk, dat, zooals 't elders was,
't ook was in Zeeland en Holland ? Maar er is meer.
In zijne „Geschiedenis van de verwonderlijke daden van
Koning Eduard den derde" I ), vertelt ons de Engelsche
kroniekschrijvers Robert van Avesbury: „In het bedoelde jaar
ons Heeren 1349, omstreeks het feest van St. Michiel
(29 Sept.) kwamen meer dan 130 menschen, meerendeels
afkomstig uit Zeeland en Hollan d, door Vlaanderen
naar Londen en daar geeselden ze met karwatsen hun naakt
en bloedig lichaam, nu eens in de St. Paulskerk, dan op andere
plaatsen van de stad. Ze deden dat tweemaal per dag, voor
't aangezicht des yolks, van de lendenen tot aan de hielen
bedekt met een linnen laken, terwijl het geheele bovenlijf
naakt was. leder hunner had een hoed op het hoofd, die
zoowel van voren als van achteren geteekend was met een
rood kruis en elk had in zijn rechterhand een karwats met
drie koorden en iedere koord eindigde in een knoop, door
't midden van welke, dwars over elkander, naalden gestoken
waren. Zij trokken barrevoets op, gelijk een processie. Bij
het geeselen zongen vier hunner een lied in hun eigen taal,
r) Uitg. door Hearnius, Oxford, 172o blz. 179, 180.
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terwijl alle anderen de bedoelde vier nazongen op de wijze,
waarop de andere Christenen een litanie zingen. En alien
wierpen zich bij zoo'n optreden driemaal ter aarde, waarbij
ze hunne armen als een kruis uitstrekten. Daarbij zongen ze
voortdurend door; onderwij1 stond de laatste van hen op en
over dengene, die voor hem lag, heenstappende, gaf hij dien
een slag met zijn karwats. Zoo deed ook de volgende, enz.
tot dat ieder hunner dezelfde plechtigheid volbracht had.
Vervolgens trokken alien hun gewone kleederen weder aan
en, altijd de hoeden op hun hoofden houdende en de karwatsen in de hand, keerden ze naar hunne herbergen terug.
Een dergelijke boete deden ze, naar men wilde, ook elken
nacht".
In de kroniek van Jan van Leyden, niet de beruchte
„Koning van Sion", maar een eerzaam Hollandsch geschiedschrijver uit de I5 e eeuw, staat over dien pesttijd een
stukske 0, dat wij niets eens uit het Latijn in het Nederlandsch behoeven te vertalen: dat heeft de schrijver van „Die
excellente Cronike van Brabant", uitgegeven in 1530, reeds
voor ons gedaan 2 ). Ziehier:
„Int jaer M.CCC.XLIX (1349) heeft God van hemelrijk
alle de werelt (Zou daar Holland ook bij hooren ?) gecastijt
mit een groote sware pestilencie, dat de heeft van alien men:
schen nauwelijc te lijve 3) ghebleven en is, also, datter vele
steden, dorpen ende sloten leech ende onbewoont bleven
staen. Door dese grote sware plage ende sterfte zijn in veel
plaetsen opghestaen, sonder eenige auctoriteyt (goedkeuring)
oft ontheyt (bevel) van den paus oft der heyliger kercken,
eenige menschen, aennemende een openbaer penitentie, die
ghenoemt waren die gheselbroeders. Dese deden voor hem
dragen dat heylige cruys ende ghingen also met crucen ende
met vanen tweemaal dages in dye kercke, ende maecten hem
daer al naect, bedeckende haer schamelheden met eenen linden
z) Joh. a. Leydis, Chronioon, in Rerum Belgic. annales, I blz. 272.
2) Aldaar, fol. 200, 4.
3) In 't leven.

NEDERLAND IN DOODSANGST.

309

(linnen) doeck, ende sloeghen hem selven ende bisonder op
die scouderen met scerpen gheeselen, dair knopen ende
cleyne yseren nagelkens in ghehecht waren, so seer ende
wredelic, dat dat bloet tot elcken slage daer uut ghelopen
quam; ende al slaende songen si met deerlike stemmen,
screyende ende suchtende: ,,Slaet u seer, door Christus eer,
door God so laet die sonden meer". Ende nimmer meer sliepen
si den eenen nacht, daer si den anderen hadden gheslapen,
ende nye (nooit) en conde men vernemen van wien dese secte
ende vergaderinge eerst begonnen was ende van waen (waar)
si quamen. Ende met dusdaniger penitencie ghingen si van
d'ene stede totter andere ende van d'ene plaetse ende dorpe
totter ander omtrent XL ( ! lees 33'1 2 ) dagen lanck. Ende
veel lieden, dit siende, werden beroert met medelij den ende
ghingen mede ende deden als d'andere. Ende voldoende hair
penitencie van XL ( !) dagen, ghingen si weder thuys, ende
sommige begonnen weder van nieuwes ende volbrochten haer
penitencie (voor de tweede maal). Ende uut deser secten
quamen oec veele goeder dingen (voort) als quijtsceldinge
van dootslagen, van haet ende nijt ende viantschap, wederkeeringe van onrechtvaerdich (verkregen) goets, etc. Ende
in desen gheselschappe quamen veele diversche personen,
bisschoppen, prelaten, priesteren ende andere gheestelijcke
ende waerlike (wereldlijke), vrouwen ende mannen-personen.
Men woude seggen, dat si eerst quamen uut hooch Duytslant
ende doe in neder Duytslant ende soevoert in Vrancrijke.
Die paeus Clemens die seste, voorsiende, dat uut dese vergaderinghe ende secte een quader (grooter kwaad) comen
mochte, heeft dese openbaer penitencie ende secte op die
pene (straf) van den ban ende der eeuwiger maledictie (verdoemenis) verboden, die niet meer to doen. Ende met desen
is die verghaderinge der menschen afghestelt geweest".
Waar het zoo met de zaken geschapen staat en uit dit alles
duidelijk blijkt, dat ook Zeeland en Holland hun deel gehad
hebben in den doodsangst, de geeselvaart en de pest, zal men,
of men wil of niet, deze dingen moeten invlechten tusschen
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datgene, wat men tot nog toe als „de geschiedenis" van
Holland en Zeeland in dien tijd heeft beschouwd. En als dat
gebeurt, krijgt men stellig een meer logisch, samenhangend
en begrijpelijk geheel. Ja, 't kon zijn, dat er plotseling eenig
licht opging over den oorsprong der Hoeksche en Kabeljauwsche twisten, waarnaar wijlen prof. Tydeman en mr.
De Jonge tevergeefs gezocht hebben.
Men moet aannemen, dat het woeden der pest daar in het
Zuiden (Italie, Frankrijk), in den zomer van 1348 ook in
Holland en Zeeland bekend is geworden, evengoed als te
Zutphen en te Arnhem. Die wetenschap, en de loopende
geruchten, dat, waar de ziekte kwam, er nauwelijks 1 /3, 1/4,
of zelfs 1 / lo van het menschdom gespaard bleef, maakte, dat
de menschen ook in Holland en Zeeland, na eenige maanden
van doodsangst — terwijl de pest wel opschoot, maar langzaam — ongeduldig, lichtgeraakt, balsturig en vechtlustig
werden, want ieder verbeeldde zich, dat zijns nabuurs zonden
die straf des hemels hadden ingehaald. Aan den anderen kant
was ieder ook weer snel tot verzoening geneigd, aangezien
men toch liever niet met een bezwaard geweten den dood
zou ingaan.
Als uitvloeisels van dezen toestand der gemoederen kan men
beschouwen, dat de jonge Hertog van Beieren, Willem (V)
,,de Verbeider", in den zomer van 1348 reeds een eind trachtte
te maken aan den oorlog tegen de Friezen, die zijn peetoom
en voorganger Willem IV het leven had gekost, en dan ook
op den 22en Juni 1348 een bestand met hen aanging voor
twintig jaar 0, terwijl hij kort daarop den oorlog verklaarde
aan Jan van Arkel, Bisschop van Utrecht, om, na een eerste,
voor hem slecht afloopende, schermutseling, ook met dezen
een bestand te sluiten.
En — om eens even ons zoeklicht te werpen op de weinige
oorkonden, die er uit dien tijd bewaard bleven — zouden
't alweer geen uitvloeisels zijn van denzelfden gemoedstoestand, dat Willems oudoom en voornaamste raadsman,
1 ) Zie De Jonge, H. en K. twisten, 1817, blz. 281.
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Heer Jan van Beaumont, in het najaar van 1348 aan zijn neef
Willem V het recht moest vragen om „wetten en keuren te
mogen maken voor zijn heerlijkheid, het dorp ter Goes op
Zuid-Beveland, aangezien zijn onderhoorigen daar zoo twistziek en vechtlustig werden ? Als hem dat recht verleend is,
schrijft hij zijn onderdanen terstond daarop voor: „dat niemand binnen het dorp van ter Goes eenigerhande soort
wapenen mag dragen, uitgezonderd knijven — zakmessen —,
dat niemand 's nachts zonder Licht op straat mag loopen en
dat vechtpartijen verboden zijn" 0 . (6 Nov. 1348).
Dan komt het jaar 1349, waarin ook Beieren, waar Willems
moeder, Vrouwe Margriet van Henegouwen, toen vertoefde,
door de pest stond geteisterd te worden. Zou dat misschien
voor een deel mee aanleiding geweest zijn tot het feit, dat
de ex-keizerin op den 5den Januari van dat jaar Holland,
Zeeland en Friesland aan Naar zoon Willem afstond, „dewijl
deze landen zeer bezwaard zijn met schulden ('t bestuur van
Willem IV en zijn oorlog tegen de Friezen had veel geld
gekost) met oorlog en met allerhande zaken, zoodat zij wel
behoefden een' Landsheer, die dagelijks bij hen was, om ze
met het zwaard te beschermen en terecht te zetten" . . . ,
't Stuk is opgemaakt te „Moniken" (Munchen) in Beieren 2).
Zoo kon Willem nu den titel van Graaf van Holland en
Zeeland aannemen.
1) Zie Van Mieris, Charterboek, II, blz. 756, 757.
2) Van Mieris, II, blz. 745, 46, die 't verkeerdelijk op 1348 stelt.

NEDERLAND IN DOODSANGST.
HOOFDSTUK XXXIX.
Ondertusschen kwam de pest al nader, werd de doodsangst
overal bij den dag grooter en verschenen, vermoedelijk tegen
't midden van Juli 1349, de eerste benden Duitsche geeselaars
in Nederland, om ook hier hun openbare boete te verrichten in
kerken en op pleinen. Ook hier moet de indruk, dien hun
optreden maakte, overweldigend geweest zijn. Abt Gillis li
Muisis heeft ons verklapt, dat reeds in de week tusschen 16
en 22 Augustus 1349 „een gezelschap, uit 40o man bestaande,
van den kant van Dordrecht" te Doornik aankwam. Dat wil
zeggen, dat in Dordrecht de geeselwoede uitgebroken is in
het begin van Augustus, zoo niet in 't laatst van Juli. Want
men moest 't eerst een paar malen hebben gezien, om zoo
geroerd te worden, dat men ook zelf tot zoo'n penitentie
besloot. En dan verliepen er altijd nog eenige dagen, voor
zoo'n gezelschap was gevormd, meesters had gekozen, priesters had gevonden, die mee wilden, en alien uitgerust waren
voor den tocht.
En ook hier zullen de geeselaars, zoowel die uit Duitschland kwamen, als die nieuwe troep, daar in Dordrecht
gevormd, hun best gedaan hebben om twisten bij te leggen,
veeten te verzoenen en de menschen te belezen om hunne
schulden of te doen.
Zou misschien ook de jonge Willem V, nu graaf van
Holland en Zeeland en Heer van Friesland, onder den indruk
van hun voorbeeld gekomen zijn ? Nietwaar, een jongmensch,
al was hij Graaf van z e v en gewesten geweest, moet zoo
jets zien. Wij achten 't niets onmogelijk, dat hij, 't zij te
Dordrecht, 't zij in den Haag of te Geertruidenberg, jets
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dergelijks heeft meegemaakt. Want ook hij wordt plotseling
aangegrepen door de schoone gedachte, die in dat alles zat.
Hadden niet een dag of wat geleden (12 Juni) Dordrecht,
Geertruidenberg, Schoonhoven en tal van ridderen en knapen
beloofd hem te helpen met geld en goed om zijn land te
beschermen tegen den Bisschop van Utrecht en te zijner tijd
den geleden smaad te wreken ? Welnu, hij zou ook doen, wat
de Geeselaars voorschreven. Dus vergeeft hij op den 2I en Juli
(1349) aan de stad Dordrecht de misdaden, die ze tegen hem
bedreven had en vereffent met haar een boete van 1400 pond,
haar wegens die misdaden opgelegd. De brief is opgesteld
„in den Haghe" 1).
Wie be g o n n e n gewoonlijk met de geeselvaart ? Niet
de menschen uit de volksklasse; die kwamen achteraan; maar
„voornamen": edelen, ridders, magistraatspersonen, e.d.
Zou het ook kunnen zijn, dat wij nog een weinig verder
moeten gaan met onze veronderstelling, dat de geeselvaart
ook op den jongen Willem V een diepen indruk heeft
gemaakt, en moeten aannemen, dat ook h ij tot de eersten
behoord heeft, die het kruis hebben aangenomen, om,
gedurende 331 /2 dag „Christus na te volgen" en zijn rug te
geeselen tot bloedens toe ? 't Is waar, daarvan staat niets
vermeld bij prof. Tydeman en mr. de Jonge in „de Hoeksche
en Kabeljauwsche twisten" en zelfs prof. Blok laat ons bier
in den steek. Maar toch: een gelijktijdig Vlaamsch kroniekschrijver, dezelfde, die ons den Brief uit Avignon bewaarde,
verzekert: „dat er onder die geeselaars waren zonen van
Hertogen en Vorsten" . . . . 2) En hadden niet koningen het
voorbeeld gegeven ? Zou 't dan zoo'n wonder zijn, als ook
Willem V, Hertog van Beieren, Graaf van Holland en Zeeland, had meegedaan ? Wij zien hem al optrekken, den hoed
met de kruisen diep over de oogen — want men deed zooiets
incognito — den rug ontbloot, den geesel of karwats
in de hand . . . .
r) Van Mieris, II, blz. 761.
2) Breve Chron. clerici anonymi bij de Smet, Recueil, II, p. 23.
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Wie zouden daarbij tot zijn gezelschap behoord hebben ?
N i e t zijn vroegere raadslieden, zijn oud-oom Jan van Beaumont, broeder van wijlen Graaf Willem III; niet Willem van
Duvenvoorde, Heer van Oosterhout, die als „Kamerling"
van 1316 af de graven van Holland gediend had, en daarbij
altijd zoo goed voor zich zelven had weten te zorgen, dat hij
nu zwom in „een Oceaan van Rijkdommen". Die waren nu
te oud om nog zoo'n tocht te voet van 33 1 /2 dag, in vrijwillige
armoede, te maken. Die zullen hun ruggen ook wel te lief
hebben gehad om ze zoo te kastijden. Wie dan wel ? 't Zullen
geweest zijn Jan van Arckel, Jan van Egmonde, Jan van
Waterlandt, Geeraert van Heemskerck en Jan van de Wateringe, Ridders; Jan van Arckel, Jan die Molenaer, Gerard
van Egmond, Jan van Bloemesteyn, Willem van de Wateringhe, Jan van Noordeloos, Hendrik van Heemskerck,
Hendriksz. Knapen, edelen, die men vroeger stelselmatig uit
de omgeving van den jongen Graaf geweerd had en die van
nu af zijn vrienden werden I ) ; en dan wat goede en gegoede
poorters van Dordrecht, Rotterdam e.a. steden. Vermoedelijk
was hij met deze „broeders" op den 21 of 22 Augustus te
Doornik; trok met hen nog een eind verder — een troep uit
Dordrecht kwam tot Valenciennes — tot ze eindelijk langs
een anderen weg terugkeerden. En, terwij1 we al dien tijd
niets van Hertog Willem hooren en geen stuk in 't Oorkondenboek zijn verblijfplaats verraadt, vinden we hem op „onzer
Liever Vrouwenavond in September", dat is den 7den Sept.
1349, plotseling terug te „Bijns". „Bijns" is Binche in Henegouwen en in Henegouwen woedde de pest al in 't begin
van Augustus !
Zou Willem de pest te gemoet gegaan zijn, als hij geen
„kruisbroeder" geweest was ?
Daar te „Bijns" in Henegouwen beslechtte Willem V een
geschil en bracht een verzoening tot stand tusschen Heer
Guy van Vlaanderen, Heer van Putten en Strijen en diens
1 ) Zie den catalogus van zijn nieuwe vrienden door Graaf Willem zelven
gegeven op 23 Mei 135o, bij van Mieris, II, blz. 778.
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gade Beatrix aan den eenen en zijn goede stad Dordrecht
aan den anderen kant, over de vraag of die van Dordt „broodgeld" moesten betalen in de Nieuwervaart (Klundert) of niet:
De kruisbroeder aan den arbeid I).
Op den 1 7den Sept. 1349 is Willem in den Haag terug en
geeft zijn goede stad Dordrecht de vrijheid tegenover een
drietal ballingen te handelen zoo haar goeddunkt „en daarvan
ongekalengiert te blijven van ons en maze nakomelingen ten
eeuwigen dage". Dat ziet er ook als een verzoening uit 2).
Nemen wij aan, dat Willem de geeselvaart meegemaakt
heeft, dan is 't plotseling duidelijk, hoe hij van nu af inzag,
dat het belang van zijne goede steden was z ij n belang; dat
er ook onder die andere edelen brave en goede menschen
waren en dat hij gek zou zijn als hij nog langer bleef loopen
aan den leiband van zijn oud-oom Jan van Beaumont en dien
inhaligen rijkaard Willem van Duvenvoorde, beiden mannen
van den ouden tijd. Een nieuwe eeuw was aangebroken. Allen,
die 't goed meenden, waren „broeders". En zoo geschiedde
het, dat Willem V, de zoon eens Keizers, die gezien had, dat
in deze wereld alleen de Dood de onbeperkte heerschappij
bezit, van toen af werd een mensch onder de menschen, en,
door zijn rang, het hoofd der „K abeljauwe n".
Dat de anderen zich hun bevoorrechte posities met leede
oogen zagen ontglippen; dat ze hun best zullen gedaan hebben
den jongen Graaf „tot inkeer" te brengen; dat zij, toen dat
niet gelukte, moeder Margriet weer ten tooneele voerden en
er voor een oogenblikje weer iets als een verzoening kwam,
't spreekt wel van zeif. Maar 't was, zooals de Franschman
zegt: „On nous reconcilia, nous nous embrassames et
depuis . . . . nous sommes des ennemis mortels".
Ziedaar den oorsprong van de Hoeksche Kabeljauwsche
twisten op de meest voor de hand liggende wijze verklaard.
1 ) Ibid. blz. 765. Waarschijnlijk is de datum fout. Er staat „Op Sonnendaghes op Zinte Lambrechtsdag". Moet zijn: Op donderdagh, of: des
Sonnendaghes n a St. Lambrechtsdag. In 't eerste geval is 't 17, anders
20 September.
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Het was op den 3I sten October 1349, dat Jan Simonsz. van
Bisanten, 's Graven rentmeester van Zeeland Bewesterschelde,
een bode naar den Haag zond, om van Willem V volmacht
(„open brieven") te verkrijgen „ten einde alle lieden te vangen, die met den v e n i n e (vergif) omgaan" I ). Dat wil in
goed Hollandsch zeggen, dat, nu de pest aan of over de
grenzen was, het sprookje van de bronnen — of, in dit
geval — puttenvergiftiging, ook in Zeeland ingang begon te
vinden. En, waar de rentmeester, 's Graven voornaamste
vertegenwoordiger, blijkbaar aan de waarheid der beschuldiging geloofde . . . .
Het antwoord uit den Haag is ons onbekend; maar als wij
't ons zoo mooi mogelijk voorstellen, dan heeft het geluid,
dat men, waar werkelijk vergiftiging bewezen was, den
schuldigen „recht" moest laten wedervaren.
Waren er toen al Joden in Zeeland en Holland ? Wie alleen
op de stukken afging, zoekende naar den naam „Joden", zou
zeggen: neen. Maar er waren „lombarden" en dat woord
heeft in dien tijd dezelfde beteekenis.
Of Balen gelijk heeft, die in zijne „beschrijving van
Dordrecht" beweert, dat er reeds Lombarden in Holland
waren voor 1313, is ons onbekend. Maar in het Oorkondenboek vinden wij op 1 Maart 1316 reeds vermeld: de Lombarden van Schiedam en hun gezelschap. In de gedrukte rekeningen van 's Graven rentmeesters in Zeeland is op 1318
sprake van het huis der Lombarden te Middelburg, van
Bonefaes, den lombard te Reimerswaal, van lombarden te
Zierikzee, Vere en Emelisse. In een oorkonde van 1327 wordt
van een heele schaar lombarden gesproken te Zierikzee en
te Emelisse. In Aug. 1329 versloeg zekere Heer Jan van der
Anghele (een priester ?) Pieter „die Yoede" te Geertruidenberg. In 1332 wonen Benetoen van der Brugghen en zijn
gezellen, lombarden, in Middelburg, die in 1342 ook een
0 Mededeeling van Dr. A. H. Israels in 't Nederl. Weekbl. voor
Geneeskundigen, jrg. 1853, blz. 475. De aangehaalde zinsnede is natuurlijk
ontleend aan de rekening van dien rentmeester over 1347-49, berustend in
't Rijks-Archief van Zeeland en nog niet uitgegeven.
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kantoor blijken te hebben in Zierikzee. (De naam van der
Brugghen wisselt of met de Ponte, de latijnsche vertaling).
In 1331 hooren wij van lombarden in Dordrecht; weldra ook
in St. Geertruidenbrg. In 1338, nadat Dordrecht voor een deel
verbrand was, krijgen de overgebleven lombarden aldaar
nieuwe voorrechten van den Graaf. In 1345 woont er een Jan,
„de lombaerd", in 's Gravenzande . . . . Kortom, overal, waar
wat te verdienen viel, waren lombarden. Wat er met de
stakkers gebeurd is in het jaar 1349, behoeven wij niet te
vragen. Ook bier stonden boer en edelman, tot de graaf aan
toe, bij hen in 't krijt. Ook bier waren zij gehaat wegens hun
rijkdom. Maar hoe precies hun einde geweest is — daarover
ontbreken alweer de berichten. 't Zal, als overal, ontzettend
geweest zijn .. .
Over de pest nergens bepaalde berichten. En geen bericht
is bier slecht bericht. Het wil zeggen, dat de toestand zoo
ellendig, de sterfte zoo barbaarsch is geweest, dat den menschen de lust tot schrijven verging . . . . Daarbij namen de
Hoeksche en Kabeljauwsche twisten nu een aanvang met roof,
moord en brandstichting.
Maar een gegeven mogen wij niet voorbijgaan. Op den
5den Juli 135o maakte Croesus van Duvenvoorde zijn testament, of eigenlijk maakte hij er drie. Was 't in zijn huis in
den Haag ? Was 't op den Huize Duvenvoorde bij Voorschoten ? Of te Oosterhout ? Wij weten het niet. 't Schijnt,
dat Heer Willem den bekenden raad gevolgd en zich, nu de
pest er was, met enkele van zijn naaste familieleden had
opgesloten in een van zijn vele huizen. En, terwijl ieder ander
mensch voor zoo'n zaak een Notaris en enkele getuigen had
laten aanrukken, Heer Willem niet alzoo. Zulke menschen
konden de pest in je huis brengen . . . . dus, daar niet van.
Dus maakte hij zelf aan zijn neef, Heer Jan van Polanen,
Heer van der Lecke, den burcht te St. Geertruidenberg, enz.
Dus maakte hij zelf aan zijn neef, Philips van Polanen, het
huis en 't gerecht te Kapelle, enz.
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Dus maakte hij zelf aan zijn neef, Gheraerd van Polanen,
het goed te Berkel, enz.
„Want wi kennen ende a e n s i e n, dat gheen dinc so
seker en is, alse die doot, noch gheen dinc soe onseker, alse
die ure van der doot" . . . . I).
De groote sterfte was begonnen. Croesus van Duvenvoorde had het gezien....
De dood heeft dezen Croesus, als wijlen zijn meer beroemden voorganger, den tijd gegund om tot de erkenning te
komen: „dat men niemand gelukkig moet noemen vOOr zijn
dood". Uit zijn goederen ontzet, als verrader des vaderlands
verbannen, zijn huis in den Haag ten gronde toe afgebroken 2 ), stierf hij op den I2den Augustus 1353 en werd in 't,
door hem zelf gestichte, St. Clarenklooster bij Brussel
begraven. Zijn graftombe zal er nog wel zijn.
) Van Mieris, Charterboek, II, blz. 781, en volg.
2) Zie De Jonge, H. en K. Twisten, blz. 139 en 215, hoot 80.
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HOOFDSTUK XL.
Dat ook onze tegenwoordige provincies Noord-Brabant en
Limburg in die dagen ruim hun deel gekregen hebben in de
algemeen ellende, wie zal het betwijfelen, die beseft, dat ze
beide geheel open liggen naar het Zuiden en Oosten, de twee
zijden, vanwaar de pest en wat Naar voorafging, moest
komen ? De eerste maakte toen nog deel uit van het grootendeels in Belgie gelegen Hertogdom Brabant; de laatste
behoorde voor een klein gedeelte tot het bisdom Luik en het
Hertogdom Limburg, terwijl het grootste deel gerekend werd
tot het Hertogdom Gelder. Het moet er wel precies zoo
geweest zijn als elders, ook al zijn er kronieken noch plaatselijke aanteekeningen, die 't ons bevestigen. De weinige
berichten, die hier en daar bewaard bleven, zeggen echter
genoeg. Zoo verzekert de Tielsche kroniek, een gedenkboek,
dat eerst omstreeks 145o, grootendeels uit oudere kronieken
samengesteld is, op het jaar 1309:
„In het jaar duizend driehonderd en negen heeft in Duitschland Brabant, Vlaanderen, Henegouwen en Holland een
groote menigte yolks, geteekend met het kruis, de Joden
overal gedood. Ook hebben ze het kasteel Borne" — niet ver
van Sittard in Limburg gelegen en toebehoorend aan de
heeren van Valkenborch — „waarin Ho Joden gedood zijn,
geheel verwoest" I).
Nu is er in geen der genoemde landen op het jaar 1309
sprake van kruisbroeders of Jodenmoord, terwijl, zooals ons
bekend is, in 1349 het eene verschijnsel overal met het andere
gepaard ging. at bewijst genoegzaam, dat of de schrijver
I) Chron. Tielense, p. 298.
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van de Tielsche kroniek, of een zijner voorgangers, bij het
overschrijven van dit bericht, het getal v e e r t i g over het
hoofd gezien heeft. Op 1349 past het volkomen.
Nietwaar, ook de Heeren van Valckenborch hadden aan de
Joden tegen goede betaling het recht gegeven zich in hun land
te vestigen; ook zij hadden den Joden bescherming toegezegd.
En toen de berichten kwamen over het optreden der kruisbroeders in Zuidelijker en Oostelijker streken en hoe de Joden
daar werden uitgeroeid, waren deze 110 stakkerds, mannen,
vrouwen en kinderen, naar het kasteel van hun „beschermheer" gevlucht. Wat er verder gebeurd is, stelle men zich voor !
Een weinig meer naar het Noorden, in het stadje Gelder,
nu in de Rijnprovincie gelegen, doch toen behoorend tot het
Hertogdom Gelderland, moet in hetzelfde jaar een dergelijk
moordtooneel zijn afgespeeld. In 1339 had Keizer Lodewijk,
onmiddellijk na de verheffing van Gelre tot een Illertogdom,
aan Hertog Reinald II het voorrecht verleend om in de
vestingen, steden en dorpen van zijn gebied „Joden te houden", zooveel hij wilde, en „ervan te trekken", zooveel als
gewoon was I ). En dat Hertog Reinald alles behalve vies was
van de inkomsten, die hij zich zoodoende kon verzekeren,
blijkt wel uit het feit, dat hij reeds in 1332, dus lang voordat
hij deze vergunning kreeg, een joodschen koopman, n.l.
Palmerin Chariz, in Zalt-Bommel — toen nog een handelsstad
van beteekenis — had zitten en er, in 't genoemde jaar, nog
een heele schare „Lombardere", n.l. Henric Vake, Bonnifaes
van Cassasche, diens broer, Coenraet Parf, Jan Palmerie
Parf, Parcevael van Brolie en Bartolomeus Varoelle, kooplieden, met hun gezellen en gezinnen, bij toeliet in de
genoemde stad 2 ). In 1346 vernemen wij dan ook van Joden
te Nijmegen, te Emmerik, te Zutphen en te Doesburg.
Natuurlijk zaten er ook op andere plaatsen, waar wat te verdienen viel, ook al hebben wij daarover geen berichten.
1) Zie den brief van 15 Maart 1339 bij Nyhoff, Gedenkw. I., blz. 397.
2) Zie hun voorrechtsbrief bij Van Hasselt, Geld. Oudheden, I.
blz. 515 en volg.
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Nu is het merkwaardig, dat er een rekening bestaat, of
bestaan heeft, van zekeren Arnold, sluiter of slotvoogd van
bet kasteel Gelre, over het jaar 1349. Uit die, in 't latijn
gestelde rekening, zijn eenige belangrijke posten meegedeeld
door Mr. G. van Hasselt in zijn hoogstzeldzaam geworden
boek „Geldersche-Oudheden". De eerste luidt:
„Voor uitgaven van Johan van Arnhem, Notaris van onzen
Heer den Hertog, voor verschillende keeren naar Gelre, op
bevel van den Hertog, gedaan, 12 St." I).
Nu weet ieder, dat, waar Heeren Notarissen op de proppen
komen, gewoonlijk wat te halen of te verdeelen valt. Zoo
ook hier.
,,Item betaald aan Lubbert Boycholt, die van wege onzen
Heer (den Hertog) de goederen der Joden bewaakte en
achter slot hield toen zij zelve op het kasteel in hechtenis
zaten, 7 marc en 6 st. op bevel van Heer Johan van Boitberge
en den ontvanger Johan van Benem" 2).
Wanneer men nu nog weet, dat in dezelfde rekening over
1349-5o vermeld staat, dat uit Gelre tweemaal een bode
gezonden werd naar den Advocatus (landvoogd ?) van het
landschap Gelre, om hem aan te zeggen, dat hij de schulden,
in de brieven der Joden vermeld, moest laten „uitpanden" 3),
wat vermoedelijk zeggen wit, dat de schuldenaars der Joden
hunne panden, aan de lombarden gegeven, konden terugkrijgen tegen betaling van de geleende som; dat men de
lombard-briefjes niet allegaar lezen kon, maar er ter verklaring de S c h e p e n e n en niet de Joden zelve bijhaalde....4).
Dan behoeft niemand te vragen, wat er in dien tusschentijd
met de Joden was gebeurd. 't Was in 1349!
Er wordt in dezelfde rekening dan ook gewag gemaakt
van een dertigtal menschen, die hun lombard-briefjes afdeden,
en van enkele schulden der Jo de n, die werden afgedaan.
Het overschot— er wordt gesproken van 48 marc, 8 st., 6 p.
0 Ibid. I, bldz. 64.
2) Ibid., blz. 531.
3) „IR faceret expandare debita de litteris Judeorum", ibid. blz. 53o.
4) Ibid.
MEINSMA, De Zwarte Dood.
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zal, volgens het „successierecht" van dien tijd, met hetgeen
de bezittingen der Joden verder opbrachten, wel tot goeden
prijs verklaard zijn door den Landsheer, in casu onzen
geliefden Hertog Reinald III, den dikke, die ook zelf bij de
Joden voor geen kleintje in 't krijt had gestaan. Zoo sneed
ook hier het mes aan twee kanten: van zijn eigen schulden
was de Hertog of en die van anderen palmde hij in! Zulke
„giftmengers" ook !
Op dezelfde wijze zal 't wel gegaan zijn to 's Hertogenbosch. Een zekere broeder Albertus Cuperinus, die in de
zestiende eeuw leefde, heeft een kroniek van de gebeurtenissen
aldaar nagelaten, die, wat oudere tijden betreft, naar het
schijnt veelal op mondelinge overleveringen berust en dan
meermalen de zoo hoog noodige jaartallen mist. Men vindt
daarin het volgende bericht:
„In deze tijden" (bedoeld zal wel zijn: onder de regeering
van Hertog Hendrik III, 1248-126o) „kwamen ook in den
Bosch een menigte Joden wonen, welke zich vestigden op de
plaats, die nu genoemd wordt „achter het wilde varken",
welke plaats toen nog buiten de stad lag, want de stadsmuur
en een stadspoort stonden niet ver van de groote waag. Toen
deze Joden daar een tijdlang gewoond en hun nering en hanteering uitgeoefend hadden, geschiedde het, dat zij alien
tegelijk zijn gevangen genomen van wege de leelijke feiten
en misdaden, waarmee zij omgingen. Daarop zijn ze naar
Vucht gebracht en aldaar verbrand, op de plaats, die men nu
nog het „Jodenkerkhof" noemt, niet ver van de galg" 0.
Wat broeder Albertus Cuperinus wegliet zullen wij er maar
bijzetten: Alzoo geschied op het eind van Augustus 1349.
Dat ook daar de kruisbroeders de hand in 't spel hadden,
dat ook daar weldra de pest op deze dingen gevolgd is, zal
wel niemand betwijfelen. Immers ook een latere Brabantsche
kroniek verzekert op 't jaar 1349: „doen gingen die Gheseleren ende cort daer na waren die Joden dootgeslagen" 2) .
1) Hermans, Verzameling van Kronyken betr. de Stad en Meyerij van
's-Hertogenbosch, I (1846), biz. 32.
2) Bij Matthaeus, Analecta, I, (1738), p. 5o.
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Betreffende de gebeurtenissen te Nijmegen in dien tijd weten
wij weinig of niets. Maar o n s Stadsarchief bewaart nog een
perkamentje van den volgenden inhoud:
„Wij Reinald, bij de gratie Gods Hertog van Gelre en
Graaf van Zutphen, verzoeken U, Burgemeesters, Schepenen
en Raden, alsmede de geheele gemeenschap onzer stad
Zutphen, dat gij voor ons en tegelijk met ons, trouw wilt
zweren aan handen van Johannes Pelleta, Galvagnoni zijn
zoon, Johannes Borgognini, Bartholomeus zijn zoon, Thomas
Borgognini, Perchevael Silvatici en Jacobus Pelleta, lombarden en kooplieden, dat ze, op de voorwaarden, in onze
brieven daarover opgesteld en die zij moeten nakomen, met
hunne gezellen en gezinnen, die zij mee willen brengen,
gedurende twaalf jaren, tot en met Paschen daarop volgende,
en ingaande met den dag, waarop deze brief werd opgesteld,
vrijelijk te Nijmegen kunnen verblijven, en dat door den
bedoelden brief met het zegel van Uwe stad te bezegelen.
Onderwijl beloven wij U, u geheel en al vrij te houden vanwege dit feit en van alle schade, die gijlieden daardoor mocht
beloopen. Zonder argelist. Gegeven onder ons zegel in 't jaar
ons Heeren 1345 op St. Bartholomeus' Apostel dag".
(24 Augustus).
Uit een rekening van 1346 blijkt, dat te Nijmegen bovendien
nog gezeten waren: een zekere Natton; Zelichman met zijn
meesteres; de Jood Jacob en een zekere Kaelman I). Ook
die zullen in 1349 wel . . . .
Want, zegt niet de Tielsche kroniek:
„In het jaar ons Heeren 135o (lees: 1349) stond er een
zeker yolk op, geteekend met het kruis, dat overal ter wereld
rondging, met kruisen en vanen en zich kastijdde met karwatsen, zonder vergunning van of gehoorzaamheid aan de
kerk en die eindelijk door Paus Clemens den zesde in den ban
gedaan werden wegens de dwalingen en bedriegerijen, die
onder hen voorkwamen. In hetzelfde jaar werden overal de
Joden vermoord, omdat men beweerde, dat zij de putten en
1 ) Van Hasselt, Geld. Oudheden, I, blz. 527.
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de bronnen vergiftigd hadden, en op verschillende plaatsen
werden zij verbrand. In het jaar 1350 (nu is 't jaartal, voor
zoover het Tiel betreft, tenminste goed) heerschte er een
hevige pestziekte, ingewandspest geheeten, en wel zoo erg,
dat men voor waar vertelde, dat in heel Europa nauwelijks
de helft der menschen in het leven bleef" 0 .
Van Leeuwen, de uitgever dezer kroniek, teekent bij deze
plaats aan, dat de kroniekschrijver eerst de pest had moeten
vermelden en dan de geeselvaart en den Jodenmoord. Maar
ten onrechte. Want in Tiel moeten de gebeurtenissen elkaar
hebben opgevolgd, als boven aangegeven is. Opmerkelijk
alweer, dat mr. E. D. Rink, noch in zijne geschiedenis en.
„Beschrijving der Stad Tiel" (1836), noch in zijn beide vervolgen op dat boek (1836, 1847), ook maar met een woord
van al deze dingen melding maakt ! En waarop zouden zulke
aanteekeningen, to Tiel gemaakt, in de eerste plaats betrekking hebben, zooniet op Tiel zelf ! Onze „geschiedschrijvers" . . . .
Uit de geestelijke en wereldlijke archieven der stad en
provincie Utrecht zijn ons tot op heden geen stukken onder
de oogen gekomen, die ons over de gebeurtenissen, aldaar in
dien ontzettenden tijd voorgevallen, nader inlichten. Maar de
onbekende schrijver, die omstreeks 1400 de oude Utrechtsche
bisschoppenkroniek van Johan van der Beke uit het Latijn in
het Nederlandsch vertaalde, aanvulde en voortzette tot 1426,
heeft gelukkig begrepen, dat Beka's werk over de jaren
1348-50 zeer onvolledig was. Daarin toch wordt alweer van
de dingen, die ons bezighouden, met geen woord gerept: De
vertaler echter zegt:
„In dien tijden, als in den jaer ons Heeren 1349 2) gesciede
een sonderlinge wonder, want daer quam een volc, dat niemant
en conste die waerheyt vernemen, wie si waren, of in wat
lande, dat sy 't eerst begonsten, ende sonder oirlof des Paus,
i) Aldaar, p. 354-355.
2) Daar de voorgaande zinsnede reeds over 1349 loopt, is 't jaartal 1344,
dat hier staat, niet anders dan een drukfout.
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ende der heyliger kercken. Dese luden nayden crucen op haer
hoeden ende cleden, namen bedevaert ane, die duerde 33
daghe. Dese gingen mit crucen ende mit vanen ende songen
lofsanck Gode ende onser Vrouwen, ende elkes daghes ontcleden si hoer (zich) twee warf, sonder haren hoet, caproen,
behilden si aen. Ende beneden scorten si een linnen cleet om
hem (zich), dat was lanc van den (n)avel ter aerden toe; ende
daer boven bleven si al naect, ende sloegen hem (zich) mit
gheselen, so dat si seer bloeden, ende songen dan:
Nu slaet u seer, door Christus eer
Door God so laet die sonden meer.
Ende als si hem (zich) ghegheselt hadden, so ginghen si
voort in een ander kercke, ende ginghen hem gheselen, ende
nergent sliepen si den enen nacht, daer si den anderen geslapen
hadden. Ende veel lieden, die dat saghen, werden beroert mit
grooten berouwe van hare sonden, ende namen die bedevaert
mede aen, leken, clercken (aanstaande geestelijken), papen,
monicken ende ooc sommige Bi s s c h o p p e n. Mer die
priesters waren en gheselden hem niet openbaerliken. Hier
of gescieden vele dogheden (goede dingen), want dese gheselbroeders maecten veel
soenen van dootslagen of van striden,
ende van menighen swaren veten, die te
voren niemant besoenen mochte.
Dese gheselbroeders sloegen die Joden doot, waer dat si se
vonden, die niet Kersten (Christen) wesen wouden, ende
waenden dair Gode lieve (pleizier) mede te doen, dat nochtan
in onser wet verboden is".
(Of er te dien tijde al Joden waren in de s t ad Utrecht, is
ons onbekend. In de provincie waren er zeker. Volgens Van
Mieris, zei graaf Willem III, reeds op 20 (lees: 13) Juli 1328,
zijne bescherming toe voor twaalf jaren aan Secoude Asnners
en Borys, zijn' broeder, Albrecht Asnners, Bonefaeszoon,
Thomas Asnner, Jan Lorens en Romboud Pieche, „Lombairders van Aest", wonende te Amersfoort en te Jutfaas,
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met hunne gezinnen, tegen betaling van 5o pond per jaar.
Van den toenmaligen Bisschop van Utrecht, Jan van Diest,
hadden zij ook de bescherming gekocht. Wat hen in 1349
overkomen is, verzwijgt de historie).
„Ende want daer veel erroers (dwaling) in gesciede, so
verboet die Paus, dat men dat niet meer doen en soude. Men
seyde, dat een Prophete propheteerde van desen volcke langhe
te voren aldus: Veniet gens sine capite et
flagellabit. se pro peccatis suis. Dat is te
seggen: Daer sal een volck comen sonder hooft, ende sal
hem (zich) gheselen overmits sine sonden I ). In den selven
jaer wert eene sterfte van volcke so groot, dat men meende,
dat in a 1 E u r open rume die helfte van den volcke (dood)
bleeff. Ende sommighe steden stor y en al
heel uyt mitalle n. Mer of dese plaghe yet was in
Asien of in Afriken, des en weet is niet" 2).
Spijt al deze getuigenissen, deden onze geschiedschrijvers
van ouds als of er niets van dien aard in Nederland
geschied was !
Struisvogelpolitiek van de ergste soort.
i ) Deze voorspelling was ook Hendrik van Herford, den leesmeester der
Dominicanen te Minden, bekend ; zie Hst. XXV. Trouwens, in Duitsche
bronnen komt zij vaak voor, of wordt er tenminste op gezinspeeld.
2) Chron. auctius Joannis de Beka, bij Matthaeus, Analecta, III
(1738), p. 241.

ONS OUDSTE „KONDICHBOEK".
HOOFDSTUK XLI.
En zoo zijn we dan — want bij gebrek aan gegevens in
Nederland schieten we gauw op — terug in onze goede stad
Z u t p h e n. Hoe ook daar de groote gebeurtenissen, die op
til waren, hare schaduwen ver vooruit wierpen, of m. a. w.,
wat daar alzoo voorviel in het jaar 1348, hebben we trachten
te beschrijven in Hst. II VI. Zoo resten ons dus de jaren
1349 en '5o, die ook bier wel niet geheel onbewogen zullen
voorbijgegaan zijn. Doch vOOr we daarover in bijzonderheden
kunnen treden, moeten we 't eerst eens hebben over de bron,
waaruit we die bijzonderheden zullen opdiepen: anders toch
zouden onze beweringen niet verantwoord zijn.
Aangezien nu onze stad geen kroniek van dien tijd bezit
van de soort, zooals Fritze Closener en Jacob Twinger van
Kiinigshofen er een nalieten over de geschiedenis van Straatsburg; Gillis li Muisis over die van Doornik, en de onbekende
schrijver van pl.m. 145o over Tiel, moeten wij ons wel
behelpen met het eenige boek, dat Zutphen uit dien tijd over
heeft: ons oudste „Kondichboek". Dit is een geschreven
boek, bestaande uit twaalf bladen perkament, in twee afdeelingen van zes bladen bijeengevoegd. Elk blad is ongeveer
30 c.M. hoog en 24 c.M. breed en in twee kolommen beschreven. Van 't laatste blad is, van boven naar beneden, iets meer
dan de helft afgesneden, zoodat daar ook van de aanteekeningen, die er reeds opstonden, enkele woorden zijn te loor
gegaan. Als omslag dient een vel perkament, aan de binnenzijde geheel beschreven en herkend als een but van Paus
Clemens . . . .
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Dit boek is in zekeren zin te beschouwen als ons oudste
Zutphensche wet- en proclamatie-boek. Toen later de ruimte
op die 22 heele en twee halve bladzijden niet meer voldoende
was om er nieuwe wetsbepalingen bij te voegen, heeft men,
omstreeks 138o, een nieuw boek laten schrijven, waarin veel,
van hetgeen in het oudste boek stond, is overgenomen: maar
verschillende verouderde en onnoodig geworden artikelen
bleven daaruit weg. Ook moest die schrijver het boek anders
ordenen, zoodat zooveel mogelijk, wat bijeen hoorde, ook
bijeen kwam. Omdat slechts weinige bepalingen van den
datum voorzien waren, waarop zij werden uitgevaardigd, is
dus die tweede en evenzoo alle latere redacties, ook al zijn ze
meer volledig, voor den geschiedschrijver, die graag alles ziet
in de lijst van den tijd, veel minder belangwekkend.
Toen men in de negentiende eeuw meer belang begon te
stellen in 't geen oudtijds „recht" was en begreep, dat het
recht van Zutphen, de e e r s t e plaats in Gelderland, die
tot een stad met eigen recht verheven werd (I Igo), van
grooten invloed moest geweest zijn op het recht van andere
Geldersche steden, die bijna alle verplicht waren in moeilijke
gevallen de Schepenen van Zutphen te laten beslissen („Hofvaert" of „te hoofde gaan"), was men niet meer tevreden
met de tusschen i600 en i800 gedrukte „Stadtrechten" van
Zutphen, maar verlangde men dat „Stadrecht" te kennen in
zijn oorspronkelijken vorm. Zoo verscheen dan in de „Nederlandsche Jaarboeken voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving",
deel VII (1845), een tweetal opstellen van mr. L. A. J. W.
baron Sloet, toen advocaat en wethouder te Zutphen over
„Dat Kondichboek der Stad Zutphen", waarin dit oude
gedenkstuk werd „medegedeeld en eenigszins opgehelderd".
't Schijnt, dat toen het oudste handschrift, boven beschreven,
nog hier of daar verscholen lag. Baron Sloet maakt er nergens melding van, maar gebruikte dat van omstreeks 1380.
Daargelaten, dat hij de oudste redactie niet kende, is de
uitgave van baron Sloet een voortreffelijk stuk werk, dat
getuigt van echt wetenschappelijken zin. Zijn ophelderingen
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zijn vaak treffend juist en wat zijn kennis van de Zutphensche
taal betreft, valt er maar zeer zelden iets op af te dingen. Wie
deze uitgave niet mocht kennen, kan haar terugvinden in
baron Sloet's boek geheeten „Van AI's", Arnhem, 1871, dat
wel niet in den handel gebracht, maar toch wel verkrijgbaar is.
Eenigen tijd na 1845 is het oudste Kondichboek teruggevonden en door mr. R. W. Tadama als „minute" (klad)
van 't Kondichboek geinventariseerd. Omstreeks 1865 (mr.
Tadama was ondertusschen in 186o overleden) kwam dit onder
de oogen van dr. Johannes van Vloten, toen hoogleeraar aan
't Athenaeum te Deventer. Deze begreep spoedig, dat hij niet
met een „klad", doch met een oudere redactie te doen had,
schreef het dus af en gaf het met enkele korte aanteekeningen
uit in de „Nieuwe Bijdragen voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving", Deel XVI, 4e Stuk, blz. 551 en volg. Zooals bijna
alle uitgaven van dezen, in vele opzichten verdienstelijken,
geleerde, draagt ook dit werk sporen van zijn vluchtigheid.
Hij tracht den tijd aan te geven in welken 't grootste deel
van dit handschrift geschreven is, en die tijdsbepaling raakt
kant noch wal. Hij beweert, dat dit handschrift vroeger nog
door eenige bladen werd voorafgegaan, waarop eedsformulieren geschreven stonden en . . . . daar is geen woord van
waar. Het woord „nuke" (pest), dat duidelijk geschreven
is, verandert hij in „zake" — en dat zonder waarschuwing;
en onder zijne aanteekeningen zijn er, die bespottelijk zijn.
Nadat, alweer een tijdje later, de „Vereeniging tot uitgave
der bronnen van het oude vaderlandsche Recht" was opgericht, zag men spoedig in, dat de „Rechtsbronnen der Stad
Zutphen" wel zoowat tot het belangrijkste behoorden van wat
er in ons land te vinden was. Mr. C. Pijnacker Hordijk, hoogleeraar te Amsterdam, nam de uitgave daarvan op zich en
zijn werk, in 1881 te 's-Gravenhage verschenen, is in vele
opzichten uitstekend. Alleen wat het oudste Kondichboek
betreft valt daar nog al wat op af te dingen. Daarbij heeft
prof. Pijnacker Hordijk gekeken door den bril van prof. Van
Vloten: evenals deze beweert hij, dat dit oudste handschrift
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geschreven is tusschen 1355 en '57; evenals Van Vloten,
drukt hij eerst af „zake" voor „zuke" om die fout eerst aan
't eind te herstellen. Een glossarium, dat hij bezig was op
deze uitgave te bewerken, is nooit verschenen. Dat zullen
velen, evenals wij, bejammeren, want het is geen gekheid,
het „Kondichboek" te lezen en . . . . te begrijpen.
Waar prof. Van Vloten en prof. Pijnacker Hordijk de
studie van het „Kondichboek" begonnen zijn bij den inhoud,
meenden wij, die 't zooveel minder ver in de geleerdheid
gebracht hebben, eerst, dat op hun wetenschap zeker geen
aanmerkingen te maken vielen. Dus begonnen wij onze studie
van dit merkwaardige gedenkstuk ongeveer twintig jaren
geleden met datgene, wat beide hooggeleerden bijna achteloos
voorbij gegaan waren, als zijnde van minder belang, n.l. met
den omslag. Deze wordt, zooals wij reeds opmerkten, gevormd
door een bul of brief van Paus Clemens gegeven in het
eerste jaar van diens Pausschap, te Avignon. Aangezien Paus
Clemens V reeds meer dan drie jaar Paus was voor hij te
Avignon ging wonen, kan de bul van hem niet zijn. En daar
de arme geestelijke, aan wien zij verstrekt werd, in 1351 of
'52 gestorven is, kan zij ook niet zijn van Paus Clemens VII,
die van 1378 tot '94 te Avignon resideerde. Dus is ze van
Paus Clemens VI en daar deze op den 7den Mei 1342 verkozen
werd, is dit merkwaardige stuk dus van dat jaar. Had het
looden zegel van Z. H., de eigenlijke bulla, waarnaar zulke
stukken „bullen" genoemd worden, er nog aangezeten, dan
hadden wij daarop dus kunnen lezen: CLE-MENS P(a) P(a)
VI. Daar deze oorkonde waarschijnlijk van den dag af, waarop
dit oudste kondichboek vervaardigd werd, daar omheen heeft
gezeten is ze, op verschillende plaatsen van den rug, door
't vele gebruik doorgesleten; daardoor is de dagteekening niet
met absolute zekerheid vast te stellen; maar wij hebben goede
redenen om aan te nemen, dat deze heeft geluid: „II. (Kal.)
Julii Pontificatus nostri Anno primo", wat wil zeggen:
gegeven „op den 30sten Juni 1342".
In dien brief geeft de Paus opdracht aan den proost, den
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deken en een met name genoemden kanunnik van de Utrechtsche kerk, om aan zekeren Gerard van Drinen, een arm
geestelijke (pauper clericus) van het Utrechtsche Bisdom,
wiens kennis en kunde daartoe bij onderzoek voldoende
gebleken was, een geestelijk ambt te bezorgen, dat ter vergeving stond van den proost der St. Pieterskerk te Utrecht.
Bovenaan den brief staat de uitslag van zijn examen vermeld
met de woorden: „Hij leest en zingt goed en kan behoorlijk
stelien" 0.
Leden van de familie van Drinen — de buurtschap Driene
ligt tusschen Hengelo (0.) en Lonneker — ook wel Drineman geheeten, vinden wij in de veertiende en vijftiende eeuw
herhaaldelijk vermeld, zoowel onder de Magistraat als onder
de geestelijkheid van Zutphen, zoodat er zelfs een straatje
rtaar hen genoemd werd. Een andere Gerard van Drinen, van
dezen jongen priester gewoonlijk onderscheiden door te toevoeging Alfartsz, treedt van 1363 of herhaaldelijk als Schepen
op. Daardoor wordt het waarschijnlijk, dat de arme klerk
Gerard van Drinen hier ook thuis behoorde, 't welk haast tot
zekerheid wordt, als men weet, dat op 16 Dec. 1349 gesproken
wordt van Gerard van Drinen (Drineman), priester, koorgezel van St. Walburgskerk te Zutphen, terwij1 in 1352, na
zijn overlijden, gezegd wordt, dat hij koster dier kerk
geweest is.
Hadden wij de stadsrekeningen over dien tijd, wij zouden
daarin waarschijnlijk vinden, dat deze Gerard van Drinen
tusschen de jaren 1342 en '48 aangesteld is tot „stadscriver"
van Zutphen. Immers alleen iemand, die een baantje naar zijn
zin heeft, doet een aanbevelingsbrief van den Paus — nu voor
hem waardeloos geworden — als omslag om een boek.
En onze Gerard van Drinen zal wel dezelfde zijn als die
Gerard van Drinen, Arnoldsz., die in 1348 voorkomt, gehuwd
met zekere Aleyde. Hij had dus de kap op den tuin gehangen.
Hebben wij 't wel, dan is de arme klerk Gerard van Drinen
I) De inhoud van dit stuk, voor zoover nog te lezen, publiceerden wij in
't Arch. voor het Abd. Utrecht, XXIX (1903) blz. 113 en volg.
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de man, aan wien Schepenen van Zutphen tusschen 1342 en
1349 opgedragen hebben, de tot nog toe op afzonderlijke perkamentjes geschreven wetsbepalingen en proclamaties betreffende onze stad bijeen te schrijven in een boek. Hij schreef
van dat boek het leeuwendeel, en zijn hand is altijd duidelijk
te herkennen voor wie 't schrift van de eerste bladen goed
bestudeerd heeft. Het laatste door hem met een datum
ingeschreven artikel is van St. Gregoriusdag (12 Maart)
1349 I ), doch in 't zelfde jaar heeft hij nog een groot aantal
andere artikelen ingedragen, die niet gedateerd zijn. Een
andere schrijver, wiens hand veel op de zijne gelijkt, doch
wiens letter krachtiger is, die altijd andere v's en w's maakt
dan Gerard en meestal de b, h, 1, k, enz. met ophalen schrijft,
— wat Gerard bijna nooit doet —; iemand, die dus waarschijnlijk van dezelfde school kwam, heeft zijn taak voortgezet.
Prof. Van Vloten heeft diens hand verward met die van
Gerard van Drinen, waaruit hij de verkeerde gevolgtrekking
maakte, dat het grootste deel van 't oudste kondichboek
geschreven is tusschen 1355 en '57; prof. Pijnacker Hordijk
is hem daarin gevolgd 2).
„Maar", zullen sommige lezers allicht vragen, „gesteld dat
dat alles juist is, wat hebben wij daaraan en waarom moeten
wij dat alles weten ? 't Heeft toch met de pest niets te maken ?"
Geachte lezer, daar zit de knoop. Als de arme priester
Gerard van Drinen 't grootste deel van dat oudste kondichboek geschreven heeft, dan is daardoor aangetoond, dat een
massa bepalingen, door hem in dat boek neergeschreven,
alleen uit dien tijd van doodsangst en pest dagteekenen kan ;
dan wordt dat oude boek nog veel belangrijker dan het al
was, want dan is 't niet alleen te beschouwen als 'n rechtsboek, maar in vele opzichten ook als een kroniek van den
felbewogen tijd, dien wij bier behandelen. Dan worden de
aanteekeningen van Gerard van Drinen plotseling even
i ) Bij Prof. Pijnacker Hordijk op blz. 1 i, No. 29.
2) Dat het Hs. niet voor 1339 vervaardigd is, blijkt uit den eersten regel
van het eerste blad: Dat ghi onses heeren des Her t o g h e n beste
doen solen".
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merkwaardig voor ons, als die van Gillis Ii Muisis voor de
stad Doornik zijn. Dan zijn de proclamaties, door Gerard
ingeschreven, even waardevolle bijdragen tot de geschiedenis
van dien pesttijd, als die, welke abt Gillis ons meedeelde
betreffende Doornik (Zie Hst. XXXVII). En dat men ze
zoo en niet anders beschouwen moet, zullen die lezers, welke
't Zutphensche kondichboek kennen, en ons hoofdstuk
XXXVII gelezen hebben, reeds hebben begrepen.

ZUTPHEN IN DOODSANGST.
HOOFDSTUK XLII.
Ons oudste „kondichboek" begint op de eerste bladzijde
met het eedsformulier voor de nieuwgekozen schepenen van
Zutphen. Gerard van Drinen, de arme klerk, die het schreef,
schijnt het voornemen gehad te hebben een mooi rood hoofdlettertje D te teekenen, waarmee de eerste zinsnede: „(D)at
gi voert van desen dage onses heren des hertoghen beste doen
solen" . . . . moest aanvangen. Maar tijd, om dat plan uit
te voeren, heeft hij nooit gehad, wat er misschien op wijst,
dat hij niet voor 1346 of '47 „stadsscriver" is geworden en te
midden zijner bezigheid door den doodsangst en de pest is
overvallen.
Op dat eedsformulier toch volgen bepalingen, (No. 1-27)
die, wat hun dagteekening betreft, geregeld doorloopen: 1311,
1333, 1347, waarmee wij gevorderd zijn tot blz. 6. Later zijn
hem nog een tweetal bepalingen in handen gevallen, die van
1345 dateerden, en te boek gesteld zijn op blz. 9 en 19 van zijn
handschrift. 't Is niet onwaarschijnlijk, dat ook onder de
ongedateerde, op de bladzijden 7 tot 21, (daar houdt zijn
hand op) nog enkele oudere zijn, maar het meeste, van wat
hij schreef op blz. 7-12, en 16-21, is uit dien tijd „van
ontzetting en angst en den dood in duizend gedaanten".
Blz. 13-15 zijn grootendeels door zijn opvolger, omstreeks
1355 beschreven. 't Schijnt, dat Gerard, toen hij in 1348 tot
blz. 6 gevorderd was, blz. 7-19 opengehouden heeft voor
oudere bepalingen, die mogelijk nog voor den dag zouden
komen, om op blz. 19-21 alvast de wetsbepalingen en proclamaties van 1348 in te schrijven, door ons in Hst. II VI
besproken, zoodat hij daarna wel genoodzaakt was den stort-
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vloed van nieuwe voorschriften, die het jaar 1349 bracht,
alsmede enkele oudere, te registreeren op de opengelaten
ruimte.
Toen in het voorjaar van 1349 bleek, dat de pest zich aan
den winter niet had gestoord, maar steeds doorwoedde en
voortdurend nader kwam, waren er vele hij's en zij's in onze
goede stad, die, begrijpende, dat hun levensdraad waarschijnlijk ook al spoedig door de schaar zou moeten, toch
eerst nog gaarne een poosje in 't verloren paradijs wilden
doorbrengen. Hendrik had wel eens arm in arm langs den
IJsel gewandeld met de mooie Anna, Griet wel eens een
liefelijk maneschijntje keuvelend met Gillis doorgebracht in
een Bosch aan den Vordenschen weg. En daarbij waren wel
eens woorden gefluisterd, die op trouwbeloften begonnen te
lijken. Nu de pest onafwendbaar bleek en de stakkerds toch
nog wel het mooiste hoofdstuk van den roman huns levens
wilden meemaken, herinnerde Hendrik de mooie Anna aan
haar zoet gefluister, en de vroolijke Gillis hield Griet, met
een: „sal 't dan nimmer wezen, kind ?" op straat aan.
't Was weer:
Ein Jangling liebt ein Mddchen,
Die hat einen Andern erwahlt ;
Der Andre liebt eine Andre . . . .

Kortom, de bekende „alte Geschichte". Daar men met
„trouwbeloften" vroeger niet zoo spelen mocht als tegenwoordig, zal het ook vOOr 1349 wel eens voorgekomen zijn,
dat de Schepenen van Zutphen klachten kregen over „verbreking" daarvan. En dan had een goed woord altijd een
goede plaats gevonden. Maar in dat voorjaar van 1349 hadden
de Schepenen Arnoldus Banninc en Henrick Bulleken, Andries
Ceynensz en Hendrik Louwer, Johan ten Mersche en Gerdt
Zarbolt, en wie er nog meer waren, wel dagwerk, om al die
klagende vrijers en jammerende vrijsters aan te hooren. De
drempel van 't stadhuis sleet ziender oogen, zulke stoeten
van bedrogenen en gefopten meldden zich aan en . . . .
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kwamen natuurlijk telkens terug. En dat, terwijl de Schepenen,
in die dagen van doodsnood, aan zooveel anders te denken
hadden! Op 't laatst, al die jeremiades van Willem en Walburg, Johan en Aleide, Alfert en Trude, Andries en Biele
moe, besloten de achtbare Heeren er een eind aan te maken.
En zoo lieten zij dan „In 't jaar ons Heren 1349 op sunte
Gregoriusdag" (12 Maart) afkondigen, dat de Schepenen
van Zutphen hadden goedgevonden en bepaald: „Wanneer
een man voor de Schepenbank de een of andere vrouw of een
meisje aansprak om de trouwbelofte, die zij hem zou gedaan
hebben, te houden; en 't dan bleek, dat die belofte niet
gegeven was, dan moest hij een boete betalen van 20 pond.
Evenveel zouden verliezen alle vrouwen of meisjes, die een
man wegens trouwbeloften aanspraken, zonder dat te kunnen
waar maken" I).
Wel een zware straf, als men weet, dat men voor hetzelfde
geld ook iemand eens flink mocht afranselen ! En zoo was
't weer het oude liedje:
„Line kloeg: „Zoo gansch alleen
Kan ik toch niet blijven leven" . . • •

Waar nu het klooster van St. Ariaan straks, als de pest er
was, stond gesloten te worden — zie de voorschriften van de
Parijsche professoren — en ze misschien daarna nooit meer
in de gelegenheid zouden zijn, daar een kijkje te nemen, lag
't voor de hand, dat ook hier te Zutphen de schoone sekse
naar dezelfde middelen zou grijpen als te Doornik en elders.
Dus brachten ze de noodige verandering in haar, tot nog toe
stemmige, kleedij, en schaften zich ook hier de nieuwste
snufjes aan. Was 't misschien de laatste mode van Parijs ?
Opzichtig was 't zeker, en misschien kwam er meer te zien
van wat Huygens „het onbeschaamde mooi" genoemd heeft,
dan wel door den beugel kon. Vermoedelijk liep 't ook hier,
evenals te Doornik „de spuigaten uit", zoodat onze Schepenen
— stellig eerst nadat er in de kerk een hartig woordje over
1) Uitgave Mr. Pijnacker Hordijk, No.

29.
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gezegd was — zich wel genoopt zagen, een weinig paal en
perk te stellen aan dit „costelick mal". ZOO, en niet anders, is
het te verklaren, dat „onzer Stads scriver" in dat voorjaar
van 1349 op N o . 29 onmiddellijk als No. 30 moest laten
volgen: „Voert, dat noch vrouwe noch juncfrowe ghene
brewelse hebben en sal beneden an horen clederen, die
men buten dien clederen moghe seen. Ende de wardecorsmouwen niet langer to wesen dan drie queden lanc, by enre
penen van enen ponde. Oec sone sal noch vrouwe noch
juncvrouwe ghene borden omme oer kovelen dragen, bi enre
pene van I ponde".
Opzettelijk drukken wij hier deze wetsbepaling of in de
oude taal. Want, daar ons geen Zutphensch mode-journaal
van 1349 bewaard bleef, en dit de eenige bepaling in ons
oudste kondichboek is, waarin onze Schepenen zich bezighouden met de kleedij der schoone sekse, is de verklaring
helsch moeielijk. Immers wat weten wij, mannen, daar of ?
Voor zoover ons bekend is, heeft alleen wijlen prof. Verdam
in zijn Middelnederlandsch Woordenboek zich aan de taalkundige verklaring van dit artikel gewaagd. Maar, hoe groote
vereering wij koesteren voor dezen onzen vroegeren leermeester, het wit ons voorkomen, dat zijn Hooggel. ditmaal de
plank nog al eens misgeslagen heeft. Het woord „brewelse"
— dat er duidelijk staat — moet volgens hem luiden: bremelse
en dan beteekenen: boord of rand van bont 1 ). Ons dunkt:
zulke dingen behoefden de Schepenen op den I2 den Maart (of
later) niet te verbieden. Was niet de zomer op til ? De wardecorsmouwen zijn de mouwen van het „gardecorps" of keurslijf — daar zijn wij 't roerend mee eens. Zij mochten niet
langer zijn dan drie „queden". Dat woord was nergens terug
te vinden als naam voor een maat 2 ). Wel kan het, volgens
prof. Verdam, beteekenen: „'t buikvel van een eekhoorn".
„Borden" is natuurlijk het meervoud van bort of boort en
beteekent, volgens Verdam, „versiersel". En een „kovel" is
i) Ook van Vloten verklaart: „boordsel".
2) Van Vloten verklaart: „palmen". Dus mouwen van 3 dM. !
MEINSMA, De Zwarte Dood.
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een „kap" of „mantelkap". Zoodat onze Schepenen volgens
het Mnl. Wdb. hebben willen zeggen: „Verder mag een
vrouw of meisje onder aan hare kleeren geen b o n t r a nd e n hebben, die men aan den buitenkant kan zien. En de
mouwen van het keurslijf mogen niet langer wezen dan drie
buikvelletjes van een eekhoorn, op een boete
van een pond. Ook mag een vrouw noch een meisje v e rs i e r s e 1 s dragen om haar kap, op straffe van 1 pond boete".
Zou 't misschien kunnen zijn, dat prof. Verdam verzuimd
heeft naar het jaartal te kijken, dat er vlak boven stond ? 1349 !
Was hem dat jaar misschien even onbekend als aan tientallen
andere Nederlandsche geleerden ? 't Moet wel. Want, wie hier
niet de woordenboeken, maar de tijdsomstandigheden raadpleegt, die komt zeker tot geheel andere opvattingen. 't Woord
„brewelse" zou, naar ons voorkomt — en, naar wij vermoeden, zullen vele leden van de schoone sekse ons daarin gelijk
geven — best zijn of te leiden van het werkwoord breien, in
't Mnl. niet onbekend, en dan beteekenen gebreide dingen.
Waar Abt Gillis li Muisis ons nu verklapt heeft dat Eva's
dochteren in 't voorjaar van 1349 plotseling een bevlieging
kregen voor 't dragen van haucetten, chaussetten of sokjes,
zouden wij willen vragen: zijn die ook bedoeld met „brewelse" ? Want waar die onder de kleeren uitkwamen, kwam
er vaak nog wat meer onderuit . . . .
Wat betreft de mouwen, die aan 't keurslijf vast zaten, valt
op te merken, dat reeds lang vO6r 1349 de deftige dames,
edelvrouwen e.d. gewoon waren mouwen te dragen, die van
boven, aan den schouder, zeer nauw, van onderen, bij den
pols, zeer wijd waren, zoodat het ondereind ongeveer op den
grond sleepte, als ze het niet over den arm gooiden. In 't oude
rechtsboek van Kampen heeten die: „beckede mouwen", of
mouwen met een wij den bek. Nietwaar, als die met fraai
gekleurde zijde gevoerd waren en daar kwam dan een mooi
gevormde vrouwenarm uit . . . . „Maar", zal de lezer zeggen,
„die waren dan toch heel wat langer dan drie buikvelletjes
van een eekhoorn". Of ze ! Daar zitten we met het vreemde
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woord: ,,queden". Als wij dat eens eenigszins anders spelden.
Middelnederlandsch „quam" schrijven wij tegenwoordig:
„kwam". „Queden" zou dus worden „kweden". De w is
eigenlijk een dubbele u, en de u had oak in 't Mnl. dikwijls
de beteekenis van een oe. Zoo krijgen we „koeden". Ligt nu
niet de veronderstelling voor de hand, dat of de Schepenen
van Zutphen, Of hun schrijver Gerard van Drinen, in zaken
van mode, de daarbij van ouds gebruikelijke taal hebben
willen spreken, nl. 't Fransch — blijkens hun uithangborden
aan modisten, kleermakers, kappers, e.d. nog altijd beter
bekend dan het Nederlandsch — en dat dus „drie queden" wil
zeggen „trois coudes" of „coudees" (Latijn: cubitus), driemaal den afstand van de elleboog tot den top van den middelvinger, of ongeveer drie maal 5o cM., of anderhalven Meter ?
Ziedaar een mooie lengte voor een damesmouw ! „brie el"
— wat klonk dat plat !
Aan de „capes" — voor de variatie is 't nu Engelsch —
die jongens en meisjes tegenwoordig dragen, zit nog altijd een
kap of „kovel". Denkt men zich die wat wijd en van voren
althans van fraai gekleurde voering voorzien, dan behoeven
we dien voorkant slechts om te vouwen en we hebben een
boord of rand om de „keuvel". Droegen niet onze overgrootmoeders nog een breed zijden lint om de neepjesmuts ? Dat
hoorde toch zoo !
Zoodat artikel 3o van ons oud-Zutphensche wetboek waarschijnlijk wilde zeggen:
„Voorts mag geen vrouw of meisje onder aan haar kleedij
sokken hebben, die onder de kleeren uitkomen. En de mouwen van haar keurslijven mogen niet langer zijn dan I 1 /2 M.
op een boete van een pond. Ook zal geen vrouw of meisje
anders gekleurde boorden of omslagen om haar kap dragen,
op straffe van een pond boete".
Uit al hetwelk wij meenen te mogen besluiten, dat Abt
Gillis li Muisis, had hij te Zutphen in plaats van te Doornik
gewoond, evengoed de noodige verzuchtingen zou geslaakt
hebben over het „costelick mal' der schoone sekse alhier.
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Over het „costelick mal", waaraan de Zutphensche mannen
zich in die dagen to buiten gingen, staat er in ons wetboek
niets.
Waarom niet ?
Omdat de mannen en niet de vrouwen 't gemaakt hebben....
Merkwaardig, dat al spoedig bij deze bepaling aangeteekend
werd: „vacat pro primo", wat wil zeggen, dat zij voorloopig
niet meer noodig was. Duidelijk ! Na de pest-epidemie kon er
geen opschik meer bedacht worden, of men mocht hem dragen.
Deze bepaling is dan ook in geen enkel later „kondichboek"
overgenomen.

ZUTPHEN IN DOODSANGST.
HOOFDSTUK XLIII.
Meer dan ooit moeten in dat voorjaar van 1349 onze kerken
weergalmd heben van strafredenen en boetpredikaties; meer
dan ooit onze kansels gedaverd bij de opsomming der zonden,
verkeerdheden en tekortkomingen der menschen, om den
toestand verklaarbaar en begrijpelijk te maken, waarin wij
Zutphens burgerij in dat voorjaar aantreffen. Mogen wij de
eerste zes bladzijden van ons „Kondichboek" gelooven, dan
zijn onze Zutphensche voorzaten ook vOOr dien tijd nooit wars
geweest van een flinke vechtpartij ; dan hebben ze ook vOOr
1349 nooit geschroomd, om, bij verschil van meening, hun
tegenstanders met hun vuisten, met talhouten, ja zelfs met
zitbanken, aan het verstand te brengen, dat het recht of het
gelijk aan hun zij de was; dan hebben zij 't zelfs of en toe
gewaagd, daarbij van messen e.a. verboden wapenen gebruik
te maken . . . . Maar ze bleven in hun doen en laten jongens,
opgeschoten jongens, als men wil . . . . En zoo gauw er
„vrede" geboden en de boete, die op zulke vergrijpen stond,
betaald was, dan was de zaak afgedaan en leefden ze weer
kaim naast elkander voort, om misschien, mettertijd, nog
dikke vrienden te worden.
Maar nu ze daar in de kerk vernomen hadden, dat de
„epidemie", de pest of „de groote sterfte" ook over hen zou
komen, als een gevolg van hun zonden en verkeerdheden, nu
zagen ze — wonderbare uitwerking van de straalbreking —
den splinter in buurmans oog veel grooter en duidelijker, dan
den balk in hun eigen, en waar ze zich zelve beschouwden als
lammetjes van onschuld, moesten natuurlijk buurman of
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buurvrouw 't „kunnen": hoe anders de komst van de pest te
verklaren ?
En zoo zag men dan, behalve de scharen van gefopte vrijers
en vrijsters, weldra ook lange rijen van menschen de Schepenbank binnenschuiven, die kwamen klagen, dat ze door een der
buren voor „leugenaar" uitgemaakt, of wel met den minder
vleienden titel van „schelm" of „boef" aangeduid waren. Ja,
't schijnt, dat sommige dier „brave" buren, maar dadelijk
meegekomen om ook hun hart eens te luchten, voortgingen
te schelden in 't bijzijn van de Heeren Schepenen zelve. Tegen
dat euvel, nog nooit in zoo sterke mate voorgekomen, was
een nieuwe strafbepaling noodig. Dus luidt N o. 32:
„Voorts, wanneer iemand een ander 'n „leugenaar" noemt,
of hem voor „schelm" of „boef" uitscheldt, verbeurt hij een
boete van twee pond. Maar wie hetzelfde doet voor de rechtbank, die verbeurt zes pond".
Hier evengoed als te Doornik schijnt een deel der geestelijkheid fel geijverd te hebben tegen die huwelijken, die, laten wij
maar zeggen, niet kerkelijk ingezegend waren. Men wil, dat
dat kwaad toen overal veelvuldig voorkwam. Of het manvolk
tijdens de — nog maar zoo kort geleden — kruistochten al
te veel kennis gekregen had van de Oostersche kippenhoktoestanden ? Of misschien de tallooze verbodsbepalingen der
kerk tegen huwelijken met allerlei verwanten er schuld aan
waren ? Of was het de zucht, om ook in die dingen de
„grooten der aarde" na te volgen, die, toen ter tijd, „gansch
niet karig" waren met verkeerde voorbeelden in dat opzicht ?
Wij laten de beslissing gaarne aan meer deskundigen over,
onderwijl constateerende, dat hier te Zutphen, juist als te
Doornik en elders, het aantal „wilcle" huwelijken zeer groot
was en 't manvolk maar zelden schroomde er een „bijzit"
op na te houden.
Gevolgen van dit alles waren natuurlijk, dat hier velen
rondliepen, die „een balk in hun wapen" voerden en dat er
menig vrouwtje langs de straten wandelde, dat eigenlijk nog
een meisje had moeten zijn. Tot nog toe had men zich bij
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zulke dingen nog al kalmpjes neergelegd. Immers, er staat
geschreven: „de geest is gewillig, maar het vleesch is zwak".
Onze Schepenen hadden dan ook nog nooit getracht, daartegen iets te doen; ja, 't zou nog honderd jaren duren, vOOr
zij tot de ontdekking kwamen, dat Schepenen van Zutphen,
ook in dat opzicht, wel wat voorbeeldiger mochten zijn I).
Nu, in dat jaar 1349, begonnen sommigen, die zelf, of wier
ouders, wel kerkelijk getrouwd waren, uit de hoogte neer te
zien op hen, die dat tot nog toe hadden nagelaten; ja, ze
gingen in hun zoogenaamde braafheid zelfs zoover, dat ze aan
de kinderen verweten, wat de ouders misdaan hadden: een
soort van domheid, die bij menschen, die altijd naar uiterlijkheden kijken en vergeten na te denken, nog dikwerf voorkomt. De klachten over de vriendelijke termen, die de
„braven" bij dergelijke ontmoetingen gebruikten, werden in
1349 zoo menigvuldig, dat onze Schepenen zich alweer verplicht zagen ook daaraan paal en perk te stellen, door een
nieuwe paragraaf in hun strafwetboek op te nemen (No. 33),
die aan duidelijkheid zoo weinig te wenschen overlaat, dat we
haar hier niet zullen overnemen; en dat vooral, vanwege
zekere punten van overeenkomst tusschen kleine potten en
volwassen ezels. A bon entendeur . . . .
Minder d u i d e 1 ij k is de volgende bepaling (No. 34,
35) van dat jaar. Zij luidt.
„Voorts: Alwie een ander naar het hoofd slingert, dat hij
„geen goed man" is, die verbeurt vijf pond. En een vrouw,
die iets dergelijks van een andere vrouw beweert, eveneens.
Maar de boete, die een man verbeurt door een vrouw zoo te
beleedigen, of een vrouw door 't een man te doen, die zal
tweemaal zoo hoog zijn".
Want hier duikt de vraag op: welke zonde moet men bedreven hebben, om niet meer geteld te worden bij de „goede
mannen" ? Wij twijfelen niet of velen onzer lezers staan
terstond gereed ons een geheelen catalogus van zonden te
1) Zie Pijnacker Hordijk, Rechtsbronnen der Stad Zutphen, blz. 141,
par. 14, van het jaar 1452.
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zenden, die hier bedoeld kunnen zijn . . . . maar 't zou een tref
zijn, als de juiste erbij was. Ziehier wat „dat Boek van
Rechten" der stad Kampen ons leert:
„Item in hetzelfde jaar en op denzelfden dag is bepaald:
wanneer eenig man of vrouw voortaan een m e i n e e d
zwoer, waar de Schepenen de waarheid van hem (of haar)
eischten, zal men "hem (of haar) opteekenen in der Stadboek
en zijn (of haar) naam laten aflezen van den kansel, zoodat
men hem (of haar) niet langer voor e en go e d m e n s c h
zal houden; en zoo iemand mag daarna over geen goede man
of vrouw meer getuigen" I).
Men was dus geen goed man meer, als men een meineed
gedaan had.
't Wit ons voorkomen, dat, uit de besproken bepalingen,
reeds meer dan duidelijk blijkt, dat de doodsangst en 't lange
wachten ook hier te Zutphen de menschen kortaangebonden
en twistziek, lichtgeraakt, balsturig en vechtlustig gemaakt
hadden. Maar wij zijn nog lang niet aan het einde. Daar is
No. 36, die alweer als bewijs kan gelden voor dezelfde stelling:
„Verder. Wanneer iemand een ander voor 't gericht daagt
en de gedaagde, voordat de zaak behandeld is, waarom hij
werd opgeroepen, zijn tegenpartij slaat, omdat deze de
brutaliteit gehad heeft hem te dagen, dan verbeurt hij dubbele
boete, hoe die ook mag uitvallen, 't zij groot of klein".
En No. 37:
„Voorts zal niemand banken voor zijn deur over de goot
mogen zetten, of laten staan, behalve de vrouwen, die worst
(rolpens ?) 2 ) en ooft verkoopen. Deze mogen haar banken
of tafels 's morgens op de straat zetten, om er hare spijzen en
't ooft op uit te stallen. Maar zij zullen hare banken of tafels
's avonds weer in huis brengen, op eene boete van een pond".
0 Blz. 19, No. 47. Dat dit de juiste verklaring is, blijkt ook uit baron
Sloets „Kondichboek". Daarin toch staat deze bepaling als No. 17 en als
No. 18 volgt „Van to zeggen vor gerichte: zweredi, so zweredi meyn".
2) Hier staat in het Hs. het woord „moken", dat prof. Verdam in 't Mnl.
woordenboek op „Modekyn" voor een verkleinwoord van „mud" (lat.
modius) houdt( !) Daar 't in dezelfde bepaling afwisselt met „spijzen",
lijkt ons Kilaan's vertaling: moock-worste: ventriculus fartus, beter.
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Ofschoon deze bepaling sterk herinnert aan het verbod te
Doornik uitgevaardigd tegen het plaatsen van banken op
straat tot het houden van familie-bijeenkomsten voor de huizen
der overledenen 0, komt het ons voor, dat deze Zutphensche
bepaling daartoe niet diende. Zij is alweer van 1349 en niet
van 1350; zij staat niet te midden van verordeningen, die op
begrafenisplechtigheden betrekking hebben, maar tusschen
bepalingen, die den vechtlust moesten beperken. Dus zullen
de Schepenen bedoeld hebben, dat men geen zitbanken op
straat mocht laten staan, opdat twistzieke menschen ze niet als
wapens zouden gebruiken 2).
Ook No. 38 heeft nog altijd op den vechtlust betrekking:
„Voorts: Wanneer twee of meer menschen twist gehad
hebben met daden of woorden, waarop boete staat, en hun
twist is (door de Schepenen) beslecht; sloeg dan daarna de
een den ander, wegens de daden of woorden, die aanleiding tot
dien twist gegeven heben, en werd dat bewezen, dan zou het
opzet 3) zijn en de boete dubbel".
En No. 39 bewijst afdoende, tot welk een graad van verhitting de gemoederen gekomen waren:
„Verder zal niemand 's avonds stokken, knotsen of andere
verboden wapens meenemen ter taveerne, op eene boete van
een pond. Uitgezonderd de nachtwacht".
„Maar", zal misschien een lezer zeggen, „zouden nu al die
bepalingen zijn van dat eene jaar 1349 ?" Wij antwoorden:
ongetwijfeld.
Hadden wij nog de oude rechtsboeken van Deventer,
Zwolle en Kampen, geschreven in dien tijd (1349), wij
zouden ongeveer hetzelfde vinden. In de latere handschriften
zijn vele bepalingen uit die jaren van doodsangst of weggebleven, Of verspreid geraakt. Ook hetgeen wij mededeelden
1) Vergelijk Hst. XXXVII, Proclamatie, No. 5.
2) Zie t' Kondichboek, bepaling No. 2: scemmelen.
3) Een voersaet, d. w. z. een daad, gepleegd met voorbedachten rade.
In dezelfde beteekenis staat „voorsat" in 't Geref. Lantrecht van Veluwen,
Arnhem 1621, biz. 15, Art. 1. Baron Sioet las: „voerzaec", zoodat zijn
verklaring niet deugt.
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in Hst. XX XVIII over het dorp ter Goes — waar de pest
eerder kwam — bewijst het. En weer wat verder naar het
Noorden, to Wismar in Mecklenburg, aan de Oostzee gelegen,
maakte de Raad nog strenge bepalingen tegen allerlei luxe
en overdaad, tegen het dragen van wapens door burgers,
vreemden, ja zelfs geestelijken, in het voorjaar van 135o ! 0
i ) Meckl. Urkb. X. blz. 365, 366.

ZUTPHEN IN DOODSANGST.
HOOFDSTUK XLIV.
Al wel driemaal had onze „apoticarius" vele doozen en
flesschen van zijn winkel, tegen al maar stijgende prijzen, leeg
verkocht; reeds lang moest hij de klanten, in plaats van „terra
sigillata van het eiland Lemnos" en „Armenische bolus", die
voor geen goud meer te krijg-en waren, andere middelen als
even werkzaam tegen de pest, aanpraten; en in plaats van
karabe of barnsteen, verkocht hij vermoedelijk hars van zijn
kerse- of pruimeboomen, die voor 't doel toch evengoed was.
't Zullen goede dagen voor den man geweest zijn !
En de rijke menschen hier te Zutphen hadden al lang karrevrachten eiken talhout, knoestige wijnstokken, doorn- en
jeneverstruiken opgekocht en zorgvuldig opgetast in schuur
of bijkeuken, om straks, als de „zuke" er was, toch geen
gebrek te hebben aan den noodigen voorraad voor de „uitrookingen bij zonsopgang, zonsondergang en te middernacht",
zooals waren voorgeschreven door de hooggeleerde professoren van Parijs en ook hier door de artsen werden aanbevolen.
Toen was het, in den zomer van 1349, dat ook de smalle
gemeente plotseling inzag, dat ook zij wel wat mocht doen
tot afwering van de gevreesde ziekte ; en waar amber en
muskus, terra sigillata en Armenische bolus, karabe en
wierook te duur waren voor hun slecht gespekte beurzen,
besloten zij er dan maar zelf op uit te gaan, om wat „droge
en welriekende houtsoorten" machtig te worden. Maar jawel,
in den naasten omtrek was alles al weg en de boertjes — ook
al op de hoogte — hielden vast, wat ze nog hadden . . . .
zoodat er geen aankomen aan was.
't Was toen, dat ze begonnen te „gappen", wat ze niet
koopen konden en dat er, bij nacht en ontijd, groote leemten
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en gapingen ontstonden in „der Stads tuin" en „der Stads
rijsweert". Want in 1349 was nog lang niet de heele stad
ommuurd, en nog altijd moest elke nieuwe Schepene in zijn
eed beloven, dat hij er zijn best voor zou doen, om de „olde
Stat" te ommuren, tenzij men eenparig tot het besluit kwam,
dat de stad er niet toe in staat was. Welnu, waar de muur
nog mankeerde, was de „olde stat" afgesloten met een heining
van stevige palen, waartusschen men dikker en dunner rijshout gevlochten had, zooals de mandenmaker een mand
maakt. Dat was „der Stads thin". Nu de zomer in 't land
was, was dat spul droog genoeg en, mocht daar nog iets aan
ontbreken, men kon 't op een droge plaats leggen tot men
't noodig had.
Maar onze Schepenen keken raar, toen zij zagen, dat Zutphen zoo langzamerhand tot een open stad of een dorp
verlaagd en dat de „rijsweert", waaruit het materiaal moest
komen om den „tuin" in stand te houden, al maar ijler werd.
En toen zij „doorkregen", hoe die work aan den steel zat, en
bemerkten, dat de herbergiers — die natuurlijk meer dan
anderen aan 't gevaar van besmetting blootstonden — hooge
mijten van doornstruiken bij hun huizen opstapelden, om dag
en nacht met de „uitrookingen" te kunnen voortgaan — en
dat, terwijl men hoorde van heele steden, die bij de Jodenvervolging in de asch waren gelegd — toen zagen onze
Schepenen zich wel verplicht, om ook daarvoor een stokje
te steken. Zoo staken ze dan hun achtbare hoofden bijeen, en
weldra stond daar de bepaling (No. 4o) :
„Voorts: Wie der stads tuin afbreekt, of rijzen hakt in der
stads rijswaard, zonder verlof der Schepenen of van diengene,
die daarop het toezicht heeft, die verbeurt een pond".
En, het gevaar voor brand bemerkend, voegden ze daar,
eenige dagen later aan toe (N o. 44) :
„Verder zal niemand ergens doornstruiken of rijzen hakken
of laten hakken, om die in zijn huis in de stad te brengen of
op te stapelen voor zijn taveerne, op een boete van vijf
schellingen".
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Vermoedelijk zal men ook bier, nu eindelijk, 't geen men
alzoo tegen de „zuke" kon doen, aan de orde van den dag
was, wel voorgeschreven hebben — evenals te Arnhem —
dat de mestvaalten in de stad moesten opgeruimd, dat de
krengen van de straten moesten verwijderd en de W. C.'s
van den openbaren weg naar eigen huis en erf moesten overgebracht worden. Maar dat staat in ons oudste „kondichboek"
niet beschreven, zoodat wij 't niet voor zeker mogen houden.
Wel weten wij, dat onze Schepenen plotseling inzagen, dat een
weinig toezicht op de vleeschhouwers, in een tijd als die, toch
wel gewenscht was. Dus bepaalden ze: „Wanneer de een of
andere vleeschhouwer vuil (bedorven, rottend) vleesch te
koop biedt, verbeurt hij een boete van vijf schellingen en mag
hij, noch een ander van zijnentwege, een maand lang meer
vleesch verkoopen". (No . 41).
Waar de Parijsche Hoogleeraren het eten van varkensvleesch in die dagen zoo goed als verboden hadden I ), zullen
de rijkeren den raad van den dokter wel gevolgd en er zich
van onthouden hebben. Zoo werd 't erg goedkoop en een
voedsel voor „den minderen man". Ook daarop kon een
weinig toezicht geen kwaad. Nu waren er menschen, die, 't zij
voor niets of tegen betaling, de varkens, voor ze geslacht
werden, keurden. Daarbij was 't voornaamste, na te gaan of
de dieren ook leden aan varkens-melaatschheid (lepra porcorum), die zich vooral openbaarde door puistjes of blaasjes
(vinnen) 2 ) aan de tong. Dan waren ze „vinnig" en moest
men ze afkeuren. Dus verordenden de Schepenen:
„Wanneer iemand bij een varken de tong bekeken heeft
tegen betaling (en 't heeft goedgekeurd voor 't gebruik) ,
mocht men dan later bemerken dat 't toch „vinnig" op de
tong was, dan verbeurt de tongkijker een boete van tien
schellingen".
Zeker geen kwade bepalingen ! Vreemd echter, dat men
gewacht heeft tot de pest voor de deur stond, om ze te maken.
Zoo'n verhandeling over de varkens brengt een mensch
I) Hst. XIX. 2) „Een bloedvin", zegt men nog.
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onwillekeurig aan 't denken over „de" lijn der schoonheid,
die de beroemde Engelsche teekenaar en graveur William
Hogarth terug-vond in een . . . . varkensstaart I ). Wij, die
meenen, wel eens mooiere lijntjes gezien te hebben, geven de
voorkeur — als men die lijn tenminste bij dieren en niet bij
menschen zoeken moet — aan een zwanenhals. Wel te verstaan: niet bij vrouwen of meisjes (Bewaar' ons de Heer, dat
wij ooit, goede lien, een dergelijk misbaksel zien), maar bij
heusche zwanen. Want wat maakt zoo'n dier in 't water een
prachtvertooning: die rust van beweging, die beweging in
rust . . . . 't is heerlijk om te zien. Zoo schijnen de Zutphen.sche voorvaderen er ook al over gedacht te hebben. Dus
hielden ze lang voor 1349 al zwanen in de grachten der stad en
in lateren tijd licht elke stadsrekening u in over de stadszwanen. Ze worden tegen den winter geknot of gekortwiekt;
zoo noodig met voer verzorgd, weergehaald als ze met
ijsschotsen te ver van honk geraakt zijn . . . . enz. En daar
brengt ons nu de zomer van 1349, tusschen de „vinnige varkens" en „der stads rijsweerd" in, als No. 43 van 't Kondichboek, dezen zwanenzang:
„Verder. Iemand, die zwanen schiet (met pijl en boog
natuurlijk), wilde of tamme, binnen een mijl om de stad
Zutphen, die verbeurt twee pond boete".
Er was dus op geschoten ! Er waren er gevallen! Waarom ?
Niet om ze te eten: want alle vogelsoorten, die in 't water
leven, moest men mijden, volgens de dokters en de professoren van Parijs. Waarom dan ? Omdat de schrik, de vrees,
de angst en ontzetting bij ons Zutphensch voorgeslacht
gestegen waren tot het kookpunt en ze, in hun opwinding, de
kalmte en rust van die dieren niet langer konden aanzien . . . .
De volgende bepalingen in ons Kondichboek (N o. 45-59)
loopen dan ook weer over twisten en ruzies en de boeten,
daarvan te betalen, tot N o. 5o plotseling een anderen toon
aanslaat. Dan heeft Zutphen gehoord van de groote geeseli) Of zijn familienaam hem tot die dwaasheid bracht? „Hog-arse .. .
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vaart, daar in 't Oosten en Zuiden; dan zien de menschen
plotseling in, dat zij zelf hun veeten onder elkander moeten
afdoen; dan begrijpen ook onze Schepenen, dat het beter is,
dat streven in de hand te werken, dan den geheelen dag
klachten aan te hooren en boeten op te leggen, en bepalen:
„Wanneer de menschen twist gehad hebben met woorden
of daden, mogen de schepenen h u n n e v er w ant en
bevelen, dat zij samen een dag bepalen om bijeen te komen en
een verzoening tot stand te brengen. Mocht hun dat niet
gelukken, dan zullen zij 't den Schepenen weten laten. Dan
mogen de Schepenen een dag bepalen om een verzoening
tot stand te brengen en aan partijen bevelen, daar te verschijnen, onderwij1 een boete stellend op het wegblijven uit die
bijeenkomst, zoo hoog hun goeddunkt. En wie niet komt,
verbeurt zijn boete, zoo hoog als hem gemeld is. Wanneer
dan de Schepenen de verzoening tot stand brengen, willen zij
daarvoor een pond hebben van diengene, dien zij dat
opleggen".
Een nieuwe lente en een nieuw geluid!
't Zou verkeerd zijn, uit al deze bepalingen of te leiden, dat
de burgers van Zutphen, in dat voorjaar van 1349, alleen maar
gedacht hebben aan schelden en schimpen, ruziemaken en
vechten. Er zullen er ook vele geweest zijn, die, gezien het
feit, dat de winter geen verandering gebracht had in den stand
van zaken; dat de pest doorwoedde en voortdurend nader
kwam, in het voorjaar het vroolijke leven van den vorigen
zomer weer opvatten; die 't werk lieten staan, weer druk naar
de herberg liepen en elke gelegenheid aangrepen, om, met
een goede fuif, hun zinnen te verzetten:
Als ick den ed'len wijn aenschouw,
Vergheet ick mijn labueren 1 ),
Sla alles in de beste vouw .. .
En laet fiolen 2) treuren !

En weer zal de speelman op 't dak gezeten hebben, en weer
klonk daar het oude liedeken:
1 ) Moeiten en zorgen. 2) De ledige flesschen.
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Scinc her den wijn
Gheselle mijn,
Wi willen vroilijc leven !
Het mach sulc sijn
Noch op den Rijn,
Die ons gheluc mach geven,
Al moeten wi nu sneven....

Zoo is het te verklaren, dat de boeten, door Schepenen van
Zutphen tegen dat overdadig feesten en fuiven in 1348 bepaald,
voortdurend verhoogd en verzwaard zijn. Men kon immers
niet weten . . . . 't Mocht nog eens helpen !
Maar men liet zich niet afschrikken en schimpte en schold,
twistte en vocht, feestte en fuifde al maar door, tot ook hier,
evenals te Doornik en elders, de gemoederen der menschen
plotseling tot inkeer kwamen en alien opeens tot een ander
leven besloten door de komst der kruisbroeders, geeselaars
of flagellanten.
Nadat er al weken, ja misschien maanden lang over gesproken was, kwamen zij opdagen, vermoedelijk in Juli of
Augustus 1349. Kwamen ook hier de eerste troepen uit
Duitschland ? Ware onze stadsrekening over dat jaar bewaard
gebleven, wij zouden het denkelijk weten. Toen zij, de lang
verwachten, eindelijk kwamen opzetten, rende het yolk,
evenals te Straatsburg en elders, ook hier naar de kerken en
luidde de klokken ter hunner eer. Maar toen dat een paar
malen gebeurd was en Zutphen een paar malen opgeschrikt
en te hoop geloopen was om het nieuwe schouwspel te zien,
meenden onze Schepenen, dat 't nu wel mooi genoeg was en
dat ze ongelukken moesten voorkomen. Zoo volgde dan op
No. 5o — waarin wij den invloed van „de groote geeselvaart"
reeds bespeurden, No. 51, luidende: „Voorts zal niemand de
klok slaan, tenzij met verlof der Schepenen, uitgezonderd in
geval van brand 0, op eene boete van vijf pond".
Op het luiden der klok bij begrafenissen kan deze bepaling
geen betrekking hebben. Dat was een kerkelijke zaak. En,
zooals blijken zal, werd zij afgekondigd in 1349, lang vOOr de
pest hier was.
i) Een andere hand voegde er later bij: „of van vijanden".
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HOOFDSTUK XLV.
Zoo was dan ook hier „de groote Geeselvaart" begonnen.
Zoo kwamen dan ook hier de kruisbroeders in grootere en
kleinere gezelschappen opdagen van het Oosten en Zuiden,
ja, eindelijk ook van het Westen en Noorden: daar immers
belette hun de zee om op te trekken in de gewone richting.
Niet lang zou 't duren, of ook Zutphens burgerij zou aangegrepen worden door de geeselkoorts . . . . en dat, terwiji
de „grooten der aarde", niet minder dan de kleine man
bevangen door twistgierigheid en vechtlust, zich overal —
Hoeken en Kabeljauwen, Lichtenbergers en Lokhorsten,
Hekerens en Bronkhorsten, Schieringers en Vetkoopers —
gereedmaakten om hun tegenstanders en vijanden met man
en macht te lijf te gaan ! 't Schijnt, dat ook hier ter stede hetzij
in 't openbaar, hetzij tersluiks, zelfs voor vreemde potentaten
de werftrom geroerd werd en met angst zagen onze Schepenen, in de tweede helft van 1349, het oogenblik naderen,
waarop onze stad, straks door de geeselvaart en de pest van
manvolk ontbloot, een gemakkelijke proof zou zijn voor den
eersten den besten belager. En, waar zij zich tegen de geeselvaart niet verzetten konden — immers men kon den menschen
toch niet beletten het eenige middel in toepassing te brengen,
dat tegen de „zuke" zou helpen — daar moesten zij zich wel
te weer stellen tegen dienstneming onder vreemden. Ziedaar
de verklaring van let volgende artikel van ons Kondichboek
(No . 52)
„Voorts zal geen onzer burgers en niemand van degenen,
die binnen onze gemeente wonen, andere Heeren met de
wapenen dienen, noch binnen de landpalen van onzen Hertog,
MEINSMA, De Zwarte Dood.
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noch daarbuiten, tenzij met verlof der Schepenen, op een
boete van 20 pond, zoovaak iemand zulks doet. En van die
boete in geen geval af te zien".
Zooals van zelf spreekt, werd het door de geeselvaart,
weer druk en „dronge" in onze goede stad. Want, behalve
de kruisbroeders, kwamen ook velen opzetten uit dorpen
en plaatsen, waar men wel van de geeselvaart gehoord, maar
de geeselaars nog niet aan den arbeid gezien had. Werken
deed men toch weinig meer . . . . En, als men een geeselscene
had bijgewoond, ging 't toch niet aan terstond om te keeren,
huis-toe. Nietwaar, ook die buitenmenschen, vreemdelingen
of „gasten", zooals men ze toen noemde, wilden wel eens
weten, wat men in de stad dacht over den stand van zaken: of
de pest heusch komen zou en of de geeselvaart daartegen nu
het eenige middel was. Zoo trokken zij dan naar de herbergen
en, waar ook zij, evenals de burgers, lichtgeraakt en opvliegend waren, kon 't niet missen, of er vielen af en toe
rumoerige tafereelen voor. En als 't dan zoover was, dat
„kannen noch kandelaars noch niets meer stil stond", dan
duurde 't gewoonlijk ook niet lang of:
„Aelweerige i) Arend, die trok het eerste mes
Tegen Pieter Kranckhooft en korselige Kes"

en dan ging 't er weer recht op zijn Vinkeveensch toe ! Dus
was 't zaak daaraan, zonder de herbergiers te benadeelen, zoo
gauw mogelijk een einde te maken. Zoo bepaalden dan onze
Schepenen. (N o . 53) :
„Wanneer een Bast in een herberg komt, zal men hem daar
zeggen, dat hij zijne wapens moet afleggen. Zegt men hem
dat niet en blijft hij zijne wapens dragen, dan beloopt de waard
een boete van tien schellingen".
Ziedaar een manier van gasten te behandelen, die alleen
under omstandigheden als die van 1349 door den beugel kon.
zij diende dan ook zoo spoedig mogelijk weer afgeschaft te
worden en prijkt niet alleen op den kant met een „vacat”
i) Gemelijk, knorrig.
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— „niet meer noodig" — maar is ook in geen enkel later
handschrift van het Kondichboek weer opgenomen. Hetzelfde
geldt van twee andere bepalingen, die er op volgen:
No. 54: „Voorts zal geen enkel burger zich ten behoeve
van een gast voor de betaling van eenig geld borg stellen".
Daarvan zal wel de bedoeling geweest zijn, dat niemand de
buitenlui mocht helpen aan de middelen, om in de herberg te
blijven plakken, als de beurs ledig was. En N o . 55:
„Verder zal niemand, noch aan een' burger, noch aan een'
gast, meer wijn tot welkomstdronk aanbieden dan een Liter"
(mengelen). Nietwaar, dat was in zoo'n tijd, waarin velen al
„in de lorum" waren, ook voor ze wat geproefd had en, meer
dan genoeg ! I)
Hadde de r.katholieke kerk zelve, en niet de kruisbroeders,
in die dagen die twee schitterende voorschriften gegeven: z'n
veeten of doen en zich met zijn vijanden verzoenen; z'n schulden betalen en onrechtmatig verkregen goed teruggeven, men
had het haar reeds sedert lang als een onvergankelijke verdienste toegerekend. Want wat moest er van komen, als
straks, nadat de groote sterfte er geweest was, de veete
tusschen deze twee, de schuldkwestie tusschen die andere twee
menschen, door het overlijden van de meesten hunner, misschien overging op nabestaanden in den derden, vierden of
vijfden graad . . . . die van de heele zaak niets afwisten ? Dat
het eerste dus hoogst wenschelijk, het laatste een gebiedende
noodzakelijkheid was, hebben de geeselaars terecht ingezien
en mag hun onvoorwaardelijk toegerekend worden als een
verdienste, die tegen veel van 't geen er slecht en verkeerd
in hun beweging was, opweegt. En zagen wij boven reeds,
dat stellig door h u n invloed de Schepenen van Zutphen zich
beschikbaar stelden om als bemiddelaars op te treden in allerlei
twisten en familieveeten, zij waren het ook, die den Schepenen
I) De rest van de kolom, waarin de laatste drie bepalingen geschreven
staan, liet Gerard van Drinen wit, waarschijnlijk in de meening, dat er
nog meer van dien aard zou volgen. Later heeft een andere hand de open
ruimte aangevuld met er No. 56 op te schrijven, later te bespreken.
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handen vol werks gegeven hebben in zake het afdoen van
schulden. En dat was, in dien tijd, g o e d werk, omdat het
nog veel meer en veel moeilijker werk voorkwam.
Want van schulden was er, toen de kunst van schrijven nog
slechts weinigen bekend was, maar zelden afdoend bewijs. 't Is
waar, van de grootere bestond soms een perkamentje, dat,
zoolang het ongerept was en de zegels in ongeschonden staat
verkeerden, als bewijs kon dienen. Voor kleinere kon soms
de kerfstok, met zijn keepjes en gleufjes, dienst doen. Maar
wie kon daarop nog vertrouwen — gesteld, dat men zeker
wist op wien hij betrekking had — als dat ding straks in de
derde of vierde hand was overgegaan, en de menschen, die
wisten, wat er op stond, of gestaan had, alien „ad patres"
waren ? En dan de vele schulden, waarvan nooit schijn of
schaduw van bewijs bestaan had ! Was dat alles niet vereffend
voor de pest er was, dan stond het te vreezen, dat er weinig
van terecht zou komen.
Zooals van zelf spreekt zagen degenen, die van Jan, Piet
of Claas nog wat te vorderen hadden, nu plotseling veel beter
en duidelijker in, dat er haast bij 't werk was, dan Jan, Piet
of Claas zelve, die gewoonlijk van opinie waren, dat, wie
't langst leefde, toch alles had. Dus werden onze Schepenen
in dien zomer van 1349 plotseling gesteld voor allerlei moeilijkheden, die 't afdoen van schulden betroffen, zoowel
tusschen Zutphensche burgers onderling als tusschen burgers
en „gasten". Want 't lag voor de hand, dat menig Zutphenaar
onder de geeselaars e.a. „gasten", die onze stad toen
bezochten, menschen ontdekte, die nog bij hem in 't krijt
stonden, terwijl, omgekeerd, menig vreemdeling opzettelijk
naar onze oude veste toegestapt kwam, omdat hij daar nog
eenige postjes in te vorderen had. En waar dat goedschiks
niet lukte, moesten Schepenen bijspringen. Vandaar de
bepalingen, die in de uitgave van ons Kondichboek door prof.
Pijnacker Hordijk in 't licht gezonden, genummerd zijn:
57-62, en 93-95, alle geschreven door onzen vriend Gerard
van Drinen, in dien zomer van 1349, en waarvan geen enkele
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een ander jaartal draagt. Natuurlijk is dat het afdoende bewijs,
dat ze waarschijnlijk alle in dien tijd door Schepenen, als
een soort van vonnissen, in bepaalde, voor de Schepenbank
behandelde zaken, uitgesproken en afgekondigd zijn, met de
bedoeling, zich daaraan in overeenkomstige gevallen te
houden. Want nooit was de betaling van schulden zoozeer
een algemeen belang als toen in dien tijd van doodsangst. Zoo
deed dus de nood de wet ontstaan, ook voor komende tijden.
Schreven we nu eene verhandeling over 't oud-Zutphensch
recht, dan zou 't misschien wenschelijk zijn hier al die
bepalingen stuk voor stuk te verklaren. Waar dat niet het
geval is, meenen wij met een paar voorbeelden te kunnen
volstaan. Zoo luidt No . 57:
„Voert, worde enich antalet mit slichter clage sunder
selscap, die mach bekennen wat hij wil ende en sal daer niet
intrecken to gueder rekeninghen".
Ofschoon Baron Sloet daarbij aanteekent: „De zin van dit
artikel is duister", en zich niet aan een uitlegging waagt, wil
het ons voorkomen, dat er wel een mouw aan te passen is.
Onze Schepenen hebben, dunkt ons, bedoeld:
„Wanneer iemand een ander in rechten aanspreekt wegens
schuld, en daarbij noch bewijsstukken kan overleggen
(slichter clage), noch getuigen heeft, die 't kunnen bevestigen
(sunder selscap) ; dan heeft de aangesprokene het recht te
bekennen, wat hij wil en is niet verplicht van het door hem
genoemde bedrag rekening en verantwoording te doen". Of:
waar bewijzen ontbreken, heeft de een evenveel recht als
de ander.
No. 59 houdt in:
Voert, beclaget eyn gast eenen porter, so sal die porter daer
up antwarden neen of ja. Wat dan die porter bekent, dat sal
hij dien gaste gelden binnen viertennachten. Doet hijs niet,
so magh one die gast doen penden voer dat hij om becant
heft ; die pande solen wesen vervolget, also, dat mense to hant
vurcopen mach (sunder opbeden).
D. w. z. : Wanneer een vreemdeling een burger' van
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Zutphen voor 't gerecht aanspreekt wegens schuld, dan mag
de laatste die schuld ontkennen of aangeven hoe groot zij is.
In het laatste geval is de burger verplicht den gast binnen
veertien dagen de som te betalen, die hij genoemd heeft. Doet
hij dat niet, dan mag de gast beslag laten leggen op eigendommen van dien burger, voor de geldsom, die deze bekend
heeft. De in beslag genomen goederen gelden terstond als
„vervolgd", zoodat men ze dadelijk verkoopen mag, zonder
dat vooraf bekend te laten maken door den omroeper".
Bewijzen genoeg om aan te toonen, dat — wie ook in die
dagen zijn bezinning kwijt was — de Schepenen van Zutphen
niet ! Dat de Heeren echter langzamerhand genoeg kregen
van zulke lastige en ingewikkelde schuldkwesties lag voor de
hand. En 't was stellig, na er weer een ontward te hebben, dat
ze, om het aantal dier zaakjes wat te beperken, artikel 63
opstelden en lieten afkondigen: „In geval een onzer burgers
koopwaar koopt binnen of buiten Zutphen, die mag niemand,
die in onze stad woont, als deelnemer in dien koop beschouwen, tenzij deze laatste ook burger van Zutphen is, of zijn
toestemming daartoe verleend heeft".
Voor al zulke kwesties hield de Schepenbank toenmaals
openbare zitting op Donderdag. Om onwillige schuldenaars
daar te krijgen, moest men hen persoonlijk aanzeggen, daar
te verschijnen. Maar hetzij, dat sommigen zoo'n algemeenen
dag erg gevaarlijk vonden met het oog op besmetting, hetzij
ze zoo vast aan hun geld zaten, dat ze er niet van konden
scheiden: daar waren er, „die zich op Donderdagen, als men
gewone zitting hield voor dergelijke zaken, met opzet verborgen hielden". Om ook hen te nopen hunne zaken in 't reine
te brengen, maakten Schepenen art. 64, waaraan de aangehaalde zinsnede ontleend is.

ZUTPHEN IN DOODSANGST.
HOOFDSTUK XLVI.
De opeenstapeling van „droge en welriekende (d.w.z. harsachtige) houtsoorten" voor, nevens, achter en in de huizen,
bracht, in een zomer, „die nog al heet was" I ) gevaren mee,
die Zutphens Schepenen terecht, maar waarschijnlijk te laat,
voorzien hebben.
Immers, in die dagen moet onze goede stad nog voor een
groot gedeelte bestaan hebben uit houten huizen, zooals men
nog ziet in de Zaanstreek, en uit woningen, waarvan het
geraamte uit paten of balken bestond, terwijl de wanden
gevormd waren uit twijg of rijshout, dichtgesmeerd en
beraapt met leem. Vele daken waren nog vervaardigd uit riet
of stroo ; misschien waren er ook nog met dakspanen (dunne
plankjes) gedekt. Dus behoefde er maar weinig te gebeuren,
om, terwijl dat alles door de hitte van den zomer kurkdroog
was, een ramp te veroorzaken, als Zutphen nog niet dikwijls
beleefd had!
En die ramp kwam ! Terwijl de kruisbroeders af- en aantrokken en Zutphens burgers, op hun voorbeeld en aandringen, veeten verzoenden en schuldkwesties regelden, en onzen
Schepenen 't hoofd omliep, wegens de vele en onvoorziene
moeielijkheden, die dat alles meebracht, is onze oude veste
— het zal in September 1349 geweest zijn — plotseling voor
een groot deel in vlammen opgegaan. Komt misschien ook
hier de schuld daarvan op rekening der geeselaars, die, door
hun optreden tegen de Joden, reeds op zoo menige andere
plaats — Worms, Frankfort, Mainz, Keulen, enz. 2 ) aanleiding gaven tot een dergelijke ramp ?
I) Zie blz. 298. 2) Zie blz. 153, 250.
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Het is niet onwaarschijnlijk. Want ook Zutphen zal niet
zonder Joden geweest zijn. Reeds in een rekening van
's Hertogen rentmeester over 1346 wordt een zekere „Saulus,
de Jood" gesignaleerd, die „apud Zuytphaniam", d. w. z. te
Zutphen, met zijn gezin woonde en in dat jaar 10 schilden van
28 st. 't stuk, makende 14 pond en nog eenige schilden voor
„zijn verdediging" aan den Landsheer opbracht. Er zullen
er wel meer geweest zijn I).
Heeft ook deze Saulus, toen de kruisbroeders hem niet met
rust lieten, misschien gedaan als zoovele anderen, en een
schrikkelijk einde, in zijn eigenhandig in brand gestoken
woning, verkozen boven de eindelooze verschrikking van
pijnbank en brandstapel ? Wie zal het zeggen ?
Maar het feit ligt er toe, al staat het, naar het schijnt, nergens
opgeteekend: Zutphen is in den nazomer van 1349 grootendeels in de asch gelegd ! Behalve de schrijver van dit boek,
staan ook Zutphens burgers van 1349, ja, zelfs de Schepenen
van dat jaar, u daarvoor borg. Want wie zou willen aannemen,
dat Zutphens burgerij, in dat jaar 1349, terwijl de pest voor
de deur stond en het vraagstuk van leven en dood onzekerder
was dan ooit, onder de drukte van de groote Geeselvaart,
plotseling aangegrepen is door een algemeene bouwwoede en,
na eerst de bestaande huizen tegen de vlakte gegooid te
hebben, nieuwe is gaan optrekken . . . . wanneer daar geen
afdoende reden voor was, nl. het afbranden van 't grootste
deel der stad ?
Toen eenmaal de zaak er toe lag, hebben onze Schepenen
gemeend, dat het hun plicht was, met het oog op wat later
gebeuren kon, een ernstig woordje mee te spreken. En zoo
brengt ons het kondichboek op blz. 16 en 17 een negental
bepalingen „van tymmeringhen", oftewel een uitvoerige
verordening op het bouwen van nieuwe huizen, neergeschreven
door de hand van onze braven Gerard van Drinen. Zij moet
opgesteld zijn in dat najaar van 1349; geen van de negen
1) Zie Van Hasselt, Geld. Oudheden, I, blz. 28.
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artikelen is van een datum voorzien, doch de onmiddellijk
erop volgende bepalingen zullen 't ons later bewijzen.
In de uitgave van mr. Pijnacker Hordijk zijn deze bepalingen betreffende het bouwen genummerd 79 87, zoodat zij
niet terstond bij de vorige, door Gerard geschreven artikelen
aansluiten, wat te wijten is aan het feit, dat mr. Pijnacker
Hordijk, evenals dr. Van Vloten, het schrift van Gerards
opvolger, dat blz. 13-16 beslaat en op lateren tijd betrekking
heeft, met het zijne heeft verward.
Dat deze geheele verordening onmiddellijk op een grooten
brand gevolgd is, bewijst haar inhoud. De Schepenen bepalen
daarin o.a. dat, wie een steenen huis bouwen wil, een grondslag moet leggen van twee steens dikte; dat ook houten huizen
in 't vervolg een steenen grondslag moeten hebben; dat, wie
een nieuw huis bouwen wil, ook al was 't vroeger gedekt met
stroo, het nu met s t e en (dakpannen) dekk en m o et;
dat niemand 1 u i f e 1 s aan zijn huis timmeren mag; dat, wie
steenen wanden en een steenen voor- en achtergevel bouwt,
de deksteen (dakpannen) van de stad ten ges c h e n k e k r ij g t I), enz. Ook blijkt uit art. 86, dat er
waren, die voorloopig hun erf o n b e t i m m e r d wilden
laten, zeker met het oog op de pest . . . .
Zoo'n verordening maakt men niet, als er, door een brandje,
een, of een stuk of wat, huizen in vlammen opgegaan zijn,
maar alleen, als er gebouwd moet worden hier, daar en overal.
En dat deze ramp voorgevallen is, terwijl de geeselvaart
nog dagelijks voortging, bewijzen de artikelen, die Gerard
van Drinen nog op hetzelfde blad van ons oudste kondichboek
heeft opgeteekend.
Het gebeurde of en toe, dat er onder de vreemdelingen of
„gasten", die Zutphen, na den grooten brand, met een bezoek
vereerden, hetzij het kruisbroeders waren, of wel menschen,
1) Bij dit art. heeft een andere hand, waarschijnlijk al spoedig, aangeteekend: vacat. De kosten zullen te groot geworden zijn, zoodat de „stadskist" uitgeput raakte. Toen moest men natuurlijk ook weer riet- en stroodaken
toelaten, en ook 't verbod daarvan is met „vacat" versierd.
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die schulden kwainen innen, of eindelijk, louter nieuwsgierigen, personen voorkwamen, die met den een of anderen
burger nog een appeltje te schillen hadden, en dien dan maar
zoo, pardoes, op straat aanvlogen. Doch onze Schepenen, van
oordeel, dat er nog rechters „in Berlijn" waren — ook al lag
de stad tegen den grond — meenden, dat zooiets onduldbaar
was. Vandaar waarschijnlijk artikel 89, dat Gerard onmiddellijk op de bouwverordening laat volgen:
„Voorts: Indien de een of andere gast een onzer burgers
aanvalt of slaat, zonder een rechtsvervolging tegen hem
ingesteld te hebben, dan zullen wij dien burger helpen en
beschermen, opdat hij recht verkrijge, waar wij kunnen".
Omgekeerd waren er soms ook Zutphensche burgers, die in
den een of anderen gast een ouden vijand herkenden en dien
dan maar zoo, eigendunkelijk, in 't haar vlogen. En, al gold
ook voor Zutphens Schepenen het beruchte woord: „right or
wrong, my country" I ), ook die eigengerechtigheid diende
binnen zekere perken te blijven. Daarom volgt, als No. 9o:
„Verder. Indien de een of andere vreemde gast in onze stad
kwam, die een onzer burgers misdaan had; raakte dan die
burger met hem aan 't plukharen . . . . dan mag men onzen
burger geen „vrede" gebieden, tenzij de gast belooft, dat hij
zich zal onderwerpen aan de beslissing der Schepenen".
Is ook Zutphens burgerij bevangen door de geeselkoorts ?
Algemeen, als de kwaal geworden was, kan men het moeielijk
betwijfelen, ook al wil men aannemen, dat het uitbreken van
deze pandemie hier te Zutphen eenigen tijd vertraagd is door
den grooten brand. 't Is alweer het kondichboek, dat het ons
bevestigt, door bepalingen, die Gerard van Drinen daarin
opgeteekend heeft. No. 91 luidt:
„Voorts, indien iemand aangeboden heeft (voor het
gerecht) eene verklaring van onschuld of te leggen betreffende
de een of andere aanklacht; als hij dan be de v a a r t wil
doen (met de kruisbroeders) 2), of de stad wenscht te verlaten
1) Recht of onrecht, mijn land bovenal.
2) Hier valt ook te denken aan de bedevaart naar Rome in 't Jubeljaar
135o, dat met Kertsmis 1349 began.
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wegens zijn koopmanschap, en voor Schepenen verschijnt, om
zijn onschuld te bewijzen, dan zal men dat kond doen aan
dengene, die hem heeft aangeklaagd, of, (zoo deze om soortgelijke redenen afwezig mocht zijn), aan diens vrouw of diens
kinderen, opdat deze (in plaats van den aanklager) voor
't gerecht komen om zijne verklaring van schuld of onschuld
in ontvangst te nemen".
Waarbij alweer behoort art. 92, dat ook bewijst, dat velen
van plan waren de stad tijdelijk te verlaten:
„Voorts, degene, ten wiens behoeve men eene verklaring
van onschuld moet afleggen, die mag de bijwoning daarvan,
(als hij zelf voor eenigen tijd de stad moet verlaten) aan een
ander opdragen, opdat deze die verklaring voor hem in ontvangst neme, gelijk alsof hij zelf daar tegenwoordig ware".
Bemerkt men uit deze twee bepalingen, dat ook Zutphen is
gaan deelnemen aan de „groote geeselvaart", er is er nog
een, alweer eenige weken later uitgevaardigd, waaruit men
zonder veel moeite kan afleiden, dat deze beweging, ook hier,
verloopen is, juist als overal elders, d. w. z. dat eerst de
voornameren het kruis en den geesel hebben aangenomen en
eerst veel later „de mindere man" hun voorbeeld heeft
gevolgd. Voor de menschen, die nu eenmaal in goeden doen
waren, beteekende het niet veel hun werkzaamheden gedurende 33 1 /2 dag — laat ons zeggen: vijf weken — in den steek
te laten: hun vrouw en kinderen konden die — zoo noodig
geholpen door Jan, den knecht — wel zoolang gaande houden ;
maar toen later ook die knechten zelve, die toch ook vrouw
en kinderen hadden, aangegrepen werden door de geeselkoorts, gaven de bazen wel vergunning om met de kruisbroeders mee te gaan; maar gedurende vijf weken loon uitbetalen aan menschen, die geen dienst deden, ziet, daaraan
dachten zij niet.
En aangezien Griet en Wobbe en Trude zich zelve en hare
kinderen, al den tijd, dat manlief afwezig was, toch „geen
stok in den mond konden binden", en er gegeten moest
worden, ook al deed vader nog zulke „goede werken" (de
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geeselvaart of de „Roomsche reis"), moesten vele huisvrouwen, die vroeger kalmpjes thuis gebleven waren, er nu
wel op uit, om een cent of wat te verdienen. Maar ook dat
bracht onzen Schepenen weer nieuw hoofdbreken! Vandaar
dat Gerard van Drinen, na eerst nog een drietal bepalingen
betreffende de regeling van schuldkwesties geregistreerd te
hebben (No. 93-95), ons met No. 96 het bewijs voorlegt
van onze stelling:
,Voorts, wanneer eenig vrouwspersoon, die als ,,,koopvrouw" niet algemeen bekend is, schulden maakt, buiten
voorweten van haar echtgenoot, behoeft de man die schulden,
door zijn vrouw gemaakt, niet te betalen, als hij niet wil. Maar
indien zij al van ouds koopmanschap dreef in bier, brood of
andere koopwaar, dan is haar man verplicht hare schulden
te voldoen. En als een vrouw, die niet algemeen bekend is als
koopvrouw, schulden maakt buiten weten van haar man, dan
mag men haar, als haar man die schulden niet betalen wil,
en zij ze . voor Schepenen erkend heeft, in gijzeling zetten i)
en met haar voortvaren naar de wijze als in 't voorgaande
artikel beschreven is, als zij daar tegen zondigt".
't Schijnt, dat het manvolk dus nog al druk aan de geeselvaart heeft meegedaan!
Hiermee eindigt het handschrift van Gerard van Drinen.
Liet zijn nieuw beroep van koster der St. Walburgskerk hem
misschien geen tijd, de besluiten en proclamaties van 1350,
het pestjaar, te registreeren ? Of zijn deze, korten tijd later,
als ongeschikt, weer uit ons kondichboek verdwenen ? Sommige bladzij den daarvan dragen duidelijke sporen, dat ze zijn
afgewasschen en vervolgens opnieuw beschreven. Enkele
letters van het oude schrift bemerkt men soms nog tusschen
het nieuwe. Dr. Van Vloten en mr. Pijnacker Hordijk schijnt
dat ontgaan te zijn . . . .
En de bepalingen, die mr. P. H. in zijn „Rechtsbronnen
der Stad Zutphen" afdrukt als zijnde van 1350, zijn van 1355.
1 ) Dit kon toen ook door iemand huisarrest op te leggen. Zie art. 95.
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Achter het cijfer L van het jaartal 135o, aan 't begin van
art. 65 beyond zich een vlek, zooals men dikwijls vindt in
oude handschriften, waaruit voorgelezen werd. Noch de latere
afschrijvers van het kondichboek, noch de beide professoren,
namen de moeite, die even to verwijderen. Toen wij 't met
een mesje deden, kwam daar, ofschoon vaag, nog het cijfer V
onderuit. Zoodat art. 65-72 naar alle waarschijnlijkheid zijn
van „Sante Peters avont ad cathedram in 't jaar van (13) 55".

ZUTPHEN IN DOODSANGST.
HOOFDSTUK XLVII.
Al lezende op en tusschen de reg els van ons oude Kondichboek, hebben wij in de voorgaande hoofdstukken een brokje
stadsgeschiedenis van Zutphen zien ontstaan, waarvan men
nooit gedroomd heeft, dat het beschreven stond. Dat wij over
het algemeen juist gezien hebben, blijkt uit het feit, dat de
gebeurtenissen hier elkaar opgevolgd zijn als overal elders:
ziedaar de reden, waarom wij, bij de historie onzer oude
Neste in die jaren, de geschiedenis van ongeveer heel Europa
meenden noodig te hebben.
Nu, bij den aanvang van het eigenlijke pestjaar (135o), verliezen wij onzen braven gids: Gerard van Drinen. „De arme
klerk, die goed lezen en zingen kon en behoorlijk stellen", zal
ons niet langer den weg wijzen door de geschiedenis van dezen
duisteren tijd. VOOr wij afscheid van hem nemen, achten wij
het onzen plicht hier nog even aan te teekenen, wat voortgezette studie ons leerde, betreffende hem zelven en de rol,
die hij op dit wereldtooneel gespeeld heeft.
Zooals wij in blz. 331 reeds meedeelden, was hij een zoon
van Arnold van Drinen, die in 1328, '39, '42 en '45 voorkomt
als Schepene van Zutphen en dus ook in de tusschenliggende
jaren wet zal behoord hebben tot de vroedschap onzer stad.
Deze was gehuwd met zekere Hadewig of Hessa, die gewoonlijk „domina" of „vrouwe" genoemd werd, en dus van adel
was. Van hunne kinderen zijn er ons vier bij name bekend
geworden: een dochter, Hadewig, voor welke zij in 1339 een
nieuwe praebende stichtten in de Cistercienser abdij Mariénhorst of ter Hunnepe bij Bathmen gelegen; onze Gerard, die
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priester werd; Wolter en Johan, die in 1363, samen met hun
moeder, een jaarrente maakten aan 't klooster voornoemd.
Arnold zelf is in 1346 of '47 overleden. Het is best mogelijk,
dat men zijn' zoon Gerard, den „armen klerk", in de plaats
van zijn vader, tot lid van onze Schepenbank gekozen heeft,
en dat h ij de Schepene Gerard van Drinen is, die op
1348, '51 en '52 vermeld staat. Dan is hij dus geen „stadsscriver", geweest, maar natuurlijk ook Schepene of Raad in
de jaren 1349 en '5o. Als geleerd en ontwikkeld man was hij,
beter dan anderen, in staat, de rechten en wetten van zijn
vaderstad te verzamelen en te boek te stellen: wat hij blijkbaar
tusschen de jaren 1347 en '5o gedaan heeft. Een goed idee, dat
hij er zijn adreskaartje, die pauselijke bul, als omslag aan
toevoegde.
Inmiddels koster der kerk geworden heeft hij het pestjaar
meegemaakt en is in 't voorjaar van 1352 gestorven. Misschien
was zijn echtgenoote, Aleyde, hem al voorgegaan. Op den
30sten April van dat jaar toch stonden Robert en Herman
Kupeken (broers van Aleyde ?), aan „Herman Kupe, zoon
van Gerard van Drinen — diens huwelijk met Aleyde kon
natuurlijk niet als wettig beschouwd worden, daar hij priester
was — een jaarrente van 35 st., uit een huffs in de Bakkerstraat, af, die door Herman, blijkbaar terstond, is overgedragen aan het kapittel van St. Walburg, „voor de memorie
van Heer Gerard van Drinen, koster der kerk, zijn vader, en
Bye, zijn zuster". Op 3o Augustus 1354 werd van deze overdracht een acte opgemaakt door den Notaris Reymbold van
Beynem.
Dat wij reeds Lang vermoedden, dat hij Schepene van Zutphen kon geweest zijn, blijkt uit Hst. III, waarin wij hem
opriepen ter verklaring van een bepaling uit het Kondichboek.
Doch de beslissing was moeilijk, vanwege de weinige gegevens
en de gelijkheid der namen. Zijn neef, Gerard van Drinen,
Alfartsz, schijnt eerst in 1363 Schepene geworden te zijn.
Ziedaar dan ongeveer alles, wat wij weten betreffende een
man, die zich bijzonder verdienstelijk gemaakt heeft voor de
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geschiedenis van ons Zutphensch recht. Een weinig „memorie"
of aandenken, dat heeft hij bij 't nageslacht wel verdiend !
Over het pestjaar en wat er toen alzoo te Zutphen gebeurd
is, weten wij erg weinig. Ja, onze vroegere archivarissen
hebben zelfs „Tijdrekenkundige registers van alle oorkonden
in het stedelijk Archief te Zutphen berustende" samengesteld
en daarbij kans gezien, het jaar 135o geheel over te slaan.
Wat al dadelijk bewijst, dat noch mr. R. W. Tadama, noch
dr. W. J. A. Huberts dien tijd goed gekend heeft. Ware dat
anders geweest . . . . zij hadden geen stukjes van 135o onvermeld gelaten.
Hetzij op grond van de voorspellingen der sterrenwichelaars,
hetzij door eenig vaag voorgevoel: reeds in den zomer van
1347 schijnen er hier te Zutphen geweest te zijn, die vermoedden, dat er buitengewone gebeurtenissen op til waren. Op
den 6den Juli van dat jaar toch maakte Heer Heymerik van
Hellu of van Kamp, kanunnik en scholaster bij 't kapittel van
St. Walburg alhier, dien wij het eerst ontmoet hebben in
1335, zijn testament. Op eigen, allesbehalve matige, kosten
had hij zich, kort bij de kerk, een „domes claustralis" of te
wel kloostervormig huffs — dus als dat aan het Kerkstraatje,
waarin zich tegenwoordig het catechisatie-lokaal bevindt, en
dat gebouwd is om een binnenplaats — laten optrekken; maar
nu het gereed was, begreep hij plotseling: „dat niets zoo zeker
is als de dood en niets zoo onzeker, als het uur, waarop hij
komt kloppen; dat het Leven en het lot des menschen wankel
zijn, wisselvallig en broos" . . . . Om al welke redenen hij zijn
nieuwe woning vermaakte aan het kapittel der kerk, op voorwaarde, dat men, na zijn overlijden, geregeld elke maand zijn
„memorie" of gedachtenis op de gewone wijze zou vieren.
Zie, onze Scholaster had met de eerste helft deter schoone
tirade kunnen volstaan; die behoorde er in dien tijd zoo bij ;
de tweede zegt eigenlijk hetzelfde . . . . waarom er die dus
bijgevoegd, als er niets bijzonders in de lucht was geweest ?
Maar hem was nog een jaar of tien levens gegund.
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Op den I6 den December 1349 — de pest was intusschen zeer
dichtbij gekomen — stond daar, voor het altaar van de gelukzalige Maagd Maria, in de krypt van de St. Walburgskerk te
Zutphen, zekere Heer Henrik Machelmsz, kanunnik van
St. Marie te Utrecht, die vermoedelijk van Zutphensche
afkomst was. Hij was nog gezond van geest en goed bij zijn
verstand, maar gevoelde zich denkelijk „niet lekker". Dus
maakte ook hij zijn testament en benoemde tot uitvoerders
daarvan: Heer Arnold van Zutphen en Tileman van Marshem,
kanunniken, en Reinier van Vorden — ook een Zutphenaar —
vicaris van St. Marie te Utrecht; zijn broers Wolter en Willem,
den molenaar, en 'n bloedverwant, Huibert van Wulven.
Onder de getuigen ontmoeten wij o.a. Gerard van Drinen,
priester, „koorgezel van de Zutphensche kerk" I).
Deze kanunnik van St. Marie is misschien ook nog eenige
jaren in 't leven gebleven. Immers eerst in de maand Juli van
't jaar 1360 gingen eenige zijner executeurs-testamentair
uitvoeren, wat hij „in extremis" — toen hij op 't uiterste
lag — bevolen had.
Van den 5den Maart 1350, toen de pest hier wellicht reeds
woedde, dagteekent een notarieele acte, waarin Heer Gerard
van Bronchorst, kanunnik van de kerk te Zutphen, die een
huis gekocht had van zijn medekanunnik Heer Arnold Pelgrimsz, bekent, dat zij waren overeengekomen, dat, ingeval
hij, Heer Gerard, voor Heer Arnold kwam te overlijden, deze
levenslang uit het bedoelde huis een jaarrente zou hebben
van vijf pond, die, na zijn overlijden, aan 't kapittel zou komen
ter viering van Heer Arnolds jaargetijde. Mocht echter Heer
Arnold het eerst heengaan, dan zou Heer Gerard binnen een
jaar na zijn dood het kapittel 't noodige geld voor die jaarrente afdragen. De acte is opgemaakt in 't kapittelhuis der
kerk, door den notaris Reymbold van Beynem.
Dan is er nog een acte van denzelfden notaris, op den 31stenr
Juli 1350 opgesteld (toen zal de pest hier ongeveer haa
hoogtepunt bereikt hebben), waarin zekere Reyner Odekunck
I) Bij Mattheus, Analecta, 1738, I, P. 749.
MEINSMA, De Zwarte Dood.
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aan den Deken en 't kapittel der Zutphensche kerk afstaat een
jaarrente van vier pond.
Daarmee eindigen de „geestelijke brieven" over dat ontzettende jaar. In geen van alle een woord over de groote
sterfte. Waarom ook ? Dat wist toch iedereen !
Schepenbrieven zijn ons over dat jaar bekend van 4 Febr.,
II Mei, 23 Mei, 3o Juli, II Aug. en 22 November. Daarmee
is 't eveneens gesteld. Geen woord over de pest.
Zutphen bezit geen necrologium of doodenboek uit Bien
tijd; geen kerkrekening met een afdeeling „van averludene",
die ons eenigszins kon inlichten over het verloop van de
groote sterfte. Maar 't zal hier wel geweest en gegaan zijn als
bijna overal: ontzettend veel slachtoffers in de armere buurten,
veel minder in die der aanzienlijken. Deze laatste konden
vluchten, zich opsluiten, wijn drinken. De eerste niet. Van
de geestelijkheid, voor zoover wij die kennen, missen wij in
1351 op het appel den braven en eerwaarden ouden deken,
Heer Gerlach Matthijssen, wiens plaats reeds in Mei — maar
in elk geval voor To Juni 135o — is ingenomen door zijn
opvolger: Heer Johannes Bollenweger. Dan den vice-cureit of
onderpastoor Heer Hendrik van Bocholt. Ook eenige
vicarissen schijnen den tol aan de natuur betaald te hebben.
Ook onze „Schulte", Willem Syberdinck, zal vertrokken
zijn naar betere gewesten. 't Volgende jaar, 1351, brengt ons
dan ook drie verschillende „Schulten".
Als Schepenen komen in den loop van 135o voor: 1. Gerdt
Zarbolt, 2. Lambert van Vreden, 3. Hendrik Louwer, 4. Hendrik Bolleken, 5. Esseken Warners, 6. Frederik Steenbicker,
7. Steven Valke en 8. Johannes Brune. Er bleven er dus vier
onbekend. Van de genoemden komen N o . 2, N o . 4 en No. 7
in volgende jaren niet weer te voorschijn.
Vele voornamen zullen ook hier den ouden raad tegen de
pest in praktijk gebracht hebben, die vervat is in 't bekende
versje:
Haec tria tabificam tollunt adverbia pestem:
Mox, longe, tarde, cede, recede, redi.
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D. w. z.: Deze drie bijwoorden nemen 't gevaar voor de
uitterende pest weg: neem s p o e d i g de wijk, ga v e r
weg, keer zeer l a n g z a a m terug.
Hoeveel Zutphenaren in dat benauwde jaar den verren tocht
naar Rome gemaakt hebben, waar immers, van wege het
„jubeljaar", algemeene aflaat van zonden te verkrijgen was,
dat weten wij niet, en daarvan zal in Rome ook wel geen aanteekening gehouden zijn. Maar zeer opmerkelijk is het, dat
minstens een vijftal welbekende menschen uit Zutphen den
duivel en den dood verschalkt hebben te . . . . Avignon.
Immers een algemeene aflaat van alle zonden, in geval van
sterven, van Z. H. Paus Clemens VI, was minstens evengoed,
zoo niet beter, dan die van een biechtvader te Rome.
Daar te Avignon verschenen reeds op den eersten Februari
135o de hoogeerwaarde Heeren:
Ricold van Heeswijk, proost van de Sint Pieterskerk te
Utrecht (en van de Sint Walburgskerk te Zutphen) en Martijn
Alfardsz (van Drinen) thesaurier van de Zutphensche kerk
(d. w. z. van het kapittel). Beiden verkregen algemeenen
aflaat van alle zonden, in geval van overlijden (in articulo
mortis).
Maar in de archivalia van ons kapittel over dat jaar schitteren de namen dezer heeren door . . . . afwezigheid.
Daar was op den Loden Juni van hetzelfde jaar ook de hoogeerwaarde Heer:
Johannes Bollenweger, de nieuwbenoemde „Deken van de
Zutphensche kerk" — van wien 't ook als niet vaststaat, dat
hij onze stad in dat jaar gezien heeft — en verwierf hetzelfde
voorrecht.
Daar verscheen ook, op den II den Juni van dat jaar — had
hij misschien den deken vergezeld ? — „de leek" Gerard van
Drinen (Alfardsz., een broer van Martijn bovengenoemd, en
dus niet onze Gerard), met Trude, zijn echtgenoote, en
kocht ook zoo'n algemeenen aflaat.
Daar is mogelijk ook nog geweest „de edele vrouw"
Hadewig, „vrouwe van Drinen", voor welke hetzelfde privi-
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; 1350 I ). Dat was de
lege afgegeven werd op den 1 7den jTun.
moeder van Gerard, den schrijver van het Kondichboek. Had
zij zelve de lange reis naar Avignon gedaan of hebben haar
reef en nicht dezen aflaat voor haar meegenomen ?
Nietwaar, geachte lezer, men zou toch wel zeggen, dat er
in 1350 iets bijzonders aan de hand geweest is to . . . Zutphen.
I) Dit alles staat vermeld in Brom, Bullarium Trajectense, deel II, blz.
26 en 28. Alleen heeft Dr. Brom den naam van Drinen nu eens als van
Domen, dan als van Driven, ontcijferd. Onze spelling is beter.
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HOOFDSTUK XLVIII.
Heeft mr. Tadama in zijne „Geschiedenis der Stad Zutphen"
nagelaten ook maar eenigszins van deze merkwaardige jaren
en gebeurtenissen melding te maken, de geschiedschrijvers
van onze buurstad Deventer, zijn er ook al zonder meer overheen gewipt. Daar is in de eerste plaats de predikant, bijbelvertaler, geschiedschrijver en dichter Ds. Jacob Revius. In
zijn lijvige kroniek, „Daventria illustrata", juist drie eeuwen
na dien pesttijd (1651) te Leiden in 't licht verschenen, springt
hij van 1348 over op 1361, alsof er in den tusschentijd niets
gebeurd ware, de moeite van het vermelden waard.
Zijn ietwat latere ambtgenoot Arnold Moonen, de brouwer
van „den pestdrank voor Amsterdam" (Zie biz. 79), nam
in zijn „Korte Chronyke der Stadt Deventer" (tweede druk,
1714) den sprong tenminste iets korter en wipt van 1348
op 1354.
In 1732 komt mr. Gerhard Dumbar opdagen met zijn „Kerkelijk en wereldlijk Deventer", een foliant, die op zich zelf al
een heel archief vormt, hoewel de stadsgeschiedenis, daarin
vervat, slechts tot 1400 loopt. Wij zijn hem grootelijks dankbaar voor het vele, dat hij verzameld en aan de vergetelheid
ontrukt heeft. Maar ook hij heeft verzuimd, dat lustrum
(1347-52) te illustreeren. En toch stond hem, den secretaris
der stad, de toegang open tot het stadsarchief, rijker dan een
ander in Nederland wat betreft stadsrekeningen . . . .
In zijn reuzenboek vertelt Dumbar ons, hoe bisschop Jan.
van Diest, die vele schulden had moeten maken wegens oorlogen en den aankoop van de „stad" en 't land van Diepenheim en het graafschap Dalem, in 1336 het grootste deel van

374

DEVENTER IN DOODSANGST.

zijn „Oversticht", n.l. het land van Vollenhove, Salland, de
Vechtstreek, het huis te Goor en 't land van Twente, met alle
steden, kerspelen en dorpen daarin gelegen, voor 43000 pond
„groote tournoysen van 16 penningen elk", verkocht aan
Reinald II, Graaf van Gelre, met recht van weder inkoop. Een
en ander geschiedde met goedkeuring van den Overijsselschen adel, van de steden, van de hooge geestelijkheid en der
stad Utrecht I).
Graaf Reinald, die er reeds jaren naar gestreefd had zijn
gebied op deze wijze te vergrooten (immers tusschen de jaren
1328 en '3o voerde hij daarover een drukke correspondentie
met den Paus 2 ), zag daarmede een van zijn liefste wenschen
vervuld en schijnt erg zijn best gedaan te hebben om 't zijn
nieuwen onderdanen naar den zin te maken. Hij liet dan ook
de stad Deventer bij al hare oude rechten en gewoonten, en
toen in 't jaar 1337 een hevige twist ontstond tusschen
Deventer en Amsterdam, over de tolgelden, die de Amsterdammers van verschillende waren op den IJsel moesten
betalen, trachtte hij voortdurend de partijen te verzoenen.
Nadat in 1342 een bestand gesloten, en Reinald, inmiddels
Hertog van Gelre geworden, in 1343 overleden was, nam eerst
graaf Willem IV van Holland de rol van bemiddelaar over
en toen hij in 1345 bij Stavoren was gesneuveld, was 't vrouwe
Margriet van Henegouwen, die in de tweede helft van 1347
den vrede tusschen beide handelssteden wist te herstellen.
Na nog te hebben aangestipt, dat de nieuwe bisschop van
Utrecht, Jan van Arkel, intusschen van hertog Reinalds erven
het Oversticht teruggekocht had, door zijn schuld in termijnen
te voldoen, zegt mr. Dumbar:
„Hierna leefde men hier (te Deventer), zooverre ik hebbe
kunnen napaden, in rust en vrede, tot het jaar 1352".
Wij willen eens „napaden", wat daarvan waar is.
Daartoe nemen wij voor ons de stadsrekeningen van
Deventer, die Dumbar in handschrift had kunnen raadplegen,
doch die sedert, door de goede zorgen van wijlen Mr. J. I.
I) Dumber, I, blz. 495-499. 2) Brom, Bullarium Traj. op de jaren.
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van Doorninck, Archivaris in Overijsel, op kosten der stad
Deventer, gedrukt zijn.
In die dagen was men meestal gewoon de administratie van
de financien der stad over twee schepenen te verdeelen, die
te Zutphen gewoonlijk „rentmeesters", te Deventer „cameraars" genoemd werden. Zoo behooren er dus over elk jaar
twee rekeningen te zijn, die samen de geheele administratie
omvatten. Opmerkenswaardig is reeds terstond, dat de beide
rekeningen van 1347 en '48 er zijn; dat er over 1349 oogenschijnlijk slechts een bewaard bleef ; over 135o, het pestjaar,
gee n; over 1351 slechts e'en: en dat is maar een kladrekening.
Geeft dit een en ander, bij de kennis, die wij nu van dien tijd
hebben, reeds te denken: ook de inhoud van de bewaard
gebleven rekeningen over 1348 en '49 geeft daar in sterke mate
aanleiding toe, al is ons lang niet alles duidelijk, omdat de
bijbehoorende brieven en documenten ontbreken.
Toen op Petrus' stoeldag (22 Febr.) van het jaar 1348 de
verkiezing van de nieuwe Schepenen plaats had en deze de
werkzaamheden onder elkander verdeelden, werden tot Cameraars voor het loopende jaar aangewezen: Werner Groote
— de vader van den beroemden Geert Groote — en Gelmer
Reynersz. Het daarbij gebruikelijke feest werd opgeluisterd
door „joculatores", speellieden of potsenmakers, door den
koning van Zweden aan de stad gezonden om zijn bruiloft
te melden I ). Zette zich het jaar dus schijnbaar goed in, reeds
op den 1 iden Maart treft ons een vreemd verschijnsel. Dan
wordt er een kuiper, Johan Kolnar, ten stadhuize ontboden
om een wijnvat na te zien, en vervolgens wijn uit een ander
vat daarin over te gieten. Tot zoover is daarin niets vreemds.
Zonderling is echter, dat men ter zelfder tijd bij Peter
Sickeldoren, een kruidenier of apotheker, een „take", d.w.z.
een stoop of kan, w ij n a z ij n liet halen, die in den wijn
gegoten werd 2 ). Niet waar, azijn was het wachtwoord, waar
sprake was van pest, dat leerde ons 't advies der Parijsche
professoren. Men moet dus op den Aden Maart 1348 te
0 Cam. Rek. II, blz. 47. 2) Ibid. blz. 49.
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Deventer geweten hebben, dat die plaag op de komst was.
Want 't is opmerkelijk, dat men in vroegere rekeningen niets
van dien aard vindt; in latere alleen in pesttij den. Vraagt men,
hoe Deventer al zoo spoedig op de hoogte kon zijn van 't geen
daar gaande was in 't gebied van de' Middellandsche zee, dan
is ons antwoord, dat de pest reeds in 't laatst van 1347 was
uitgebroken te Marseille en op den 7den Januari 1348 een
Deventer kanunnik, Heer Pelgrim van den Rijn, een pauselijke bul verkreeg te Avignon I ). Hij zal de tijding wel meegebracht hebben.
Was het de vrees, dat de pest binnen weinige weken ook
Deventer bereiken zou, die de ridderschap uit de buurt
bewoog elkander nog eens in de wapenen te ontmoeten te
Deventer, voor de plaag dial- was ? Ziedaar een open vraag;
maar zooveel is zeker, dat op den 24sten Maart 1348 te Deventer
een tournooi gehouden werd, waarbij de Schepenen met Heer
Derk van Rechteren, Schout van Salland, tegenwoordig
waren 2 ). Maar 't kan ook zijn, dat toen reeds oorlogsgeruchten de ronde deden, zoodat men het tournooi slechts
als een voorloopige oefening moet beschouwen. Immers, nog
in diezelfde maand droegen Schepenen aan een ganzenhoeder
op een poort te bewaken en in de volgende kregen eenige
zwijnenhoeders een dergelijke opdracht. Niet lang behoeven
wij te zoeken, vanwaar het gevaar dreigde: er werd geleide
verzocht aan den Hertog van Gelderland, Reinald III, en
zijne moeder, voor de Deventer burgers, die op 13 April de
Palmmarkt te Arnhem wilden bezoeken. Een dienaar der
Hertogin kwam hen halen 3). Tegen den I sten Mei werd, met
het oog op de St. Walburgsmarkt te Zutphen, een dergelijk
verzoek gedaan aan de Schepenen dier stad 4).
Dat geheele jaar heeft Deventer, en dus geheel Overijsel,
in angst gezeten, dat er oorlog zou komen met den Hertog
van Gelre. De stad heeft haar verdedigingsmiddelen, zooals
I) Brom, Bull. Traj. II, p. 6. Vgl. Dumbar, Deventer, I, blz. 393 , waar
blijkt, dat hij op 5 Juni 1356 (of later) overleden is.
2) Cam. Rek. II, biz. 5o.
3) Aldaar, biz. 47, 5o. 4) Aidaar, blz. 51.
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springalen, waarmee vervaarlijke pijlen afgeschoten werden,
oestallen, groote catapulten, e.d. voor het gebruik laten
gereedmaken, ja zelfs omstreeks de maand Augustus een
drietal „donrebussen" gekocht van mr. Henso, „den armborstier van Kampen I), waarmee de vuurwapenen ook in
deze streken hun intocht doen: maar de „oorlog" is uitgebleven, dank zij stellig de droevige omstandigheden, hoewel
er van weerszijden een begin mee was gemaakt. Immers
Heer Gijsbert van Bronkhorst, bondgenoot geworden van den
Graaf van Holland, zei den Bisschop de vriendschap op, „viel
daarop in het eerst kortelings ingeloste Twente, richtte daar
groote schade aan en verbrandde het bisschoppelijk huis te
Goor. Doch toen kort daarna tusschen den bisschop en de
Hollanders een bestand voor twee maanden gesloten was,
trok de eerste, nu de handen ruim hebbende, en begeerig om
zich te wreken en op heer Gijsbert zijn schade te verhalen,
een aanzienlijke macht in Overijsel samen, viel daarmede in de
aangrenzende heerlijkheid Borkelo, vernielde de landerijen
en de te veld staande vruchten, verbrandde het dorp en
eenige bijgelegen huizen, en voerde een grooten roof met
zich" 2).
Ziedaar den aanvang van den strijd tusschen de Bronkhorsten en de Heekerens.
Doch, verdiepen wij ons niet te veel in de politieke gebeurtenissen van dien tijd, hoe belangwekkend ze ook zijn; uit het
gezegde valt genoegzaam of te leiden, dat het te Deventer,
dat het in Overijsel, niet alles „pais en vree" geweest is in
die jaren 1348--52 !
Ook op het gebied van den landbouw schijnen het daar
geen beste jaren geweest te zijn, 1347 en '48. Immers de hop,
de mirtebessen en 't geen men verder alzoo noodig had voor
de bierbrouwerij, moesten door Werner Groote, in '48 ook
gruitmeester, tegen hoogen prijs opgekocht worden en daar
1) Aldaar, II, blz. 432) Nijhoff, Gedenkwaardigheden, II blz. XXIX. Deze dingen zijn gepasseerd in de maanden Augustus en September 1348.
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de Deventer markt slecht van een en ander voorzien was, liet
hij 't niet alleen halen uit Zwolle en Kampen, maar kocht
't ook van een man uit Thuringen, te Munster, te Vreeland
en te Amsterdam I ). Vooral de schaarschte en duurte van
alles, was het blijkbaar, die de Schepenen van Deventer,
9den A
Zwolle en Kampen er toe aandreef op den—ugustus
1348
dien brief te zenden aan hun landsheer, den bisschop van
Utrecht, „de malo state terre", over den treurigen toestand
van het land 2 ). Bij dat alles bracht de maand September 1348
nog „hoog water" 3).
Dat de Schepenen te midden van dit alles voortdurend
dachten aan de pest, die op de komst was, bewijzen allerlei
kleinigheden. Zagen wij vroeger reeds, dat zij de vuilnis lieten
wegbrengen van 't Stadhuis en uit den hof daarachter; dat zij
ook den beerput aldaar lieten ledigen: misschien was 't ook
met het oog op de „zuke", dat zij in de maand Juli een achttal
menschen aan 't werk zetten om doornstruiken (tribulos) te
maaien 4) ; immers de rook van zulk hout werd beschouwd
als een goed ontsmettingsmiddel. Kan men hier nog twijfelen
of de geruchten over de pest daartoe aanleiding gaven, het
feit, dat zij in het najaar het ziekenhuis vergrootten en daaraan 4000 steenen lieten vermetselen 5), is veelzeggend en
bewijst, dat zij, in den komenden nood, toch ook dachten aan
de belangen der smalle gemeente. Of deze laatste in dat jaar
zoo druk St. Nicolaas — den patroon van de Bergkerk —
vereerd had, dat de straat bij de Brinkpoort, waar een beeld
van den Heilige stond er door versleten was ? Immers:
Hij was der armen troost; nooit liet hij hen in nood,
Maar stond hen altoos bij, tot bij de geeve dood.
1) Cam. Rek. 1348, blz. 9-12.
2) Ibid. blz. 24.
3) Magna aqua, Cam. Rek. 1348 blz. 57. Hier kunnen wij even aanteekenen, dat Dr. Buitenrust Hettema en Mr. Telling in hun „Bezoek aan een
Nederlandsche Stad in de XIV eeuw" (Deventer) die woorden geheel misverstaan hebben. „Magna aqua" zeggen zij is . . . de IJsel! Zie 't bedoelde
boek op blz. 117, waar zij tal van plaatsen aanhalen, die . . . . onze verklaring bevestigen".
4) Cam. Rek. blz. 54.
5) Ibid. blz. 43.
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En in December 1348 werd mr. Gerard, de stratenmaker,
te werk gesteld om de straat buiten de Brinkpoort, bij dat
beeld, te herstellen I ). Zoo zullen ook andere pestheiligen wel
druk bezoek gehad hebben in dat jaar !
Dat Deventers Magistraat intusschen ook aan zelfbehoud
dacht, wie zal 'fhaar ten kwade duiden ? Waar ze in Maart al
begonnen waren hun wijn met azijn te vermengen tegen de
pest — zooiets doet men toch niet „omdat het zoo lekker
is" — in October van 't zelfde jaar koopen zij een paar halve
amen — vaten van ongeveer anderhalven Hectoliter inhoud
— voor azijn, om die ten stadhuize te deponeeren 2 ). Moest
daar de noodige azijn in bewaard of meende men ze voor den
wijn te gebruiken ? Zooveel is zeker, dat ze in December een
voorraad wijn insloegen, door bemiddeling van zekeren
Lambert ten Weerde, die de Heeren blijkbaar ook hielp bij
de ,,toebereiding" daarvan, waarbij de azijn zeker niet zal
vergeten zijn 3).
1) Ibid. blz. 59. 2) Ibid. blz. 58. 3) Cam. Rek. 1348 blz. 58, 59, 61.
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„Als het eene kruis voorbij was, stond het andere al weer
voor de deur", zeiden onze voorvaderen van een jaar, waarin
de rampen en narigheden elkander voortdurend opvolgden.
Dat deze zegswijs in andere streken van Europa volkomen
toepasselijk was op 1349, zal men uit het voorafgaande gezien
hebben. Ook te Deventer ? Geen geschiedschrijver der oude
Hanzestad wist over dat jaar iets merkwaardigs te melden.
Wij zullen trachten te doen, wat zij nalieten, met behulp der
rekeningen over dat jaar. „Rekeningen", zegt de oplettende
lezer, „en er is er maar een ?" Neen, waarde lezer, er zijn er
twee. Weliswaar heeft Mr. J. I. van Doorninck er slechts een
uitgegeven, die dat jaartal draagt; doch er waren ook rekeningen, waarvan de omslag zoek was en dus het jaartal ontbrak. Een daarvan, een half voltooide kladrekening van den
Schepene en Cameraar Egidius Wenemarsz, is door Mr. Van
Doorninck op het jaar 1346 gesteld, en, omdat er van dat
jaar anders heelemaal niets was, — een zeer slechte reden —
en op nog vele andere gronden, door dezen geleerde in een
aanteekening bij 't begin dier rekening uiteengezet I ), die
geen van alle betrouwbaar zijn. We zouden er eenige bladzijden aan moeten wijden, om zijn betoog hier te weerleggen,
maar doen dat niet: immers, wat wij hier aan die rekening
van „1346" ontleenen, zal afdoende bewijzen, dat zij van
1349 is.
In het najaar van 1348 hadden Reinald III, Hertog van
Gelderland en zijn broer Eduard eindelijk aan bisschop Jan
van Arkel de vriendschap opgezegd en een verbond gesloten
I) Cam. Rek. Deel I. blz. 250.

DEVENTER IN DOODSANGST.

381

met Willem V van Holland, blijkbaar met de bedoeling het
landschap Overijsel weer in hun macht te krijgen. Zooals
van zelf spreekt liet Deventer dan ook gedurende den geheelen
winter de poorten bewaken; en, al leefde men binnen de
muren, alsof er geen vuiltje aan de lucht was, zoodat zelfs de
jongens van 't Latijnsche school op den 8 sten Januari hun
spel (een komediestuk ?) vertoonden I ), met den oorlog voor
de deur en de pest op de komst zag de naaste toekomst er
toch allesbehalve rooskleurig uit. De Bisschop, wiens schatkist, door de afbetaling der gelden voor welke Overijsel
verpand was en den oorlog met Willem V van Holland, geheel
ledig was, rustte zich toch met groote zorg uit voor den
komenden strijd en nam daarvoor 50.000 oude schilden op
bij verschillende Overijselsche edelen, waarvoor hij dan ook
't bevel over Salland, Diepenheim en Twente voorloopig moest
afstaan aan Frederik van der Eze, genaamd van Heeckeren,
die, met de Heeren van Voorst en van Kuinre deze streken
zou verdedigen 2 ). 't Was waarschijnlijk om dit alles te
regelen, dat de Bisschop, in 't begin van Maart 1349, persoonlijk Deventer bezocht, bij welke gelegenheid de magistraat
der stad 't noodig vond zijn „hof" aldaar buitengewoon te
laten bewaken. Wel is, naar 't schijnt door tusschenspreken
van de moeder der jonge Hertogen, de bekende Alienora van
Engeland — met welke de Deventer magistraat in drukke
briefwisseling stond — niets van dien oorlog gekomen ; maar
ondertusschen was 't geld voor de toebereidselen uitgegeven
en zat de Bisschop aan zijn schulden vast.
Een groote menigte Hollandsche edelen, stellig de nederlaag, hun in 1348 door den Bisschop toegebracht, willende
wreken, trok kort daarop tegen hem te velde. Maar voor zij
wat hadden kunnen uitrichten, werd de stad Oudewater door
Jan van Arkel veroverd en in de asch gelegd (25 Maart 1349),
wat echter tal van edelen en Utrechtschen burgers het leven
kostte. Maar de Hollanders lieten 't er niet bij en traden in Juni
1349 opnieuw tegen den Bisschop in 't krijt, die hun op den
I) Cam. Rek. 1348, blz. 27. 2) Heda, p. 244. Vgl. Beka, auctius op 1348.
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Bier maand, in een langdurig en bloedig gevecht bij
Schoonhoven, versloeg en velen hunner gevangen nary, die
zich tegen hoog losgeld moesten vrijkoopen 0 .
Waarschijnlijk wegens de nadering der pest en de komst
der geeselaars werd korten tijd later een bestand voor drie
maanden tusschen den Bisschop en de Hollanders gesloten.
Natuurlijk leefden Deventer en Overijsel in al deze gebeurtenissen, die hun landsheer, dus ook hen aangingen, mee,
en keken zij angstig uit, hoe dat alles zou afloopen. En men
zou geneigd zij n, verschillende dingen, die Deventers magistraat in die dagen liet verrichten, met dit alles in verband te
brengen. Zoo b.v. dat zij tusschen de Brink- en de Noordenberger poort een nieuw poortje lieten maken bij de Bagijnenstraat, een nieuwe boog metselden bij de Noordenberger
poort, enz. 2). Maar 't komt ons voor, dat zij, in den zomer
van 1349, al wel geweten hebben, dat de Geldersche dreigementen op niets zouden uitdraaien — Bisschop Jan liet niet
met zich spotten — en dat heel andere dingen hen tot dit alles
a andreven. Met steenen, zand en cement werd er gewerkt aan
alle poorten, om ze te versperre n: „ad portas
obstruendas", lezen wij in een bericht van 23 Juni 1349 3).
Welnu, dat doet men niet tegen den o o r 1 o g, want dan
beneemt men zich zelf de gelegenheid tot uitvallen. Maar dat
geschiedde toen op vele plaatsen, om de stad en de eigendommen barer burgers te beveiligen, als de pest de bevolking
getiérceerd of gehalveerd had. Dus werden verschillende
poorten geheel dichtgemetseld en slechts enkele kleinere
opengehouden, die gemakkelijk te bewaken waren 4).
Van wijn voor den pesttijd waren de Schepenen nu voldoende voorzien; wij vinden er tenminste in de rekeningen
van 1349 geen melding van gemaakt. Maar behalve drinken
moet men ook eten, al heerscht „de plaag". 't Is niet
onmogelijk, dat de Heeren ook daarvoor eenigszins hebben
I2den

I) Ibid. 2) Cam. Rek. 1346 (lees 1349), blz. 255, 262, enz. 3) Ibid.
blz. 261. 4) Zie ook de Rek. 1349, blz. 77 en 78, over de Brink- en de
Dijkpoort.
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gezorgd: als de ziekte er eenmaal was, was niets meer te
vertrouwen. Daarom schijnen zij een voorraad meel op het
Stadhuis bijeengebracht te hebben, waarvoor zekere Johannes
Witkop de zakken mocht leveren, die door eenige dragers in
April 1349 gebracht werden I). Terzelfder tijd lieten zij het
touwwerk der stad, behoorende bij hijsch- en oorlogswerktuigen, dat door de vochtigheid van den winter wel noodig
had eens gedroogd te worden, op het Kerkhof in de zon
leggen 2 ). Ook werd, in den zomer (Augustus) de vuilnis om
en bij het stadhuis weer eens opgeruimd 3).
Vele en velerlei waren in die dagen de kwestietjes en zaakjes,
die elke handelsstad had te beredderen met allerlei duodecimo
dynasten en Heeren van den kouden grond. Meestal zijn wij
niet in staat uit te maken, waarover de twist eigenlijk liep,
bij gebrek aan documenten,
Had men in andere omstandigheden zulken Heeren misschien eens even de tanden laten zien, nu, in den benarden
toestand, waarin 't bisdom Utrecht verkeerde, ging dat niet
en was onderhandelen en schikken de boodschap. Daar was
b.v. Graaf Hendrik van Holstein, die 't een of ander geschil
had met de stad Kampen: wat, zal men u noch te Kampen,
noch in Holstein meer kunnen zeggen. De man vertoefde zelf
in ons land — hij schijnt gelogeerd te hebben op 't Huis te
Dort — en door bemiddeling van Deventer werd, na veel
geschrijf en gewrijf erover, het zaakje op een bijeenkomst te
Zutphen geregeld 4).
Trouwens, 't was in dezen tijd, dat ook Deventer moet
gehoord en vernomen hebben van dat nieuwe Christendom,
dat bijlegging, ja zoo mogelijk, verzoening van geschillen
eischte: de kruisbroeders of geeselaars. En waar men 't niet
zoover kon brengen, daar trachtte men toch iets te bereiken,
al was 't dan maar een wapenstilstand (treuga, Fr. treve).
Zoo vernemen wij dan, dat met veel moeite een bestand
I) Cam. Reek. 1346 (1349), blz. 254. De man heette eigenlijk Wittop.
2) Ibid. 3) Ibid. blz. 260. 4) Berichten er over in de Rek. van 1346
(1349) oP blz. 254, in die van 1349 op blz. 85 en 79.
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gesloten werd tusschen de stad Kampen en Werner van
Colmschate( ! ) 1 ) en met nog meer moeite een „treuga" tot
stand kwam tusschen Deventer en Derk van Luttehove
(Luttikhof bij Ommen ?), nadat op den 25 sten Augustus 1349
een „dag" of bijeenkomst was gehouden in 't klooster Mariénhorst of ter Hunnep bij Bathmen 2).
De blijdschap over de bijlegging der geschillen tusschen de
Hertogen van Gelderland en den Bisschop van Utrecht, die
blijkbaar in Juni beklonken werd, vond hare uitdrukking in
't zenden van een tarbot aan Vrouwe Alienora te Rozendaal,
een tarbot en een vat wijn aan den Bisschop op 't kasteel ter
Horst 3). En al waren de omstandigheden treurig en de toekomst donker, dat was toch een reden tot vreugde, toen
Deventers Schepenen in 't laatst der maand Juni hun feestmaal hielden en het hert verorberden, hun, als naar gewoonte,
door Johan van Haghenbeke ten geschenke gezonden 4). Wat
zou 't ons niet waard zijn, als we, met een soort microphoon,
hunne gesprekken bij dat festijn gehouden, nog eens even
konden beluisteren: wat zij alzoo dachten betreffende de
dingen van den dag, waarvan toen alle hoofden vol waren:
van de geeselvaart, den Jodenmoord en de pest ! Want dat
ook die niet uit hun gedachten was, blijkt uit den eerstvolgenden post der rekening: „betaald aan de boerenknechten,
die de do o r n s t r u i k en oogstten op de Stadsweide, voor
hun bier en onkosten, 6 pond" 5).
Wanneer de eerste geeselaars, waarschijnlijk uit Duitschland herkomstig, te Deventer verschenen, staat in de rekeningen niet vermeld. Bevreemden mag ons dit niet. Want die van
„1346" is een onvoltooide kladrekening en zoowel deze, als
die van 1349, heeft, door den tijd en de vochtigheid, ontzettend
geleden. Tat van posten in beide zijn geheel verdwenen of
grootendeels onleesbaar geworden. Het zal in 't laatst van
Juli of 't begin van Augustus geweest zijn. 't Kon niet
1) Rek. 1349 blz. 86, 80. 2) Rek. 1349, blz. 87 , 1346, blz. 259 ; ibid.
blz. 263, 264 ; 1349, blz. 88. 3) Rek. 1 349, blz. 82. 4) Ibid. blz. 87.
5) Ibid.
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missen, of in de stad, waar korten tijd geleden Geert Groote
geboren was, de stad, die later het middelpunt zou worden
van de „moderne devotie", moest hun optreden, hun opvatting van het Christendom, wel een diepen indruk maken. En
't staat bij ons vast, dat het af- en aantrekken der kruisbroeders niet lang kan geduurd hebben, of ook vele mannen uit
Deventer gordden zich aan en hechtten het kruis op hun
kleeren, om een geeselvaart van 33112 dag te volbrengen.
't Stadsbestuur schijnt zich daar echter niet mee bemoeid te
hebben of de desbetreffende posten uit de Rekeningen zijn
verdwenen. Maar toen op St. Michielsavond, d. w. z. op
Zondag, 28 Sept. 1349, een troep Hollandsche, Utrechtsche
en Geldersche geeselaars de stad Deventer binnen trokken,
stond een andere troep, uit Deventer zelf, gereed te vertrekken,
of was reeds op weg. Ziehier den hoogstmerkwaardigen post
uit de rekening van „1346" — een jaar, waarin nergens van
geeselvaart gewag wordt gemaakt — waaruit afdoende blijkt,
dat die rekening van 1349 is:
„Op den avond van den gelukzaligen Michael betaald voor
kosten, gemaakt op 't Stadhuis, op bevel der Schepenen en.
Burgemeesters, met Jan van Culenborgh, Zweder van Montfoort en hun metgezellen van de k r u i s b r o e de r s,
25 pond en 16 scill." 0.
Die zijn daar ten stadhuize dus feestelijk onthaald !
1) Cam. Rek. „1346", blz. 263.
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HOOFDSTUK L.
Heer Jan van Culenborg en Heer Zweder van Montfoort:
daar zijn ons dan twee Nederlandsche kruisbr o e der s
met naam en toenaam bekend geworden. Aanzienlijke edelen
in hun tijd en „vrienden" van Bisschop Jan van Arkel: vandaar waarschijnlijk die plechtige ontvangst en tractatie ten
stadhuize ! Zij waren denkelijk opgetrokken langs den Rijn
en den IJsel, en zullen met hun gezelschap ook Arnhem en
Zutphen hebben aangedaan. Of Deventer misschien het eindpunt van hun tocht geweest is ?
De eerste, Jan van Culenborgh, behoorde, met den wijbisschop of suffragaan Heer Zweder uter Loe, Heer Hendrik
van Vianen, Heer Jan van Woudenbergh, Heer Jan van
Sterkenborch en Heer Jacob van Lichtenbergh tot de voornaamste geldschieters van den Bisschop; zij hadden bijna al
zijne sloten en ambachten in pand in 't Sticht gelegen, terwijl
Frederik van der Eze en Zweder van Voorst (bij Zwolle)
bijna geheel Overijsel in pand hadden, zoodat de Bisschop
daar alleen nog 't slot te Vollenhove bezat. En nu eischten
de zes eerstgenoemden hun geld terug — was 't wonder, nu
de pest onafwendbaar bleek en de kruisbroeders onder hen
toch de leer: „schulden afdoen" in praktijk moesten brengen ?
— of wel, zij wilden 't geheele Sticht van Utrecht voor dertig
jaren in pand met het Huis te Vollenhove en 't beheer over
's Bisschops zegel 0 . Ook de Overijselsche edelen Frederik
van Rechteren, Zweder van Voorst, en de Heer van Kuinre
klaagden, dat de Bisschop zijne verplichtingen niet nakwam 2),
1) Zie Hecla, p. 244, Beka auctius bij Matthaeus, III. p. 242, 243.
2) Cam. Rek. 1349, biz. 88, 89, go.
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Maar wat hij ook kon, betalen was Jan van Arkel op dat pas
onmogelijk. Ten einde raad en geen anderen uitweg ziende,
,,zoo berooid, dat niemand hem meer leenen of borgen wilde,
weerde hij alien aandrang van zijn zes „vrienden" af, benoemde
Heer Gerrit van den Veen tot zijn Vicaris, droeg hem zijn
zegel over en reed, uit groote schaamte, slechts door vijf
anderen gevolgd, uit zijn land naar Rome (de Jubilaeumsaflaat) en liet alles varen zooals het varen wou" 0 .
De Bisschop is over Deventer gereden, waar hij op Zondag
15 November bescheiden was voor een samenkomst met den
Heer van Voorst in de Herberg „Vreden", bij welke gelegenheid de Schepenen Odo en Derk Reynersz, Johan van Arnhem
en Ghenekinus Ghenekini als bemiddelaars optraden. Ook
schijnt hij een paar dagen later daar nog een onderhoud gehad
te hebben met Heer Dirk van Rechteren 2 ), waarna hij de
verre reis naar Rome voortzette.
Op dien tocht zal Jan van Arkel een troep Utrechtsche,
Geldersche of Overijselsche geeselaars achterop gereden zijn,
waarbij hij verschillende kennissen aantrof. De wegen moeten
toen van dergelijke benden gewemeld hebben. Met deze zal
hij, daar ze in dezelfde richting gingen, eenigen tijd zijn meegetrokken en zoo zal wel de legende zijn ontstaan, die b.v.
Hendrik van Herford te boek stelde 3), dat de Utrechtsche
Bisschop aan de geeselvaart had deelgenomen.
Terwijl nog verschillende troepen kruisbroeders uit Deventer
afwezig waren, ontvingen de Schepenen op den zesden Oct.
een schrijven van zekeren Johannes van der Ooij „de
veneno" 4), d. w. z. dat in dien brief verzekerd werd, dat er
giftmengers in de stad waren. 't Kon haast niet anders: de
pest kwam nu zeer nabij ! Daarop werden een man en een
vrouw gevangen genomen, van giftmengerij verdacht. Of het
Joden waren, blijkt niet, want hun namen worden niet vermeld. Maar hun onschuld schijnt gebleken, want op den
derden of vierden November schijnen zij — als wij den eenigs1 ) Beka, auctius, blz. 244. 2) Cam. Rek. „1346", blz. 261. 3) Chron.
ed. Potthast, p. 282. 4) Cam. Rek. 1349, blz. 88.

388

DEVENTER IN DOODSANGST.

tins geschonden post der rekening goed begrijpen — met een
geschenk in geld in vrijheid gesteld te zijn. Omstreeks dienzelfden tijd kwam een troep Deventer geeselaars in de stad
terug en zoo blij was men over hun behouden terugkeer, dat
Odo Reijnersz in zijn rekening over 1349 kon opteekenen:
„Gegeven aan Peter, den nachtwacht, voor het luiden der
klokken bij den terugkeer van de Deventer burgers, die het
kruis droegen, van hun bedevaart, 5 sc. 8 d." I).
Aangezien deze heuglijke gebeurtenis plaats had op 3 of 4
November 1349, valt daaruit of te leiden, dat deze groep
geeselaars moet vertrokken zijn op 3o September of 1 October.
't Schijnt, dat er tijdens hun afwezigheid rare dingen te
Deventer gebeurd zijn, waarvan niet te zeggen valt, waarmede
zij in verband stonden; was het de twistgierigheid en vechtlust, in die dagen zoo algemeen ? Of had het mindere yolk
ook te Deventer „pestmakers" ontdekt ? De beide eerstvolgende plaatsen uit de rekening van 1349 zijn wel geschikt,
dergelijke vermoedens te wekken: „Aan Bertold Tersel
('s Bisschops Richter te Deventer) betaald voor uitgaven door
hem gedaan, toen Ludekinus Punt gedood werd door de
Schepenen, 8 pond; Item aan de Vriezinne (een herbergierster)
betaald voor uitgaven gedaan door de nachtwachts, voor den
jongen Van Voorst, den molenaar, e.a. gevangen genomen
knechten, die in der stads kelder zitten, 12 Sc. 8 d." 2).
Kort voor Kerstmis moet er weer een troep vreemde geeselaars de stad binnengekomen zijn en onthaald door de
Schepenen op het huis „ter Steerne". Er waren blijkbaar
verschillende Heeren bij, met hun volgelingen 3) („et eorum
sequac" . . . . staat er). Doch op Kerstavond zond Rudolf van
Bevervoorde, een edelman uit Twente, een treurige tijding
aan de Magistraat: een aantal Deventer burgers — en dat
kunnen niet anders dan k r u i s b r o e der s geweest zijn —
was gevangen genomen te „Renen". Renen was in dien tijd
de gewone naam voor Rheine, bij Salzbergen, in Westfalen.
Wat was er aan de hand ? Wie onze voorgaande hoofd0 Ibid. blz. 89. 2) Cam. Rek. 1349, blz. 89. 3) Ibid. blz. go.
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stukken, wie de berichten van Closener (vooral Hst. XXVII),
van Hendrik van Herford (Hst. XXX) en van Gillis li
Muisis (Hst. XXXV) aandachtig gelezen heeft, weet, dat
de Geeselvaart — al was zij in deze streken nog nauwelijks
begonnen — in meer Zuidelijke landen reeds geheel verloopen
was; hij herinnert zich, hoe de kruisbroeders vijandig optraden
tegen de officieele geestelijkheid, die hun optreden afkeurde
en tegenwerkte; hoe zij zich aan de inzettingen der kerk niet
meer stoorden, de biecht deden bij hun eigen voorgangers,
absolutie kregen van diezelfde leidslieden en den grooten
aflaat van het jaar 135o in gevaar brachten, doordien zij
leerden, dat, wie 33 1 /2 dag deelnam aan de geeselvaart, van
alle zonden vrij was. Hij begrijpt, dat het de geestelijkheid een
doorn in 't oog was, te moeten aanzien, dat de giften en gaven,
die anders bij haar terecht kwamen, nu voor een groot deel
geofferd werden aan de kruisbroeders, voor hun kruisen en
vanen; hij doorziet, dat het nieuwe, het vrije Christendom,
door hen voorgestaan, dat alien gelijk stelde en alien tot broeders — en op 't eind ook tot zusters — maakte, een gevaar
was geworden, niet alleen voor de kerk, maar ook voor den
toenmaligen staat. De doodsangst en de pest, die geen onderscheid maakten, maar iedereen aantastten, hoog en laag,
hadden alien eerbied, alle ontzag voor zoogenaamde meerderen en hooggeplaatsten weggevaagd. 't Scheen wel, of een
nieuwe wereld, een nieuwe maatschappij op de komst was,
of alles stond onderste boven gekeerd te worden en het einde
aanstaande was, zoo niet van alles, dan toch van de bestaande
staatsinrichting en de katholieke kerk.
De koning van Frankrijk, Philips VI, had van den beginne
of — en van zijn standpunt: terecht — de geeselvaart in zijn
land verboden. Alleen in de grensprovincies waren de kruisbroeders doorgedrongen. Toen de Geeselvaart het onderwerp
van den dag werd, wendden vele bisschoppen en vorsten zich
tot de godgeleerde faculteit van de Hoogeschool te Parijs,
met de vraag, of zij haar mochten toelaten of moesten bestrijden. Deze echter, van meening, dat men zich in moeilijke
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zaken tot het hoofd der kerk moest wenden, verzochten den
koning, den Paus zelven over de zaak te laten beslissen. Dus
droeg de koning, met goedvinden van de theologische faculteit, aan Dr. Johannes Du Fayt, vroeger monnik van Sint
Amandus-klooster en later Abt van St. Bavo te Gent, die de
geeselaars aan den arbeid gezien had, op, den Paus schriftelijk en mondeling over hun leer en bedrijf in te lichten. En
alzoo geschiedde. Op Maandag, 5 October 1349, hield deze
broeder Johan een preek voor den Paus en zijn hof, waarvoor
hij tot tekst gekozen had een vers uit het boek Esther (III, 8) :
„Daar is een yolk door alle provincién van uw rijk verspreid,
dat nieuwe wetten instelt en nieuwe plechtigheden". Zijn
betoog, dat, gelukkig alweer, bewaard bleef, komt in 't kort
hierop neer:
Het meerendeel der Geeselaars is onbeschaafd en weinig
ontwikkeld; de geestelijken, die met hen meedoen, doen dat niet
uit godsvrucht, maar om den broode. Hun voorbeeld brengt
er echter anderen toe, de secte als heilig en wettig te beschouwen, hoewel het goede, dat eruit geboren wordt, niets is dan
bedrog van den duivel om het ongelukkig menschdom te
verschalken. Die simpele lieden gelooven ook, dat zij door
hun boetedoening den vollen aflaat van zonden verkrijgen,
dien men toch slechts verdienen kan door een bedevaart naar
Rome tijdens het jubeljaar, en meenen, dat zij ook mirakelen,
als b.v. de genezing van zieken, kunnen bewerken. De secte,
naar men zegt, in Duitschland door een geestelijke ontstaan,
heeft zich alreede verspreid over Hongarije, Bohemen, e.a.
Oostelijke landen; in het Noorden over Friesland, Brabant,
Henegouwen, Vlaanderen en Picardie. Wegens de groote
menigte harer aanhangers, hebben vorsten en prelaten haar
tot nog toe niet met straffen durven te keer gaan, ten einde
grooter kwaad te voorkomen. Nieuwe wetten en gebruiken
zijn steeds gevaarlijk, wanneer ze niet noodzakelijk of van
geen nut zijn. Zoo zijn de voorschriften voor de geeselvaart,
waarvan broeder Johan er dertien meedeelt. Hun haat tegen
de Joden, die ze overal zoeken uit te moorden, is niet te recht-
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vaardigen, evenmin als de beschuldiging, dat deze, door het
vergiftigen van bronnen en putten de „zuke" en sterfte hebben
verwekt. Aan 't slot van zijn preek, die met vele aanhalingen
uit de H. Schrift, de kerkvaders en de wijsgeeren doorspekt
is, verzoekt broeder Johan, in naam des Konings en der godgeleerde Faculteit van Parijs, den Paus, de secte der Geeselaars uit te roeien, om te voorkomen, dat zij, door langer
zwijgen, nog grooter en gevaarlijker wordt I).
't Zal in dienzelfden tijd geweest zijn, dat den Paus die brief
bereikte van Keizer Karel IV: „Of Z. H. tegen die Geeselvaart niet wat kon doen, daar ze de geheele wereld onderste
boven keerde 2).
En de Paus ? Hij, die zelf de Geeselvaart, zooal niet
begonnen, dan toch uitgelokt en gesanctionneerd had 3), hij
kwam terug op zijn woorden en daden. Onze voorouders
zouden, als ze 't geweten hadden, niet verzuimd hebben te
wijzen op zekere plaats in de Schrift, die wij, welstaanshalve,
alleen maar zullen aanwijzen: Spreuken, 26 : II. De Paus
herriep wat hij gezegd en gedaan had. En geen wonder ! Het
kind was den vader boven het hoofd gegroeid en 't bestaan
der katholieke kerk, zooals zij was, stond op 't spel. Hadden
niet tal van vorsten en potentaten gevoeld, dat ook hun
positie gevaar begon te loopen; had de pest zelf niet meegewerkt om de geheele beweging in den doofpot te stoppen,
dan . . . .
Zoo verscheen dan op den 20sten October 1349 de pauselijke
bul, waarin Z. H., uit zorg voor het rechtzinnig geloof en
opdat de mantel der katholieke kerk zuiver en onbesmet zou
blijven, besloot, dat de dorens en distels, die zoo gevaarlijk
en doemwaardig begonnen op te schieten in den wijngaard
des Heeren, moesten worden uitgeroeid, en dat de kleine
vosjes, die trachtten hem te vernielen, verdreven moesten
worden. Hij noemt de Geeselvaart „een ijdele godsdienst en
I) Zie Paul Fredericq, Corpus docum. Inquis. III, p. 28-37.
2) Bericht van Closener uit Straatsburg, D. St. Chr. IX. S. 767.
3) Zie Hst. IX.
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een bijgeloovig uitvindsel, opgekomen door de zorg van den
zaaier van alle kwaad, onder den schijn van vroomheid en
boetedoening"; wijst er op, dat de beweging gevaarlijk is,
omdat ze, „verdeeld in gezelschappen en troepen, die met de
de staarten aan elkaar verbonden zijn, verschillende landen
rondgaan" en komt tot het besluit: „derhalve willen wij een
zoo verderfelijke en gevaarlijke zaak weerstaan, die, behalve
dat zij de majesteit Gods beleedigt, een groot gevaar vormt
voor den staat en schandaal veroorzaakt onder de geloovigen,
opdat er geen slechtere dingen uit voortkomen; en overwegende, dat velen onder hen of van hunne aanhangers, onder
den schijn van vroomheid, hun handen op wreede wijze vrijlaten in 't verrichten van goddelooze daden en het bloed
vergieten der Joden — die de Christelijke vroomheid aanneemt
en steunt, niet toelatend, dat zij in eenig opzicht gekrenkt
worden — en dikwijls ook van Christenen; dat zij, als daar
gelegenheid toe is, de goederen van geestelijken en leeken
rooven en naar eigen zin gebruiken ; de rechtsmacht van boven
hen gestelden wederrechtelijk in bezit nemen en zich niet in
't minst ontzien tot vele andere ongeoorloofde dingen over te
gaan; daarom staat het te vreezen, dat een zoo verwaande
vermeteiheid en vermetele verwaandheid, tenzij ze door een
heilzaam tegengif worden bestreden, groot verderf zullen
veroorzaken, als n.l. de smetstof van de doodelijke ziekte van
enkelen overgaande op velen, te laat met medicijn wordt
bestreden".
En aangezien de dwaling, die niet wordt weerstaan, in
zekeren zin schijnt te worden goedgekeurd, draagt de Paus
alien geestelijken op de Geeselvaart overal als onwettig te
bestrijden, alien, geestelijken zoowel als leeken, aan te manen
er van af te staan; te zorgen, dat niemand er zich meer bij
aansluit en wie dat toch doen, te slaan in den kerkelijken ban
en hen door tijdelijke straffen te dwingen er van af te zien.
„Maar de monniken en andere meesters der dwalingen, die
door hun preeken en leeren de eenvoudigen bedriegen, en,
zelve blind, de blinden leiden en met zich mee sleuren in den
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valkuil . . . . moet gij alien en ieder afzonderlijk, van welke
orde zij ook zijn, van welken rang of stand, waarvan gij weet,
dat zij in de voorzegde dingen hebben gezondigd, laten
gevangen nemen, ongeacht eenig voorrecht of vrijstelling, die
hun in geen enkel opzicht van nut mogen zijn, en zoolang
gevangen houden, totdat gij van ons andere bevelen ontvangt;
en daarbij moogt gij, zoo noodig, gebruik maken van de hulp
van den wereldlijken rechter" I).
1) In Extenso o.a. bij Paul Freclericq, Corpus, etc. I, p. 199 e.v.
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HOOFDSTUK LI.
Er zijn menschen, wier oogen zoo zijn ingericht, dat ze
altijd meer zien, dan er te zien is. Dezulken zijn erg geschikt
voor het vak van romanschrijver; maar van de geschiedenis
moesten zij liever afblijven. Want, als men van de eene helft
van hun boek niet meer weet of 't waarheid of verzinsel is,
dan gaat men onwillekeurig ook twijfelen aan de betrouwbaarheid van de andere. Daar hebben we 't nu alweer te
kwaad met Dr. Hoeniger, den geleerden schrijver van „der
Schwarze Tod in Deutschland". Dat er uitgestrekte gebieden
van Europa waren, die door de pest van 1348-51 waren overgeslagen, zag hij — wij niet. Dat de geeselvaart in Zuid-Oost
Duitschland was ontstaan — hij bedoelde West-Oostenrijk —
bleek ons mis: Polen—Hongarije, ja misschien Byzantium is
't juiste adres. En in de groote geeselvaart wil Dr. Hoeniger
„een volledig georganiseerde sociaal-politieke beweging zien,
die het boetedoen slechts gebruikte als een dekmantel, om de
grondslagen van de toenmalige maatschappij omver te
werpen". Onze oogen kunnen dat alweer niet zien. Wij vinden,
in de gegeven omstandigheden (de pest, de in veel opzichten
verdorven toestand der kerk, de domheid van de volksklasse
in dien tijd) het verloop van de geeselvaart zoo natuurlijk
mogelijk en kunnen maar nergens de volledige organisatie
vinden — zoo'n soort van middeleeuwsche vrijmetselaarsorde
of zoo — die er achter zat. En dat we hier te doen hebben
met „een radicale omwentelingspartij, die een verbitterden
strijd voerde tegen den staat en de kerk, ja tegen alle leden
van de bezittende klasse" . . . . er is een ander soort lens
voor noodig om dat te zien, dan die, welke in onze oogen
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staat. Een partij, een organisatie was er niet; was die er
geweest en hadden de geeselaars eraan gehoorzaamd, 1517
en 1789 hadden niet zoolang op zich laten wachten I).
Maar dat de oogen van den geschiedvorscher niet wat verder
en dieper moeten zien dan zijn neus lang is, is daarmee niet
gezegd.
Het is mogelijk, dat 's Pausen veroordeeling van de Geeselvaart een maand later al bekend was in Belgié, twee maand
later in Noord-West Duitschland, want de wereldlijke geestelijkheid zal deze, voor haar zoo gewenschte, beslissing wel
voortgebazuind hebben zoo vlug zij kon. Doch dat sluit niet
in, dat er geen vorsten en Heeren kunnen geweest zijn, die
ook voor het Pauselijk vonnis bekend was, om andere meer
of min grondige redenen, tegen de geeselvaart kunnen
geweest zijn, of wel tegen het toelaten van geeselaarsbenden
uit een ander land in het hunne.
En dat laatste was hier het geval. Tenminste, wij lazen
aiweer in een oude kroniek : „In den selven jaar (1349) ontseyden den Bisscop die Heer (Ludolf) van Steynvoerden,
Heer Ian van den Nahuus, Heer Enghebrecht Robb& (waarschijnlijk Rowe) ende Heer Ian van Ghemen, ende daertoe
menich quaet scramme 2 ), ende oorlochden tegen den
Bisscop tot dat men screeff ons Heeren jaar 1351; doe wert
dat oorloch gesoent, ende van desen oorloge rekende Heer
Vrederic van der Ezell den Bisscop te cost 1400 ouder
scilden" 3). Heer Ludolf van Steinfurt heeft blijkbaar mededeeling van zijn oorlogsverklaring aan de magistraat van
Deventer gedaan in een brief, die daar den 4den Sept. 1349
ontvangen werd 4). Onder de kwade rakkers, die de kroniekschrijver vergeet te noemen, was ook nog: Hendrik, graaf
van Solms (de Solmesche), tevens Heer van Ottensteyne
(tusschen Vreden en Wullen) 5).
1)
2)
3)
4)
5)

Zie Hoeniger's betoog, t. a. pl. blz. io8--118.
Gezel, rakker.
Beka auctius, blz. 241.
Cam. Rek. 1349, blz. 88.
Ibid. blz. 89.
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Het eerste wat Deventer deed, nadat men de gevangenneming der Deventer geeselaars — hoe is 't mogelijk, dat zij
zoo in den val liepen — vernornen had, was dat de Schepenen
den Richter, Bertold Tersel „te paard naar Almelo en verder
bij de Dinkel stuurden, van wege de burgers bij Renen"
(Rheine) I ). Die moest zeker eens poolshoogte nemen! Op
Oudejaarsavond zonden zij Johan Duvel met brieven van de
stad naar Coesfeld, Bocholt en Munster, van wege de burgers,
die vastgehouden werden in Rheine en Steinfurt 2 ). Op den
5den Januari 135o kwam Rudolf van Bevervoorde — die hun
't eerste bericht gegeven had — te Deventer en werd op
stadskosten onthaald 3). Op den I5den Januari moest Johan
Duvel opnieuw naar Munster, Coesfeld en elders van wege
de gevangen burgers te Rheine en Steinfurt. En dat kostte
1 gouden schild en 38 sc. in slecht geld 4). Den 22 sten Januari
135o moest Scockerloe, de bode, met een brief van den Heer
van Koevorden, alweer naar Steinfurt, om dezelfde reden 5).
Wegens zijn voorspraak moest men den Heer van Koevorden
dus wel uit zijn herberg kwijten 6). Op den 12den Februari
moest Herman de knecht met een brief naar Ottensteyne,
dus aan den graaf van Solms 7). En op den 2I sten Februari
135o kwam er nogmaals een brief van Rudolf van Bevervoorde
over de burgers, die in de gevangenis zaten te Rheine 8). Hoe
de zaak verder, in 135o, het pestjaar, verloopen is, kunnen
wij onzen lezers niet meedeelen: over dat jaar ontbreken te
Deventer beide rekeningen. De stakkerds zullen 't in die
gevangeniskelders van toen wel niet prettig gehad hebben,
ook al was 't een wakke winter en al regende 't, zonder
ophouden.
In Noord-Duitschland was in dien twistzieken en woeligen
tijd de welwillende stemming, die men eerst voor de kruisbroeders gevoelde, al spoedig omgeslagen. Men keurde 't erg
af, dat ook vrouwen aan de geeselvaart gingen deelnemen.
i) Rek. „1346", blz. 264, noot. 2) Rek. „1346", blz. 266. 3) Rek. 1349,
blz. 83. 4 ) Ibid. blz. 91. 5) Ibid. 6) Rek. 1349, blz. 83. 7) Ibid.
blz. 92. 8) Rek. 1349, blz. 267.
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Men verhaalde, dat steden in de Mark (Brandenburg) ingenomen waren, doordat gewapende lieden daar binnen gingen,
gekleed als geeselaars, met kruisen op hunne kleeren 0 . Dus
werden zij aldaar streng vervolgd 2 ). De bisschop van Maagdenburg verbood hen verder in de stad toe te laten 3) ; den
geeselaars van Osnabruck werd de terugkeer in de stad
ontzegd, tot groote boosheid van hun echtgenooten e.a.
vrouwen 4) en zoo geschiedde ook te Erfurt 5) en Lubeck 6).
En toen toch een aantal hunner, ondanks het verbod, de laatste
stad binnen kwam, lieten de Heeren hen gevangen zetten.
Met sommige van de Deventer geeselaars schijnt het treurig
afgeloopen te zijn. De Limburger Chroniek verhaalt: „daar
werden er vele verdorven en gehangen in Westfalen en elders,
of wel uitgewezen uit den Raad, waarin zij gezeten hadden 7)
en een andere deelt mee: „de graaf van Solms" — tevens
Heer van Ottensteyne -- „liet in 1349 den geeselaars het hoofd
afslaan" 8).
Naast alle narigheid, die deze gevangenschap voor de
Deventer burgers en misschien ook nog voor andere onderdanen van Bisschop Jan van Arkel ten gevolge heeft gehad,
mogen we op een gelukkige omstandigheid wijzen: daar in
Westfalen, in de buurt van Osnabruck, is het lied terug
gevonden, dat onze Nederlandsche Geeselaars zongen. Onze
Kronieken geven daarvan niet meer dan twee of drie regels:
't wordt hoog tijd, dat het eens wat beter bekend worde.
Het luidt als volgt:
Sve 9) siner sele wille pleghen
de sal gelden unde weder gheven ;
so wert sine sele roed:
des help ons, leve Herre, goed.
i)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Magdeburger SchOppenchronik, D. St. Chr. VII, 207.
Kehrberg, Konigsberg in der Neumarik, 1724, S. 210.
D. St. Chr. VII, 206.
Hendrik van Herford, Chron. p. 282.
Chron. Samp. p. i80.
Liibecker Chron. ed. Grautoff, S. 275.
S. 17. 8) Annales breves Solmenses, (Fontes IV. p. 449). 9) Alwie.
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Nu tretet here, we boten wille;
vle 0 wi io de heisen helle:
Lucifer is en bose geselle;
sven 2 ) her havet,
mit peke 3) he im lavet,
Dats vle wi, er wir haven sin 4).
Des help uns, Maria, Koninghin,
das wir dines Kindes hulde win.
Jesus Christ, de wart gevanghen,
an een cruce wart he gehanghen;
dat cruce wart des blodes rod
Wir klaghen sin marter und sin dod.
„Sunder, warmide wilt du mi lonen ?
Dre negele und en dornet crone,
das cruce vrone 5), en sper en stich,
sunder, dats leyd ich dor dich.
Was wilt (d)u nu liden vor mich ?"
So rope wir, Herre, mit laden done 6):
„Unsen denst, den nem to lone;
behode uns vor der helle nod;
des bidde wi dich dor dinen tod.
Dor God vorgete wi unse blod;
dat is uns tho den sunden gut.
Maria, muter, Koninghinne,
dor dines leven Kindes minne,
al unse nod si dir gheklaghet;
des help uns, moter, reyne maghet.
De erde bevet, och kleven 7) de steyne;
Leve hertze, du solt weyne.
Wir wenen trene mit den oghen
unde hebben des so guden loven
mit unsen sinnen unde mit hertzen
Dor ons leyd Crist vii mannighe smertzen.
r) Vlieden. 2) Wien. 3) Pik. 4) Voor hij ons to pakken krii gt- 5) Hier
zooveel als: heilig. 6) toon. 7) splijten (de aardbeving van Villach).
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Nu slaed u sere
dor Cristus ere;
Dor God nu latet de sunde mere,

nu latet de sunde varen,
So wil sich God over uns enbarmen.

Dor God

Maria stund in grotzen noden,
do se ere leve kint sa doden,
en svert dor ire sele snet.
Sunder, dat la di wesen led.
In korter vrist I)
God tornich ist.
Jesus wart gelavet mit gallen;
des sole wi an en cruce vallen.
Erhevet uch mit uwen armen,
dat sic God over ons enbarme.
Jesus, dorch dine namen dry 2),
Nu make uns hier van sunde vry.
Jesus, dor dine wunden rod,
behod uns von 3) den gehen dod.
Dat he sende sinen geist
und uns dat kortelike leist 4).
De vrowe und de man it e 5) tobreken
dat wil God selven an en wreken.
Svevel, pik und och de galle,
dat gutet de duvel in se alle.
Vorwar sint se des duvels spot;
dorvor behode uns, Herre God.
De e, de ist en reyne leven;
de had uns God selven gheven.
Ich rade uch, vrowen unde mannen:
dor God gy solen hovard (b)annen;
I) tijd. 2) drie: Jezus, Christus, Salvator. 3) lees: vor. 4) verleent
5) echt., huwelijk.
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des biddet uch de arme sele.
Dorch God nu latet hovard mere,
dorch God nu latet hovard varen;
So wil sich God over uns erbarmen.
Cristus rep in hemelrike
sinen engelen al gelike:
„De cristenheid wil mi entwicken;
des wil (ich) lan I ) och se vorgaen".
Maria bat ire kind al so sere:
„Leve Kint, la se di boten;
dat wil ich sceppen, dat se moten
bekeren sich;
des bidde ich dich".
Gi logenere,
gi meynen ed sverere,
gi biechten reyne und Ian de sunden uch ruwen 2)
so wil sich God in uch vornuwen.
0 we, du arme wokerere,
die krumfest 3) en lod up en punt;
dat senket di an der hellen grunt.
Ir morder und ir stratenrovere,
ir sint dem leven Gode unmere 4)
ir ne wilt uch over nemende barmen;
des sin gy eweliken verloren.
Were dusse bote nicht geworden,
de cristenheid wer gar vorsvunden,
de leyde 5) duvel had se gebunden.
Maria had lost unsen bant.
Sunder, ich saghe di leve mere:
sunte Peter is portenere;
wende dich an en, he letset dich in;
hi brenget dich vor de Koninghin 6).

1 ) laten. 2) berouwen. 3) to kort doet. 4) gehaat. 5) booze. 6) Maria.
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Leve heire sante Michahel,
du bist ein plegher alter sel ;
behode uns vor der helle nod;
dat do, dor dines sceppers dod I).
Ofschoon de volgorde der coupletten anders is, ziet men
terstond, dat dit Nederlandsche lied uit het Duitsch is vertaald.
Het schijnt Van Vloten ontgaan te zijn voor zijn Nederl.
Geschiedzangen en Mej. Dr. Van der Graft voor haar Middeleeuwsche Historieliederen.
Merkwaardig is vooral dat couplet kort voor het einde,
waarin de geeselaars verzekeren, dat, ware hun b o et evaart niet ontstaan, 't Christendom naar de
m a a n g e w e e s t w a s. Dat vindt men in 't Straatsburgsche lied nergens. Maar duidelijk blijkt er uit, dat zij zich
op hun „boeten" heel wat inbeeldden.
Het was op den 7den Januari 135o, dat de Schepenen van
Deventer nog eens aan een knecht opdroegen, de vuilnis
weg te brengen uit hun Stadhuis 2). En toen ze zoo dachten
aan de stadsreiniging van wege de pest, die, in dien wakken,
regenachtigen winter, misschien al eenige slachtoffers had
gemaakt, gingen ze op d i e n z elf den d a g nog een
stapje verder op dat pad:
„Item, gegeven aan de vrouwkens in de Overstrate, aan
welke vrouwkens de Schepenen hadden g e 1 a s t de stad te
verlaten vanwege de sterfte, 20 sc." 3).
Dat waren de vrouwkens „van lichten levene". Waar
moesten zij heen, de stakkerds, die men, in deze omstandigheden, natuurlijk nergens opnam ?
Op 8 en 9 Februari verscheen nogmaals een troep geeselaars
in de stad, waarbij een der Heeren van Rechteren en Hendrik
1) In Duitschland is dit lied 't eerst uitgegeven door Massmann, Eriduterungen zum Wessobrunner Gebete, Berlijn, 1832, later door Forstemann, Die
Christlichen Geissiergeselischaften, Halle, 1828, S. 27o. Nagedrukt door
Hecker, der Schwarzer Tod, 1832, bijiage. Verder bij Paul Fredericq,
Corpus, II, p. 137 e. s.
2) Cam. Rek. 1349, biz. 91. 3) Ibid. biz. 91.
MEINSMA, De Zwarte Dood.
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van Damme, Ridders, Frederik van . . . ., Bovo van Vrymersem en anderen, hunne gezellen, die weer ten stadhuize
ontvangen werden I).
Op Aschwoensdag (io Februari) schonk de magistraat aan
de jongens van 't Latijnsche school — hoewel er ditmaal
blijkbaar geen spel werd opgevoerd — 2 pond en 8 sc. te
verdrinken 2). 'n Goed glas wijn kon hun mogelijk van
nut zijn.
Met 22 Februari, Petrus' Stoeldag, eindigt de rekening.
Op de laatste bladzijde blijkt, dat aan Mr. Derk van Ommen,
den stadsdokter (syrurgus), vijf pond werd uitbetaald, omdat
hij zijn huis met pannen gedekt had. De man zou 't spoedig
druk krijgen . . . .
Wie gelooft nog, dat er niets van belang gebeurd is te
Deventer in 1348 en '49 ?
1) Ibid. blz. 92. Deze post is zeer geschonden; de datum niet geheel zeker.
2) Rek. „1346", blz. 266.
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HOOFDSTUK LII.
Over het jaar 135o to Deventer geen rekeningen. Is 't wonder, als de schrijver zelf onder de bedrijven sterft of zijn
geheele familie moet wegdragen naar 't kerkhof ? Maar we
hebben wat anders, haast zouden we zeggen: wat beters. We
hebben een Necrologium.
Bijna elke kerk en elk klooster van eenige beteekenis had
in die dagen een Necrologium of Doodenboek. Dat was een
kalender, meestal op perkament geschreven; voor elken dag
des jaars een open vakje, gemerkt in rood of zwart met den
naam van den Heilige, wiens feest het was. In die open vakjes
schreef men de namen van hen, die de kerk of 't klooster ruim
begiftigd hadden, als ook de namen van diegenen, die, voor
een bepaalde som, „broederschap" gekocht hadden, wat wilde
zeggen, dat zij op hun sterfdag, soms ook wel elke maand,
bij name plechtig herdacht werden. Natuurlijk moest de naam
van iederen begunstiger op den juisten dag van zijn sterven
worden ingevuld. Er zijn vrij veel van zulke doodenboeken
bewaard gebleven, doch de meeste zijn voor den geschiedvorscher van weinig belang. Immers men teekende iemands
overlijden wel aan op den juisten dag, maar in welk jaar het
had plaats gevonden, deed verder niets ter zake en werd dus
maar zelden genoteerd. En wie niets gegeven had en geen
broederschap had gekocht, die kwam er, zooals van zelf
spreekt, ook niet in. Zoo zijn er honderden, ja duizenden en
tienduizenden menschen heengegaan, zonder dat men hun
naam in 't doodenboek van de kerk, waartoe zij behoorden,
heeft opgeteekend.
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De kanunniken, die het kapittel vormden van St. Lebuinuskerk te Deventer, hebben ook zoo'n Necrologium aangelegd,
't welk moet gebeurd zijn omstreeks 1290. Dat boek zelf is
— voor zoover ons bekend — niet bewaard gebleven, maar in
1732 was het er nog en heeft Mr. G. Dumbar — die niets
merkwaardigs kon „napaden" over de historie van 1348—'54
— het laten afdrukken in zijn reuzenboek: ,,Het kerkelijk en
wereltlijk Deventer". Het beslaat blz. 356 tot 410. Na langdurige en zorgvuldige studie van het doodenboek, zijn wij tot
het besluit gekomen, dat de schrijvers, die het bijhielden, van
1292 tot October 1350, niet alleen de namen der gestorven
„weldoeners" behoorlijk hebben ingevuld, maar dat zij ook de
hijbehoorende jaartallen nu eens niet hebben vergeten. Van
October 135o of bleven echter de jaartallen dikwijls weg, wat
jammer is.
Alles nauwkeurig nagaande bevonden wij, dat er in het
jaar 1292 twee menschen een plaatsje kregen in het doodenboek. In 1293, 1300, 1301 telkens I. In 1304 2. In 1306, '7, '8
telkens I. In 1309 4. In 1314 en 15 telkens I. In 1316, na een
jaar van misgewas en hongersnood, 't zoogenaamde „kaproenjaar", 5. In 1317 2. In 1328, '31, '32, '34 telkens 1. In
1338, '4o en '41 telkens 2. In 1342, '45, '46 telkens I. In 1347
3 en in 1348 2. Dat wil dus zeggen, dat er in 57 jaar — want
in 1349 is er ook geen begunstiger — 41 menschen te Deventer
geweest zijn, die het kapittel van St. Lebuinus-kerk meer of
minder ruim bedacht hadden of wel, voor de som van 5 pond,
broederschap hadden gekocht. Gemiddeld was er dus nog niet
een mensch per jaar, die daar zeif, of wiens familie, daar
zooveel voor over had.
Met die menschen nu hebben wij hier verder niet te maken.
Maar nu komt het jaar van de pest, de groote sterfte, de
Zwarte Dood: 1350.
In de maanden Januari, Februari, Maart en April 135o staan
geen weldoeners geboekt. Vermoedelijk heeft de pest wel al
een deel van dien tijd geheerscht, maar zij begon gewoonlijk
in de mindere buurten, waar men ook zelfs geen broederschap
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betalen kon. Wat nu volgt vertalen wij getrouwelijk uit het
latijn:
„Den 11 den Mei in 't jaar ons Heeren 1350 overleed Zota,
de weduwe van Gozewijn van Apeldoorn, die aan de kanunniken en vicarissen gegeven heeft 5 pond, waarvan (jaarlijks)
worden gegeven 5 scill. (I)
Den 4den Juni in 't j. o. H. 1350 overleed Gerard Meynoldsz,
die aan de k. en v. gegeven heeft 5 pond, waarvan j. w. geg.
5 scill. (2).
Den 9den Juni in 't j. o. H. 1350 overleed Christina, weduwe
van Hendrik Lalants, die aan de k. en v. gegeven heeft 5 pond,
waarvan j. w. geg. 5 scill. (3).
i 9den Juni in 't j. o. H. 1350 overleed Heer Hendrik
Den
van Verwoelde (een priester), die het altaar van alle Heiligen
begiftigd heeft, gelegen aan de Noordzijde, en gegeven
heeft aan de kanunniken en vicarissen zijn jaar van gratie,
n.l. zijn inkomsten daarvan, waarvan jaarlijks worden gegeven
5 scillingen. (4).
Eveneens overleed op denzelfden dag in 't zelfde jaar Gerard
Snavel, kapelaan van het Hospitaal te Deventer, door wien
aan de kanunniken met de vicarissen waren toegewezen
5 pond, waarvan jaarlijks gegeven worden 5 scillingen. (5).
Hier past het ons even een eeresaluut te brengen aan de
nagedachtenis van Heer Gerard Snavel. Want wie in zoo'n
tijd kapelaan is van het h o s p i t a a 1, waar de armoe en
't gebrek belanden, waar de smalle gemeente sterft, en zelf
in 't leven blij ft, die doet waarschijniijk zijn plicht niet !
„Evenzoo overleed op denzelfden dag in 't zelfde jaar
Peigrim ter Bruggen en Goestouwe zijn vrouw, die hebben
gegeven aan de kanunniken met de vicarissen voor hunne
herdenking 10 scill. jaarlijks, te beuren uit het erf, waarop
Hendrik Noyden woont bij de Dijkpoort, waarvan jaarlijks
gegeven worden io scillingen". (6, 7).
Twee zielen, gloeiende aan een gesmeed,
Of vast geschakeld en verbonden
In lief en leed.
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Vier op een dag in het Doodenboek. Moet men dat getal
met 5o of 100 vermenigvuldigen om het sterftecijfer van den
19den Juni to krijgen ?
„Op den 23 Juni van het jaar ons Heeren 135o overleed
Albertus Bloet, priester, die heeft gegeven aan de k. met de
v. 5 pond; dus worden gegeven uit zijn huis bij de Duinpoort
5 scillingen. (8).
Op den 24 Juni v. h. j. o. H. 1350 overleed Wysa, de vrouw
van Derk Reynersz, die geg. h. a. d. k. met de v. 5 pond,
waarvan j. w. geg. 5 scill. (9). Derk Reynersz behoorde tot
de Schepenen van Deventer.
Op den 26sten Juni v. h. j. o. H. 135o overleed Willem
Tollering, priester, die aan het altaar der H. Maagd Maria
heeft vermaakt zijn steenen huis gelegen in de Overstraat, ten
gebruike van den priester, die dat altaar bedient. En hij heeft
jaarlijks uit datzelfde huis gegeven a. d. k. met de v. 5 scill.
die de kerkmeesters zullen geven. (1o).
Op den 28sten Juni v. h. j. o. H. 135o overleed Truda van
Apeldoorn, de vrouw van Johan van Nassouwe, die geg.
h. a. d. k. met de v. 5 pond, waarvan betaald worden (jaarlijks) uit het huis van gezegden Johan door Ermgard ten Oy.
5 scillingen. (II).
Op den 29sten Juni v. h. j. o. H. 135o overleed Wolter, de
neef van Heer Otto van Essche (een kanunnik ?), die h. geg.
a. d. k. met de v. 5 pond en gegeven worden door mijnheer
zijn zoon (een priester dus) en Ermgard ten Oy. 5 sc. (12).
_en v. h. j. o. H. 135o overleed Alheide UppenOp den -Juli
dijke d. h. geg. a. d. k. met de v. 5 pond en door haar erven
worden gegeven 5 sc. (13).
Op den 6den Juli v. h. j. o. H. 135o overleed Gelmarus,
Gelmar Hensekynszoon, die, h. geg. a. d. k. met de v.
5 pond waarvan worden geg. 5 sc. (14).
Op denzelfden dag van hetzelfde jaar overleed Johannes
Creyenschot, die h. geg. a. d. k. met de v. 5 pond, waarvan
warden geg. 5 sc. (i5).
Op den 9d-en Juli v. h. j. o. H. 135o overleed Reynier, de
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zoon van Odo (Reinersz.), die h. geg. a. d. k. met de v.
5 pond, waarvan worden geg. 5 sc. (i6). Odo Reynersz. was
Schepene van Deventer.
Op den Lo den Juli v. h. j. o. H. 135o overleed Heer Johannes
Zasse, vicaris van het altaar van den zaligen Johannes den
Dooper, die bijdroeg zijn jaar van gratie, waaruit voortgekomen zijn 28 pond, waarvan gegeven worden door 't kapittel
28 scillingen (i7).
Op den 'Oen Juli v. h. j. o. H. 135o overleed Heer Ecbertus
Snoye, pastoor in W i 1 p e, die heeft geg. a. d. k. met de
vic. 5 pond, (18), waarvan gegeven worden door Heer Otto
van (Essche ?) 5 sc.
Op den 12den Juli v. h. j. o. H. 135o overleed Heer Godfried
van den Brink, die bijdroeg voor de k. en v. 32 pond, om de
memorie to vieren van zijne ouders, en vooral zijn eigen en
die van Lubburgis zijn zuster, en nu worden gegeven door
het kapittel 15 sc. 4 penn. (19).
Dan uit het huis van wijlen Willem van Cypli 6 sc. 4 penn.
De overige 5 sc. worden gegeven door het kapittel ter
memorie van de voornoemde Lubburg, zooals blijkt ter zijner
plaatse".
Heer Godfried van den Brink is waarschijnlijk niet alleen
gestorven. Zijn zuster, Lubburg, die in 1327 reeds weduwe
was van Gerard van Deventer, had toen voor bisschop
Johan van Diest al hare goederen in 't Duitsche Rijk geschonken aan de abdis en 't klooster Mariénhorst of ter Hunnep,
bij Bathmen, en had dus zeker zelve aldaar den sluier aangenomen. Zij zal haar broer verpleegd hebben. Op den 17 Juli
1350 verklaart zij in 't sterhuis voor Lubbert van Rijsen,
keizerlijk notaris, in tegenwoordigheid van de abdis van ter
Hunnep, dat zij den uitersten wil van haar broer ratificeert
en al haar roerende en onroerende goederen binnen en buiten
Deventer, in het Duitsche Rijk en elders, schenkt aan
't genoemde klooster. Als getuigen deden daarbij dienst:
Arnold, biechtvader van de Abdis en 't convent; Everard van
Brummen en Johan Nauta, vicarissen van de Deventer kerk,
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Arnold, voorheen pastoor to Wanneperveen, Rudolf, kapelaan
van ter Hunnep, en Bernard van den Putte, priesters; Johan
van Nortmersch, klerk, Arnold Summer, leek I).
„Op dienzelfden dag in hetzelfde jaar (135o) overleed
Gelmar Andreaszoon, die heeft geg. aan de k. met de v.
5 pond, waarvan j. worden geg. 5 sc. (20).
d Juli v. h. j. o. H. 135o overleed Mechteld van
Op den i3_en
Nassouwe 2 ), weduwe van J. Vrijherte, die heeft geg. aan de
k. met de v. 5 pond, waarvan j. worden geg. 5 sc. (21).
Op den I7den Juli v. h. j. o. H. 135o overleed Geza Gelmarsd., de moeder van Heer Werner, onzen medekanunnik,
die h. g. a. d. k. met de v. 5 pond, waarvan j. worden geg.
5 scillingen (22).
Op den 2osten Juli (geen jaar) overleed Bertrade, de vrouw
van Odo Reinersz. 3), die h. geg. aan de k. met de v., 5 pond
waarvan j. worden geg. door den Vicaris van het altaar van
St. Sebastiaan, martelaar, 5 sc. (23).
Van St. Sebastiaan, den pestheilige ! Dat kan slechts in 135o
geweest zijn. Zie ook de volgende:
Op den 20sten Juli v. h. j. o. H. 135o overleed Margareta, de
dochter van de voornoemde Bertrade en Odo, en tot haar
memorie worden door hem (Odo) aan de k. en d. v. gegeven
5 scillingen (24).
Op den 20sten Juli van hetzelfde jaar (135o) overleed Lubbert, de zoon van Lubbert van den Brink, die heeft geg. a. d.
k. met de v. 5 pond, waarvan j. worden geg. 5 sc. (25).
den
Op
d 2i sten Juli v. h. j. o. H. 135o overleed Berna, de
moeder van Johan van Arnhem 4), die h. geg. a. d. k. met de
v. 5 pond, waarvan j. worden geg. 5 sc. (26).
Op den 2I sten Juli in hetzelfde jaar overleed Mechteld van
Lienden, die heeft bijgedragen voor de k. met de v. 5 pond,
waarvan worden geg. door 't kapittel 5 sc. (27).
Op den 22sten Juli v. h. j. o. H. 135o overleed Heer H. Vossiken, vicaris van het altaar van Sint Johannes den Dooper,
I) Volgens stukken in 't Arch. van Overijsel. 2) Een zuster van No. 11 ?
3) Schepene van Deventer. Zijn zoon onder No. 16. 4) Zie No. 35.
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die heeft geg. a. d. k. met de v. zijn jaar van gratie, 't welk
opgebracht heeft 23 pond, die 't kapittel heeft ontvangen en
waarvan (jaarlijks) geg. worden 23 sc. (28).
Ook gaf hij om zijn memorie te vermeerderen aan dezelfde
k. met de v. jaarlijks 1 pond uit zijn landerijen buiten de muren
van Deventer, op den Enghe.
Ook gaf hij voor hetzelfde doel aan dezelfde k. en v. uit
4 morgen lands, gelegen in de parochie van Olst, die hij
gekocht had van Godekijn van Ermelo, en die door den
pachter betaald zullen worden, jaarlijks 2 pond.
Ook heeft hij vermaakt aan de priesters, die op zijn jaargetijde de mis zullen vieren in de Deventer kerk, 12 grooten.
Die moeten verdeeld worden door zijn opvolger in zijn vicarie,
waarvoor hij zelf zal krijgen 3 grooten uit de 4 morgen land
voorzegd.
Ook heeft hij gegeven om een dubbel feest te vieren op
de octaaf van Johannes den Dooper uit het erf, waarop nu
staat de slaapkamer van Reinier den goudsmid, grenzende
aan zijn huis, 13 grooten".
Gillis li Muisis, de Doorniksche abt, vertelt ons, dat de
zomer van 135o tamelijk warm was. Wij beginnen het ook te
gelooven. Laat ons dus hier eens even „uitblazen".

HET JUBELJAAR 1350.
HOOFDSTUK LIII.
Zu Rom, zu Rom, in der heiligen Stadt,
Da singt es und klingelt und lautet,
Da zieht einher die Procession . . . .
Dus, geachte lezer, wij naar Rome, voor een dag, tusschen
twee opgeteekende begrafenissen in. Niet waar, in patria,
daar is 't triest op 't oogenblik . . . . Met vaalbleeke gezichten
en holle oogen staren de menschen u daar aan, en ze praten
over niets dan over sterven en begraven. „Alom ontzetting
en angst, en de dood in duizend gedaanten!" Want 't is
niet alleen zoo te Deventer, maar ook te Amsterdam, te
Leeuwarden en te Nijmegen, te Utrecht en te Oldenzaal. En
op de dorpen is 't niet anders . . . .
Daar, in Rome, is de pest al geleden en, als altijd, denken
de menschen weer in de eerste plaats aan hun voordeel . . . .
't Was in 't jaar 1300, dat Paus Bonifacius VIII op de
gedachte kwam, dat elk eeuwjaar een jubeljaar moest zijn,
waarin ieder, die naar Rome toog, en de voorgeschreven
kerken bezocht, aflaat van en vergeving kon krijgen voor alle
zonden, zoover de macht van de kerk ging. En hij verzekerde
er het menschdom bij, dat het altijd zoo was geweest. Wel
fluistert een booze tong — al was 't dan ook een groot
geleerde, die er aan vast zat — dat 't alleen geschiedde om
's Pausen schatkist, die in bedenkelijke mate aan uitputting
iced, weer eenigszins gevuld te krijgen I ) ; wel is 't ook ons
nog nooit gelukt in kronieken of archieven sporen van
een vroeger „jubeljaar" te ontdekken; maar een Paus heeft
't verzekerd: dus zal 't wel zoo zijn.
1) Grotefend, Handbuch der hist. Chronographie, Hannover, 1872 S. 23.
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Maar een eeuw duurt zoolang ! En wie, die Halfweg bereikt
heeft, is zeker, dat hij Haarlem halen zal ?
Waar nu het middel in 't jaar 1300 zoo goed was gebleken
voor het doel, bepaalde Paus Clemens VI in 1343, dus reeds
kort na zijn verheffing, op grond van het oud-testamentische
jubeljaar, de groote week van zeven maal zeven jaren, dat
135o weer een jubeljaar zou zijn. En wie mocht meenen, dat
Z. H. toch beter gedaan had, het in zoo'n pesttijd een poosje
op te schorten, dien antwoorden wij met de woorden van den
Prager domheer Franz: „dat het veiliger en beter was voor
de menschen op een pelgrimstocht tot heil van hun ziel te
sterven, dan in hun eigen vaderland in allerlei gevaren te
blijven" I).
Daar waren er dan ook velen, die in 1349 al de groote reis
ondernamen. Wij behoeven slechts te wijzen op vrouwe
Birgitta, de weduwe van Heer Ulf Gudmarsson, de beroemde
Zweedsche, die de stichter zou worden van een nieuwe kloosterorde, die der Brigittijnen, en later heilig verklaard is 2).
Zij maakte den verren tocht met haar zoon Birger, haar
biechtvader Peter van 't klooster Wadstena en Magister Peter,
haar leeraar alsmede die van haar dochter. En gaf niet Jan
van Arkel, bisschop van Utrecht, den Nederlanders het
voorbeeld ?
't Was nog in het jaar 1349, dat Paus Clemens VI twee
cardinalen als afgezanten naar Rome zond; de een Anibaldo van
Cethano (of Ceccano), was Doctor in de H. Theologie, aartsdiaken van Arras en sedert 1332 proost van Deventer 3) ;
de ander was diezelfde Guido, dien we reeds ontmoet hebben
in Weenen en Hongarije 4). Zij kregen drie aflaatsbullen
mede, die aangeslagen moesten worden aan de St. Pieterskerk,
aan de kerk van het Lateraan en de St. Paulskerk 5). Tevens
werd alien patriarchen, aartsbisschoppen en bisschoppen
bevolen het jubeljaar of te kondigen. Maar slechte „voor1) Loserth, Franciscus Pragensis, Fontes rerum Austriacarum, I,
Script. 8, 604. 2) Hildebrand, Sveriges Medeltid, Stockholm, 1877, s. 80.
3) Zie Dumbar, I, blz. 322, en Brom, Bull. I , P . 371, 467.
4) Hst. XXXVI. 5) Bzovius, Ann. eccles. XIII (1621). kol. io61.
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teekenen" gingen het alweer vooraf. Petrarca verhaalt in een
van zijn brieven:
„Onlangs, toen wij hoopten, dat de dood eindelijk vermoeid
zou zijn en Gods toorn gestild, wij weinigen, die als het ware
gered schenen uit de algemeene schipbreuk; zie, daar wordt
Rome zelf door een ongewone trilling geschokt en wel zoo
hevig als van de stichting der stad of in meer dan tweeduizend
jaar niet geschied was. Van de oude gebouwen stortte de
zoogenaamde Graventoren, eenig in de heele wereld, die door
de burgers verwaarloosd werd, maar door de pelgrims met
verbazing aangegaapt, ineen, nadat er geweldige spleten in de
gekomen waren . . . . En opdat er geen gebrek zou zijn aan
bewijzen van den toorn des Hemels, is ook de St. Pauluskerk
voor een groot deel op den grond gevallen, terwijl die van
't Lateraan haar spits heeft verloren. (Dit alles gebeurde op
St. Gorgoniusdag of 9 Sept. 1349 I ). Zoo verduisteren ze met
kouden schrik de vreugde over het jubeljaar ! De aardbeving
heeft de St. Pieterskerk wat zachter behandeld. Maar de heele
gebeurtenis is zonder voorbeeld en drukt de gemoederen van
velen terneer" . . . .2)
Over 't geen er alzoo in enkele weken van het „jubeljaar"
to Rome gebeurde, zal doove Hendrik van Rebdorf, een
Augustijner monnik uit een klooster bij Eichstddt in Beieren
— wij hebben hem al vaker ontmoet — ons wat breeder
inlichten: dan kunnen wij ons de rest daarvan wel voorstellen.
,In het jaar 135o was de toeloop van menschen naar de
stad Rome, van wege den vollen aflaat van schuld en boete
voor het Jubeljaar, afgekondigd door den Paus, zoo groot,
en zoo geweldig, dat, op Zondag den 14den Maart, toen voor
het eerst de zweetdoek des Heeren of wel het beeld (des
Heeren) aangebracht door Veronica, getoond werd, terwijl ik,
Hendrik, tegenwoordig was, een zoo ontzettend gedrang in
de St. Pieterskerk ontstond, dat velen gestikt zijn. Toen was
ook naar de stad (Rome) gekomen Heer Anibaldo 3), bis1 ) Zie Henricus Rebdorff, bij Freher, I, p. 637. 2) Bij Bzovius, Annal.
eccles. XIII, kol. 1048. 3) Hij heet ook wel: Hunibaldus.
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schop van Tusculum, Cardinaal en legaat, door den Paus
gezonden en de voornoemde Cardinaal Guido, die als legaat
naar Hongarije geweest was. Deze stelden den tijd, dien
vreemde pelgrims, welke den aflaat deelachtig wilden
worden, in de stad moesten blijven, op acht, in plaats van
op vijftien dagen, en wegens den al te grooten aandrang
van 't yolk, en wegens de schaarschte van levensmiddelen en
om verschillende andere redenen. Maar 't yolk van Rome
nam die verkorting van 't aantal dagen zeer kwalijk, zoodat
er kabaal ontstond tusschen die cardinalen en het yolk.
't Ging zoover, dat de cardinalen alle godsdienst-plechtigheden in de stad verboden, welk interdict acht dagen geduurd
heeft. Doch eindelijk is die strijd derwijze bijgelegd, dat de
voornoemde zweetdoek telkens na acht dagen aan het yolk
zou getoond worden, terwijl hij vroeger alleen in de Vasten
vertoond werd.
Cardinaal Guido heeft de stad in de maand Mei weer verlaten, maar Anibaldo, die in de stad bleef, had veel vervolging
van 't Romeinsche yolk te verduren, en wel zoo erg, dat hem
toen hij Bens door de stad ging, twee pijlen stillekens achterna
gezonden werden. Een trof hem aan het hoofd, maar aangezien dat met een ijzeren mijter gedekt was, is hij niet
gewond. Maar kort daarna, in de maand Juli, is hij in de
stad gestorven en wel, naar gezegd werd, vergiftigd door de
Romeinen" I).
Nu we iets van het jubeljaar gezien en terloops ook nog
den dood van Hannibal van Cethano, Proost van Deventer,
hebben waargenomen, zijn we genoegzaam voorbereid om het
volgende doodsbericht uit het Necrologium van St. Lebuinuskerk te begrijpen:
„Op den 24 sten Juli v. h. j. o. H. 135o overleed Truda,
de vrouw van Gozewijn Bakerweert, die, op de terugreis van
Rome, stierf in de stad Sutrium 2 ), en geg. h. a. d. k. met
de v. 5 pond, waarvan geg. worden 5 scill. (29).
1) Rebdorff, bij Freher, I, p. 631. 2) In civitate Suterina.
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Sutrium ligt niet ver ten Noorden van Rome. Wij begrijpen
het: de verre reis, acht of veertien dagen in Rome in 't midden
van den zomer, de schaarschte en dan een kerk, waarin men
elkander dooddrukt . . . . R.I.P.
Maar hierdoor wordt het ook waarschijnlijk, dat zij niet de
eenige uit Deventer was, die den verren tocht gewaagd heeft.
Nu lezen wij geregeld verder in het Doodenboek van de
St. Lebuinus:
„Op den 27sten Juli v. h. j. o. H. 135o overleed Luta, de
vrouw van Petrus Sickeldoern, die bijdroeg voor de k. met de
v. 5 pond, waarvan geg. worden 5 sc. (3o).
„Op den 27sten Juli van hetzelfde jaar overleed Essekijn
ten Bleke, die bijdroeg voor de k. met de v. 5 pond, waarvan
geg. warden 5 sc. (30.
„Op den 29sten Juli v. h. j. o. H. 135o overleed Alheide,
de vrouw van Egidius, die bijdroeg voor de k. met de v.
5 pond, waarvan geg. worden 5 sc. (32).
Dat zal de vrouw van Egidius Wenemarsz, den Schepene,
zijn, wiens kladrekening over 1349 ons zoozeer van nut was.
„Op den 30sten Juli v. h. j. o. H. 135o overleed Heer Petrus
van Leyden, kanunnik van deze kerk, die geg. h. a. d. k. met
de vic. 5 pond, waarvan geg. worden uit zijn huis in de
Nieuwstraat 5 scillingen (33).
Op denzelfden dag in hetzelfde jaar overleed Arnold Velike,
die geg. heeft, enz. 5 pond, waarvan, enz. 5 sc. (34).
Op den dag en 't jaar voornoemd overleed Mechteld ten
Stocke, de vrouw van Johan van Arnhem, die, enz. 5 pond
enz. 5 sc." (35).
Johan van Arnhem was in 1349 Schepen van Deventer. Zijn
moeder stierf den 2I sten Juli (No. 26).
„Op den 3isten Juli v. h. j. o. H. 135o overleed Johannes
Vordinck, die geg. heeft enz. 5 pond, enz. 5 sc. (36).
Op denzelfden dag in 't zelfde jaar overleed Herman to
Upwolde, die, enz. 5 pond, enz. 5 sc. (37).
Op den dag en 't jaar voornoemd overleed Gerard Strodinck,
priester, die, enz. 5 pond, enz. 5 sc. (38).

HET JUBELJAAR 135o.

415

Op den 2den Augustus v. h. j. o. H. 1350 overleed Heer
Gerard van Scadewijck, vicaris van het altaar van de gelukzalige maagd Margareta, die bijgedragen heeft voor de k.
met de v. zijn jaar van gratie, dat opbracht 20 pond, die
't kapittel gebeurd heeft en waarvan door 't kapittel gegeven
worden 20 sc. (39).
Ook gaf hij aan dezelfden, om zijn memorie to verbeteren
5 pond, waarvan worden geg. aan de k. met de v. door
't kapittel 5 sc.
Op den 7den Augustus v. h. j. o. H. 135o overleed Gilo
Robertsz, die heeft geg. aan de k. met de vic. 5 pond„ waarvan, enz. 5 sc. (4o).
Op den 8 sten Augustus v. h. j. o. H. 135o overleed Petrus
Sickeldorn, die heeft geg. enz. 5 pond, enz. 5 sc. (40.
Petrus Sickeldoorn was „crudener", zoo iets tusschen
kruidenier en apotheker in. Hij leverde veel aan 't stadsbestuur: touw, kruiderijen, tin, zalf, enz. Zijn vrouw stierf
den 27sten Juli (No. 3o). Hij woonde in de Overstraat.
„Op denzelfden dag in hetzelfde jaar (135o) overleed Heer
Johannes de Volmestene, vicaris (plaatsvervanger) van den
Proost en heeft geg. aan de k. met de v. 5 pond, waarvan, enz.
5 scill. (42),
Dat was dus de plaatsvervanger van Cardinaal Anibaldo van
Cethano. De dienaar heeft zijn Heer niet lang overleefd.
Op den I I den Augustus v. h. j. o. H. 1350 overleed Heer
Koenraad Roere, pastoor in Gorssel, die heeft geg. enz.
5 pond, waarvan enz. 5 sc. (43).
en Augustus v. h. j. o. H. 135o overleed Belia,
Op den12d
weduwe van Herman ten Dune, die, enz. 5 pond enz. 5 sc. (44).
en Augustus v. h. j. o. H. 135o overleed Heer
Op den13d
Johan van Apeldoorn, onze kanunnik, die bijdroeg voor de
kanunniken en de tien oude vicarissen ten eerste zijn jaar van
gratie, dat opbracht 8o pond, die 't kapittel heeft ontvangen
en waarvan geg. worden 4 pond 8 sc. (45).
Dan heeft hij gegeven aan dezelfde kanunniken en vicarissen
de opbrengst van zijn kloostervormig huis, waarin Heer
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E. van der Gracht woont, waarvan jaarlijks gegeven worden
4 pond io scillingen.
Dan heeft hij gegeven 20 pond, te besteden om zijn jaarfeest te vieren op de octaaf van Sacramentsdag, waarvan
worden geg. als blijkt ter zijner plaatse.
Dan heeft hij gegeven aan den Deken en het kapittel een
slag land, gelegen onder de parochie van (ter) Wolde, in de
Twellermarke, in de 18 hoven, tusschen het land van Steven
Robijnsz aan den eenen, en het land van Gozewijn, wijlen zijn
broer, aan den anderen kant; van welk slag de voornoemde
Heeren jaarlijks zullen geven aan den priester, die de week
heeft op het koor 24 pond en aan het altaar van de gelukzalige Maria in onze kerk, voor den priester, voor de tweede
mis 16 pond, en op zijn jaartijd aan elken arme, die zich aanmeldt 1 brab. of holl. st., en wat er over is dient ter vermeerdering van zijn memorie.
En de kerkmeesters zullen jaarlijks op zijn gedenkdag drie
waskaarsen plaatsen, een in het koor en twee bij zijn graf".
Zijn schoonzuster: No. 1. Zijn zuster( ?): N o. 11. Ook
No. 49 zal ons nog wat zeggen.
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HOOFDSTUK LIV.
„Op den I5den Augustus v. h. j. o. H. 135o overleed
Magister Hendrik, kanunnik van 't H. Kruis uit Hildesheim,
die geg. enz. 5 pond, waarvan, enz. 5 sc. (46).
Op den i6den Augustus v. h. j. o. H. 135o overleed Philips,
de zoon van Gerard Meynoldsz, die, enz. 5 pond, enz.
5 scillingen (47).
Van w ij 1 e n Gerard Meynoldsz, moest er staan. Zie N o . 2.
Op den I9den Augustus v. h. j. o. H. 135o overleed Heer
Johannes Patze uit Groningen, kapelaan van 't altaar van de
gelukzalige Maria, die enz., 5 pond, enz. 5 sc. (48).
Zou hij Heer Johan van Apeldoorn in zijn laatste ure
bijgestaan hebben ? Die heeft zijn altaar zoo goed bedacht!
Op den 2osten Augustus v. h. j. o. H. 135o overleed Lamme,
de dienstmaagd van Heer Johan van Apeldoorn, die, enz.,
5 pond, enz. 5 sc. " (49).
Als 't niet de Zwarte Dood was, wat was 't dan, dat daar
heerschte to Deventer ?
„Op den 23sten Augustus v. h. j. o. H. 135o overleed
Johannes van Noertmersche, vicaris van het nieuwe altaar
van St. Christoffel aan den Zuidkant van het koor, die bijdroeg
enz. 5 pond, enz. 5 sc." (5o).
Op den 17denJuli 1350, in 't sterfhuis van Heer Godfried
van den Brink (N o. 19), was hij nog „klerk" en geen vicaris.
De bevordering gaat snel als de pest den scepter zwaait!
„Op den 28 sten Augustus v. h. j. o. H. 135o overleed
Ermegard ter Wilghen, die, enz. 5 pond, enz. 5 sc. (51).
Op den 3den September v. h. j. o. H. 135o overleed Heer
Gerard van Rijsen, pastoor in Twello, die, enz. waarvan, enz.
door 't kapittel, 5 sc. (52).
MEINSMA, De Zwarte Dood.
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Op den 5den September v. h. j. o. H. 135o overleed Alheide,
de vrouw van Bertold Tersel, die, enz. waarvan, enz. door
Tersel zelven 5 sc. (53).
Latere bijvoeging: Nu door 't kapittel. (Bertold Tersel, de
Richter van Deventer).
en
Op den29s
t September
v. h. j. o. H. 135o overleed Tyazo,
Hendrik Tyazosz., die, enz. aan de k. en de 10 oude v. 5 pond,
waarvan worden geg. door Heer Everhard van der Gracht,
5 scillingen (54).
Hiermede eindigen de gedateerde berichten over 135o in
het Doodenboek der St. Lebuinuskerk to Deventer. Zij geen
aanleiding tot velerlei beschouwingen. In de eerste plaats
deze vraag: waar was in vredesnaam het verstand van Mr.
Gerard Dumbar, die dit alles persklaar maakte en uitgaf en
niet bemerkte, dat er in 135o toch iets zeer bijzonders aan de
hand was in zijn stad ? 't Is ons een raadsel!
In gewone jaren nog niet een, toen 54, zegge vier en vijftig
menschen, die de kerk meer of minder ruim begiftigden: dat
zegt toch iets ! Onder die 54 zijn achttien geestelijken, kanunniken, priesters, kapelaans, die in dat eene jaar het hoekje
omgingen. En hoevelen zullen er gestorven zijn, die nog geen
uitersten wil gemaakt hadden, zoodat ze niet in 't Doodenbock gekomen zijn ? Dit alles bewijst echter, dat vele Deventer
geestelijken in dien ontzettenden tijd hun plicht gedaan hebben.
Onder de overledenen ook de pastoors van Wilpe (No. 18),
Gorssel (No. 43) en Twello (No. 52) : op de dorpen was 't niet
anders dan in de steden. Trekken wij van het getal 54 de 18
geestelijken of : blijft 36 leeken. Daaronder 19 of 20 vrouwen,
al naar gelang men Truda Bakerweert al of niet meetelt, die
stierf op haar „Roomsche reis". Als overal zal ook hier de
sterfte onder de vrouwen grooter zijn geweest dan onder
't manvolk. Bedenken wij nu, dat we hier alleen 't Doodenhock van de St. Lebuinuskerk hebben; dat in Deventer nog
een tweede parochie bestond, die van de St. Nicolaas- of Bergkerk, waar ook velen zullen begraven zijn, al was 't wat
minder dan hier; dat nog anderen wel een plaatsje zullen
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gezocht hebben op 't kerkhof der minderbroeders of Franciscanen, omstreeks 1338 gesticht, dan begrijpen wij, dat de
sterfte binnen Deventer ontzaglijk moet geweest zijn, waar
de menschen — 't was een vesting — dicht op elkaar woonden
en de gezinnen, als overal toen, meestal zeer talrijk waren.
Maar 't aantal gestorvenen aan de pest te Deventer schatten
is niet mogelijk, want wij weten niet hoe groot 't aantal menschen ongeveer geweest is voor de pest kwam. En de steden
van toen waren dichter bevolkt dan wij wel eens denken.
Dan: deze lijst van „weldoeners" over 't jaar 135o is niet
volledig. Wie 't Necrologium aandachtig bestudeert, stuit of
en toe op obilten, waarvoor hij ook het jaartal 135o zou willen
zetten; zoo b.v. op den 2I sten Januari, toen Goswinus van
Brummen overleed tegelijk met zijn zoon Arnold; op 23 Januari
toen Lubbert bijgenaamd „Zundige" overleed tegelijk met
zijn vrouw Armgard; op den 9den Juli, toen Herman van
Apeldoorn en zijn zoon tegelijk heengingen uit dit tranendal;
op den 24sten Juli, waar het overlij den gemeld staat van Heilwig, de vrouw van den Schepene Werner Groote, de moeder
van den beroemden Mr. Geert; op 14 Augustus toen Egidius
de munter verscheidde, terwijl den 16 dierzelfde maand zijn
won Wenemar geboekt staat; op den 'sten October, toen
Albert van Kortrijck en zijn vrouw op een dag stierven, enz.
Merkwaardig ook, dat van de Schepenen, die, op grond
van Dumbars Schepenlijst en volgens de rekeningen van 1349
in dat jaar in functie waren, geen enkele onder de obilten
van 135o voorkomt. Bijna zou men geneigd zijn een groote
voorbehoedende kracht toe te kennen aan het wijntje met
azijn, dat de Heeren ten stadhuize dronken. Want hun vrouwen en kinderen gaan heen (zie No. 9, II, 16, 23, 24, 26,
32, 35), zij schijnbaar niet. Maar in de latere jaren komen
Egidius Wenemarsz, Johan van Nassouwe, Johan Jacobsz.
en Werner Groote niet weer voor den dag. Wij achten 't niet
onmogelijk, dat alle vier aan de pest van 135o bezweken zijn 1).
0 Als dat oak geldt van Werner Groote, hebben de Heeren Buitenrust
Hettema en Telting, bij hun bezoek aan Oud Deventer, zonder het te weten,
een schim tot leidsman gehad !
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Hebben wij 't wel, dan heeft de pest te Deventer van ongeveer half Januari — toen dreef men de vrouwkens „van lichten
levene" uit de stad van wege de sterfte — geduurd tot 't begin
van October; d. w. z. ongeveer acht maanden. Lechner heeft
getracht een overzicht te geven van den duur der ziekte op
verschillende plaatsen; zijn cijfers, daargelaten, dat niet alle
juist zijn I ), wisselen of tusschen drie en negen maanden. Is
onze rekening goed, dan blijkt ook hieruit, dat Deventer toen
ter tijd „een zeer ongezonde" stad was ! 2).
Een naam missen wij noode op deze doodenlijst. 't Is die
van Magister Derk van Ommen, „syrurgus", vermoedelijk
sedert 1345 in stadsdienst, tegen een jaargeld van 12 pond.
Niet, dat wij zijn naam daar verwacht hadden: dokters zijn
over 't geheel nooit erg kerksch geweest . . . . Maar wij
hadden hier gaarne bewezen, dat ook hij zijn plicht gedaan
had, evengoed als de kapelaan van 't Hospitaal, e.a. priesters.
Welnu, in 1347, '48, '49 is hem geregeld zijn salaris uitbetaald. In 't laatste jaar ontving hij ook nog 5 pond voor de
pannen, waarmee hij zijn dak in de Overstraat belegd had.
Maar in 1351 — 't is waar, die rekening is nog niet half
compleet — missen wij hem op 't appel. In 1352 en '53 eveneens. Eerst in 1354, nadat wij eerst een anderen „syrurgus":
Johannes (Vlaming ?) ontmoet hebben, vernemen wij, dat aan
de „v r o u w van Mr. Derk van Ommen, syrurgus", nog
uitbetaald is 12 pond. Let wel, aan de v r o u w, niet aan de
weduwe 3) . Hij leefde dus nog.
Is ook hem de schrik om 't hart geslagen, zoodat hij
't bijltje erbij neergelegd heeft ? Dan was die 12 pond nog
voor 't jaar 135o.
Op een zeer merkwaardig gevolg van de pest te Deventer
is nog niet gewezen: dat de inkomsten van de wereldlijke
geestelijkheid in dat g ene jaar ontzaglijk gestegen zijn; hoe1 ) Van Doornik geeft hij b.v. 4 '!, maand ; maar uit Gillis Ii Muisis
berichten komt men tot 5'/2.
2) Zie P. C. Molhuyzen, Vroegere ongezondheid van Deventer, in de
Dev. Almanak voor 1842, blz. 62.
3) Cam. Rek. deel II, blz. 283.
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veel wel, mag de lezer, met het Necrologium in de hand,
zelf narekenen. En daarvan valt, alweer met gegevens bij eengebracht door Mr. G. Dumbar, nog meer te vertellen. De
doodsangst van 1349 en '5o gaf aanleiding tot de oprichting
van een half dozijn nieuwe altaren, zoodat het personeel der
kerk weer met zes priesters kon worden uitgebreid.
1. Het altaar van Sint Christoffel, waarvan Johan van
Noortmersche (No . 5o) de eerste bezitter was.
2. Het altaar van Sint Sebastiaan . . . . ja, die mocht in
den pesttijd niet vergeten worden . . . . gesticht door
Odo Reinersz, den Schepene, die zijn zoon, zijn vrouw
en zijn dochter aan de pest verloor, doch zelf gespaard
bleef. Behalve aan St. Sebastiaan, waarnaar 't gewoonlijk
genoemd werd, was 't ook gewijd aan de H. Drie Koningen, Fabiaan, en Lambert. Bij den stichtingsbrief van.
To Sept. 135o werd Mr. Genchardus Diederiksz Steensnijder, de stadsschrijver, de eerste bezitter.
3. Het altaar van den H. Clemens en de elfduizend maagden, gesticht door Jan Vrijherte en later nog begiftigd
uit de inkomsten van zijn, aan de pest overleden echtgenoote (zie N o . 21). Dat de schrijver van 't Necrologium hem ook al dood waande, blijkt uit het woord
„relicta", weduwe.
4. Het altaar van alle Heiligen, in 135o gesticht door Heer
Hendrik van Verwoelde (N o. 4).
5. Het altaar van de vier Evangelisten, van Eustacius,
Gregorius en Appollonia, gesticht in 1353 door Derk
Reinersz. (No. 9).
6. Het altaar der onnoozele kinderen uit Bien zelfden tijd 0.
Ja, er zullen te Deventer ook heel wat „onnoozele kinderen"
naar 't kerkhof gebracht zijn. En ook ex-onnoozele ! Hopen
wij, dat het te Deventer niet geweest is als te Paderborn,
waarvan een ietwat latere kroniekschrijver verhaalt:
„In het jaar 135o heeft overal in Duitschland zoo'n zware
pestziekte gewoed als er bij menschenheugenis nooit eerder
0 Zie Dumbar, K. en W. Deventer, I, blz. 42o, 421.

422

DE PEST TE DEVENTER.

geweest was. Vandaar dat men haar tot op dezen dag —
hoewel er sedert vele pestilenties geweest zijn — „de groote
sterfte" noemt. Daar de overlevenden in Paderborn, wegens
de geweldige menigte overledenen, niet in staat waren de
lijken naar 't kerkhof te dragen, werden ze in wagens en
karren naar de kerkhoven vervoerd. En door den angst, de
wanhoop of de onoplettendheid der doodgravers, zijn velen,
nog levend en stuiptrekkend, in de graven met aarde
bedolven" . . . . 0,
Zoo'n doodenboek als dat van St. Lebuinus te Deventer,
bezat ook de St. Plechelmuskerk te Oldenzaal. Daarvan is
een uitstekende uitgave bezorgd door den Pastoor van
Oldenzaal, den Heer E. Geerdink 2), maar voor deze studie
hebben wij er zoo goed als niets aan, want de schrijvers
hebben bijna altijd de jaartallen vergeten. 't Eenige, dat ons
te pas kwam was, dat op den 25sten Februari overleed Heer
Florens van Jutfaas, proost van Oldenzaal . . . . en daar is
't nog de geleerde uitgever, die er moest bijvoegen: 1350.
i) Cosmidromius Gobelini Person, uitg. Max Jansen, Munster 1900, blz. 58.
2) Archief Abd. Utrecht, XV (1887) blz. 128 e. v.

NEDERLAND IN DOODSANGST.
HOOFDSTUK LV.
Ook te Zwolle schijnt het in die afschuwelijke jaren 1348,
1349, '5o niet heelemaal pluis geweest te zijn. 't Is waar, in
de vijf deelen van Mr. Van Hattums Stadsgeschiedenis is er
niets over te vinden, behalve een Chronogram, door hem
ontleend aan een klein kroniekje, dat geheel uit zulke chronogrammen bestaat. Chronogrammen zijn meestal korte versjes,
waarin een of andere gebeurtenis herdacht wordt. De letters,
die er in voorkomen, welke ook als Romeinsche cijfers dienst
doen, vormen het bijbehoorende jaartal. Dat soort poezie was
in de middeleeuwen erg in zwang.
Het bedoelde kroniekje staat op naam van zekeren Albertus
Snavel, die ze bijeengezameld zou hebben en na 1390 gedicteerd I ). Van Hattum noemt hem een Zwollenaar en zegt ook
ergens, dat hij Burgemeester der stad geweest is.
Zooveel is zeker, dat er in 1344 te Zwolle twee broeders
waren, Albert en Gerhard Snavel, poorters, die op den i3den
November van dat jaar aan Goswijn Byekensz., poorter in
Kampen, beloofden te waren 13 morgen lands in de Sutemermark onder Zwollekerspel gelegen, die hij gekocht had van
Werner Snaercappe 2). Gerhard Snavel schijnt priester te
zijn geworden: hij zal wel dezelfde zijn als de kapelaan van
't Deventer Hospitaal, die aan de pest overleed in 135o (N o. 5).
Zijn broer heeft hem dan wel lang overleefd ! Het bedoelde
Chronogram luidt:
Ter C milleno minus lino jungitur Lque
Fine sub Augusti occisi sunt simul usti
Suollis Judei prorsus amore Dei.
I) Uitg. door Dumbar, Analecta, III, p. 633.
2) Stuk in 't archief van 't Huis Vornholz, Kreis Warendorf, Duitschland.
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Dat wil zeggen: „In het jaar van drie honderden, een duizend en vijftig min een (1349) werden, tegen 't eind van
Augustus, te Zwolle de Joden gedood en te gelijk verbrand,
uit liefde tot God".
Nu wij de geschiedenis van het jaar 1349 kennen, twijfelen
wij geen oogenblik aan de waarheid van de mededeeling en
behoeven de verklaring niet te zoeken, als van Hattum doet,
in de Keulsche kroniek 0.
Dr. A. H. Israéls deelde in 1853 in het „Nederl. Weekblad
voor Geneeskundigen" mede, dat Zwolle, door den zwarten
Dood zoo goed als uitgestorven is en beroept zich daarbij op
de kroniek van den Zwolschen rector Hendrik Brumanus,
door Dumbar opgenomen in het tweede deel zijner Analecta 2).
Doch die kroniek lijdt aan 't zelfde euvel als de meeste doodenboeken: gebrek aan jaartallen; en wat die rector op de
bedoelde bladzijde vertelt, kan alleen op 1315 betrekking
hebben. Over de sterfte van 135o meldt hij niets. Dat er toen
echter wel wat gebeurd is te Zwolle, blijkt uit de „kroniek"
van Gerard Coccius betreffende 't klooster Bethlehem aldaar.
Niet, dat de man ons iets over de pest van 135o weet te
melden ; hij leefde trouwens veel later. Maar uit oude berichten
geeft hij een lijst van aanwinsten van het klooster, die met
1313 begint en op vele jaren een kleine vermeerdering van
't landbezit of de renten van het klooster melden kan. Dat
wordt plotseling anders met 135o:
„In het jaar 135o werd het convent jaarlijks en voor eeuwig
gegeven een stads pond uit het erf van Herman Grimme
bij het kerkhof.
In hetzelfde jaar werd ons convent gegeven in Hasselt
1 pond jaarlijks bij testament. En in gereed geld 16 pond,
Io pond en 14 pond kleine penningen.
In hetzelfde jaar heeft Willem van Bleke aan den prior en
't convent gegeven 30o pond in best geld om rente aan te
koopen, om dagelijks een mis voor te doen.
1) Van Hattum, Geschiedenissen der Stad Zwolle, I, blz. 164.
2) Hij verwijst naar Henr. Brumani, Res Transisalanae, p. 117.
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In hetzelfde jaar werd het convent een pond gegeven door
Hendrik Vrijlinck buiten de Dieserpoort.
In hetzelfde jaar werden het convent twee pond jaarlijks
te Diese gegeven voor 't doen van de eeuwige memorie voor
sommige menschen.
In hetzelfde jaar werd het convent gegeven het erf genaamd
Storckescore met een akker en een mud tarwe jaarlijks
gelegen in de parochie van Heinoo.
In hetzelfde jaar werden 't convent gegeven II pond jaarlijks. En tot vergrooting van de kerk het achtste deel van
eene landgoed. Enz."
„Enz." Gerard Coccius werd moe van 't afschrijven en
heeft 't er maar bijgelaten . • • • Er was in dat jaar geen
doorkomen aan ! 0 .
Wij behoeven niet te vragen wat daarvan de reden was !
De archieven der Stad Kampen — al is veel van 't geen er
eens geweest is door brand te loor gegaan — bewijzen genoegzaam, dat ook deze oude handelsstad de verschrikkingen van
dien boozen tijd heeft meegemaakt. Haar „boek van Rechten"
en 't „Gulden Boeck", ofschoon beide berustende op nog
oudere boeken, die verloren gingen, bevatten gelukkig nog
enkele bepalingen, waarbij het jaar, waarin zij gemaakt
werden, soms zelfs de dag, waarop 't geschiedde, vermeld
staan.
Betreffende het jaar 1348 brengt ons het eerste b.v. deze
bepaling:
„In het jaar ons Heeren 1348 verordenden wij, stelden vast
en willen, dat men zich voortaan daaraan houde op boete als
hierna volgt: dat alle stuurlieden, matrozen, bootslieden, koks
en alien, die met een onzer burgers varen en van hem kost en
loon ontvangen, hem moeten helpen in gevaar voor zijn leven
of zijn goed, om dat n.l. te verdedigen en te beschermen.
Ingeval zij zuiks niet deden hebben zij, ten behoeve der stad,
1) Kroniek van Gerardus Coccius, Deventer, 186o, blz. 1o.
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verloren een boete van . . . . I) ingeval men hen daarvan kan
overtuigen voor 't gerecht" 2).
Men zou zoo zeggen, dat hetgeen hier verordend wordt, in
elk ander jaar als van zelf sprekend zou beschouwd zijn. Maar
de ontzetting en de angst over hetgeen men hoorde van de
pest, maakten de hoofden zoo op hol, dat menigeen vergat,
wat behoorlijk was.
Ook de terstond daarop volgende bepaling zal wel uit dat
jaar dagteekenen:
„Verder, indien een onzer burgers op zee, met opzet of uit,
hoovaardij, een ander aanvaarde om redenen, die vroeger
geschied waren, die verbeurt lijf en goed".
Ook die bepaling draagt alle kenmerken van den zenuwachtigen en twistzieken tijd, die aan de pest voorafging.
't Is dan ook niet to verwonderen, dat uit 1349, het jaar
van den Jodenmoord en de Geeselaars, toen de vrees voor
de pest aangroeide tot waanzin, de volgende verordening van
Kampens Schepenen dateert:
„In 't jaar ons Heeren 1349 op Sint Agnetenavond
(20 Januari) is aangenomen, bepaald en vastgesteld: Indien
de een of andere schipper, vrachtvaarder, stuurman, matroos
of een ander, wie het ook zijn mocht, burger of gast, daden
van geweld pleegde, of misdreef tegen het gezag in welks
Heeren land ook, of op zijn water . . . . wie dan den dader,
burger of gast, wegvoerde uit het land van dien Heer, of
onttrok aan zijn macht, voor deze in vriendschap van hem
gescheiden was, die zal ons borg staan, met zijn lijf en goed,
tot op het oogenblik, dat hij dien Heer voldaan heeft en wij
van de aansprakelijkheid daarvoor ontheven zijn".
En de onmiddellijk daarop volgende:
„Voorts, geviel het, dat iemand in boozen moede in eens
anders schip sprong of ging en daar iemand sloeg of mishandelde, di€ heeft verbeurd ten behoeve der stad 4o pond, als
1) Niet ingevuld.
2) Boeck van Rechten, Zwoile, 1875, biz. 24.
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men hem daarvan overtuigen kan, behoudens der Stad haar
recht op hoogere boete, als die er op staat" 0.
Uit 135o dagteekent de volgende verordening, aliAreer
bewijzend, hoe ook te Kampen de hartstocht in die dagen
de menschen dikwijls de baas werd:
„Voorts hebben wij goedgevonden met onzen Raad en de
Vroedschap onzer stad, vastgesteld en ingezet in 't jaar ons
Heeren 135o, des Zondags voor St. Jacobsdag (18 Juli) :
Geviel het, dat een vreemdeling in onze stad kwam en geschil
kreeg met een onzer burgers; wanneer dan een onzer burgers
dien gast hielp tegen dien anderen burger, dan heeft hij daarmee verbeurd aan, en ten behoeve der stad een boete van
veertig pond. En ieder, die zich daaraan schuldig maakt, verbeurt veertig pond, wanneer men hem daarvan met recht
overtuigen kan" 2).
Ziedaar eenige Kamper bepalingen uit dien verwarden tijd,
die in vele opzichten herinneren aan 't geen wij vonden in
't Zutphensch Kondichboek. Aan ongedateerde bepalingen en
zulke, die in deze latere redacties schijnbaar op een ander jaar
staan, willen wij ons niet wagen. Gegevens over den Jodenmoord en de Geeselvaart te Kampen kwamen ons nog niet
onder de oogen. Wel 't een en ander betreffende de pest.
Testamenten zijn in onze stadsarchieven zeldzaamheden, die
op de meeste jaren niet voorkomen. Zoo is 't , ook te Kampen.
Maar over 135o bewaart 't Kamper archief er niet minder
dan nege n.
In het eerste, gegeven op St. Pontiaensdag 1350 (14 Jan.),
vermaakte Gerlof Morre, raadsgezel, zes akkers land te
Staphorst aan het H. Gasthuis te Kampen, onder voorwaarde, dat hij zelf daarin levenslang mocht wonen en met
de priesters eten 3).
Dat wit waarschijnlijk zeggen, dat raadsgezel Gerlof op
1) Dat Gulden Boeck, Zwolle, 1875, blz. 127.
2) Boeck van Rechten, blz. 41, 42; Gulden Boeck, blz. 149.
3) Register van Charters en Bescheiden in het Oude Archief van Kampen, 1 (1862) blz. 34. De datums zijn in dat bock meestal verkeerd verklaard.
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dien datum reeds zijn naaste verwanten aan de pest had
verloren.
No . 2 is gegeven op 26 Januari 135o. Daarin geven Hendrik
Snaghe en Wobbe, zijn wijf, hun huis en erf te Bronepe tot
een eeuwige kapel en herberg, eerst voor hun arme vrienden
en voorts voor arme schippers e.a. arme lieden. Een priester
zal er dagelijks de mis doen, tot troost der arme lieden in het
huis en der k r a n k en in het dorp (Bronope). Zij kiezen
daartoe uitvoerders van hun wil, na hun dood.
Blijkbaar bij hun sterfbed gemaakt: de pest aan den
arbeid I).
Op den Lo den Februari 135o of daaromtrent gaven Schepenen van Kampen aan Heer Willem van Zwolle een proeve
in het H. Geest Gasthuis op dezelfde voorwaarden als Heer
Lambert die h a d. D.w.z. Heer Lambert ad patres 2).
Op den 27sten Februari 135o maakt Aleyd, weduwe van
Wouter Bucloe, een vierdel boter jaarlijksche rente uit land
te Genemuiden, eerst aan eenige familieleden en na hun dood
aan 't H. Geest Gasthuis 3).
Op den 4den Maart 135o maakten Dirk van Dursten en
Hilleken zijn vrouw 1 /4 van hun goed aan den H. Geest,
1 /4 aan 0. L. V. kerk, 1 /4 aan de Minrebroeders kerk, 1 /4 aan
hun erfgenamen 4). Als zij kinderen gehad hebben, waren die
dus reeds overleden.
Op den 3I sten Maart 135o maken Standart en Swanelt, zijn
zuster, al hun goed aan den H. Geest, behoudens kleine uitkeeringen aan de drie kerken 5).
Op den 24sten Mei 135o maakt Wendelmoed Engelberts
eenig land aan de armen, aan ieder der vier kerken 10
scillingen, enz. 6).
Op den I2den Juni 135o vermaakt Arnd Floransz een derde
van zijn goed aan 0. L. V. kerk 7).
Op den 24sten Augustus 135o geeft Werner van Ermel bij
1) Aldaar, blz. 33. 2) Deel V, (Supplement) 1881, blz. 77. 3) T. a. pl.
blz. 78. 4) Ibid. 5) Deel V. (Supplement), blz. 78. 6) Aldaar blz. 79.
7) Ibid. blz. 79.
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testament aan den H. Geest twee huizen en erven op den
Burgwal met nog eenige hofsteden en landerijen I).
Op den 'Oen December 135o stelt Riquin Stovenheerszoon
„momberen" aan over 't goed, hem aangeérfd door den dood
van zijn vader en moeder ; hij zelf gaat in de orde der Minderbroeders. Verlaat hij die binnen 't jaar, dan wil hij zijn goed
terug; zoo niet, dan mogen de mombers het keeren waar hun
goeddunkt 2).
Wie twijfelt er nog aan, dat de Zwarte Dood te Kampen
heeft gewoed van Januari tot September 135o, evenals te
Deventer ?
I) T. a. pl. 2) T. a. pl.
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HOOFDSTUK LVI.
Betreffende andere streken van Overijsel is ons slechts een
bericht bekend geworden, dat misschien op dezen tijd betrekking heeft. In de kroniek van Arent toe Bocop, in de tweede
helft der zestiende eeuw langen tijd lid van de magistraat der
stad Kampen, leest men:
„In het jaar 1312 was het land van Vollenhove nog zeer
weinig bewoond. Er was nog veel bosch en goede jachtgrond.
Toen is er in dat land een bende yolks gekomen, waarvan men
niet wist, vanwaar zij kwamen. Zij droegen kruisen (op hun
kleederen), voor en achter, en sloegen op sommige tijden
(van den dag) zich zelve, waarbij ze zongen: „Doet Godes
woord en laat uw zonden".
Op dat pas was er te Vollenhove een slotvoogd (casteleyn),
Wolter Snelle genaamd, een broer van den domdeken te
Utrecht. Deze slotvoogd was den armen goedertieren en gaf
veel weg om Gods wil. Deze lieden nu deden goed werk met
omspitten, boomen rooien, enz. want zij hadden zich met
elkaar in die wildernis neergezet . . . . Ze hebben 't met den
slotvoogd van Vollenhove, als vertegenwoordiger van den
Bisschop van Utrecht, zoover weten te krijgen, dat zij ettelijke
van die landstreken in eigendom kregen, waarvoor zij aan den
Bisschop van Utrecht zekere schatting opbrachten en lijfeigenen werden van den Bisschop van Utrecht, onder den
naam van „St. Maartenslieden". Hunne namen werden
opgeschreven en aan elk werd land toegedeeld. Dan werden
er richters aangesteld, naar wier aanwijzingen zij zich moesten
gedragen.
De moerassige streek, die hun door den slotvoogd uit
naam van den Bisschop als woonplaats werd aangewezen,
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hebben zij, van wege de wildernis en de gaten „Giethoorn"

genoemd. Zij betaalden den Bisschop altijd zijn schatting nog
voor den tijd, dat die verviel; en 't waren vrome lieden, zoodat
de Bisschop veel van hen hield en ze altijd noemde: „mijn
lieden van Giethoorn".
Bisschop Jan van Zyrick heeft deze menschen hun eigen
privileges en rechten gegeven bij bezegelde brieven van het
jaar 1428" 0.
Een ander schrijver, die in hoofdzaak hetzelfde verzekert,
noemt den broer van Wolter Snelle „kanunnik" te Utrecht,
en voegt er nog bij, dat de vrouw van onzen slotvoogd zoozeer onder den indruk van het optreden der geeselaars kwam,
dat zij ook zich zelve in 't geheim ging kastij den 2).
Zooals dit verhaal daar ligt, kan het niet waar zijn. Bisschop
Jan van Zyrick bekleedde den stoel te Utrecht van 1288 tot
1296, werd toen Bisschop van Toul en stierf in 1305. Hij
kon dus zijn goede lieden van Giethoorn geen rechten geven
in 1428. In 1312 worden in de kronieken nergens geeselaars
gesignaleerd. 't Bericht is dus o u d e r dan dat jaar — en dan
zou 't waarschijnlijk op 1261 of 1296 gesteld moeten worden
— of jonger— en dan is de bedoelde Bisschop niet Jan van
Zyrick maar Jan van Arckel. Het jaar zou dan moeten zijn
135o of 1351. Dit laatste lijkt ons 't waarschijnlijkste. Immers
de geeselvaart is in onze Saksische streken, zoowel in Overijsel
als in 't aangrenzende Westfalen, nog lang doorgegaan,
ondanks het pauselijk verbod. In Westfalen, te Osnabruck
b. v. 3) weigerde men de geeselaars bij hun terugkomst weer
binnen te laten. 't Lijkt niet onwaarschijnlijk, dat de pioniers
van Giethoorn van dien kant gekomen zijn 4).
Het feit, dat de „rechten" van de St. Maartenslieden van
Giethoorn 5), in het Nederlandsch, niet in 't latijn gesteld zijn
1 ) Kronyk, blz. 235, 236.
2) Dumbar, Analecta, II, p. 248.
3) Henr. de Hervordia, Chron. p. 282.
4) Misschien valt over den tijd beter te oordeelen, wanneer wij weten
wanneer Wolter Snelle slotvoogd geweest is.
5) Gedeeltelijk bij Arent toe Bocop, blz. 236 en volg., en bij Racer,
Overijss. Gedenkst. IV, blz. 217.
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wijst er ook op, dat hun vestiging aldaar waarschijnlijk niet
voor 1300 moet gesteld worden.
Heeft Overijsel ons nog al gegevens voor de historie van
dien tijd geleverd, met de drie Noordelijke provinciên, Drente,
Groningen en Friesland is 't slechter gesteld. Betrouwbare
gelijktijdige kronieken zijn er bijna niet, rekeningen uit dien
tijd in 't geheel niet, losse stukken zelfs zeer weinig. Het
„groot Placaat- en Charterboek van Vriesland" heeft 3 stukken over 1346, vier over 1347, zes over 1348 . . . . Maar over
1349 geen enkel en over 135o niets. En 't eenige stuk over
1351 is van den I6den December.
Nietwaar, ook daar niets belangrijks „na te paden", dus
zeker niets gebeurd !
Men kan ervan op aan, dat het omgekeerde waar is. Een tijd
als die, van 1348 tot '51, heeft Friesland nog nooit weer
beleefd.
Reeds in een stuk van 1321 werd verzekerd, dat, door
besmettelijke ziekten ,,onze landen in Friesland zoo „verstorven" (uitgestorven) zijn en zoo verarmd, dat er veel land
onbeheerd lag, dat niet in staat was zijn dijken te maken" 0 .
In 1345 — 't land zal juist weer wat op zijn verhaal gekomen
zijn — kwam de inval van Graaf Willem IV, zoo jammerlijk
bij Stavoren verslagen. En van 1345 en '46 heet het in de
Friesche kronieken: „dat waren de hongerjaren, waarin
menig man omkwam van honger: het schepel tarwe kostte
op de Paaschmarkt te Bolsward twaalf scellingen en de boonen
evenveel" 2). Toen braken in Friesland de twisten tusschen
de Schieringers et Vetkoopers uit, waaraan de kloosterlingen
dapper hebben meegedaan. En onderwijl bereikte de pest
Friesland, waarschijnlijk zoowel van het Zuiden, uit Overijsel
en Drente, als uit het Oosten, waar ze, in den zomer van 1350
overal geweldig woedde, te Leipzig, te Erfurt, te Maagdenburg; in Lubeck, Hamburg en Bremen; te Minden, Paderi ) Bij van Mieris, II, op 't jaar.
2) Bij Winsemius, Chronique van Vrieslant, Franeker, 1622, fol. 204.
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born en Osnabruck. Zoo schrijft dan Pierius Winsemius,
Historieschrijver van Friesland, over 135o:
„Die saken dus staende ende sich van daghe tot daghe in vele
plaetsen ergherende, isser noch een plaghe den gescheurde
Provincie overghekomen, door Goddelijcke bestuyringe ende
voorsichtigheyt ; deweicke, wel siende die herten der menschen
door nijdicheydt, twist ende tweedracht van malcanderen
afkeerigh te zijn, ende door gheen bequamer middel dan door
straffe ende ellendicheyt tot bekeeringe ende verbeteringhe
ghebracht te konnen worden I ), heeft den godtloosen ende
onder-malcanderen strijdighe Natie der Vriesen met alsulcken
sware pestilentie besocht, dat, na 't schrijven van sommighe,
die levenden niet sterck genoech waren om den dooden te
begraven. Andere schrijven van duysent menschen in Vrieslandt, ende naestlegghende plaetsen, nauwelijks thien overghebleven te zijn, die welcke, met het vergift bevanghen
zijnde, staende nedervielen ende haestelijcken verstorven" 2).
Sibrandus Leo, de geschiedschrijver van de abdij van
Oudendale te Lidlum, ten Noorden van Franeker, schrijft:
„Die gedenkwaardige pest, uit Hamburg en Bremen langzaam voortkruipend (prorepens) door de provincie Groningen, heeft vele duizenden menschen het leven gekost. Ik
herinner mij in de oude documenten van de (Premonstratenser)
abdij Bloemhof (te Wittewierum bij Appingadam gelegen)
gelezen te hebben, dat er in dat klooster twintig monniken aan
die pest zijn gestorven, en in het (daarbij gelegen) klooster
Rozenkamp of Nyeklooster tachtig nonnen" 3).
Meer en misschien ook betrouwbaarder gegevens hebben
1) Alweer de o u d s t e verklaring van de pest !
2) Winsemius t. a. pl. fol. 205. Ubbo Emmius, Rerum Frisiac. historia,
L. XIV, p. 203, waaraan Winsemius misschien zijn wijsheid ontleende,
zegt dan ook, dat bloedspuwen in 't begin der ziekte, oak in Friesland en
Westfalen, voorkwam. De Gesta Trevirorum II, p. 263 verzekeren hetzelfde
aangaande Trier. Huegenin, Chroniques de la ville de Metz, 1838, p. 89,
zegt: „In datzelfde jaar 1349 heerschte er, behalve de sterfte, die er toen
was, nog een andere ziekte, die nog gevaarlijker was; zij begon met bloedspuwen en was zoo besmettelijk, dat niet alleen door 't aanraken, maar
zelfs door het aankijken, de een ze overnam van den ander".
3) Bij Matthaeus, III (1738), p. 558.
MEINSMA, De Zwarte Dood.
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wij betreffende het St. Bernardsklooster te Aduard. De
kroniek toch van dat convent bericht ons: dat Frederik, de
15e abt van dat klooster, „in het jaar 135o op den 3oen Aug.
aan de pest overleed en dat aan dezelfde ziekte (de Zwarte
Dood) met hem gestorven waren: de prior Alardus, 44 monniken en 120 „converser" I ). Men was daar gewoon aan
ongeveer 200 ,conversen" en go monniken 2 ). Dus beliep
de sterfte ongeveer 55 procent. Een andere uitgave van die
kroniek voegt er nog bij, dat er ook 29 schooljongens en
19 „zusters" op de landhoeven van het klooster overleden
zijn 3). Daarop laten beide uitgaven volgen: „Het getal der
andere menschen kon, wegens de groote menigte, niet opgeschreven worden. Dat zij alien rusten in vrede. Amen".
Van de Cistercienser Abdij Klaarkamp, onder Rinsumageest
in Friesland gelegen, bericht ons Winsemius, dat er 184 personen, daar thuis behoorende, aan de pest ten offer gevallen
zijn. Een nog grooter aantal eischte de gruwelijke ziekte in
de abdij van Foswerd — Benedictijner monniken en nonnen —
n.l. 207 4).
In de beroemde abdij van Mariéngaarde bij Hallum overleed
reeds op den I sten Mei 135o de abt Waito of Walterus, en, al
laat de kroniekschrijver ons daaromtrent in het onzekere, er
zullen hem wel vele anderen in 't zelfde jaar gevolgd zijn 5).
Eindelijk bericht ons Sibrandus Leo, in zijn kroniek van de
Premonstratenser Abdij Oudendale te Lidlum, dat Wybrandus
Vobbinga, de 15e abt, toen in 135o, vele kloosterlingen door
de pest werden aangetast, een afzonderlijk ziekenhuis op het
Noorder kerkhof van het klooster voor de leekebroeders heeft
laten zetten, waarnevens hij een kapel voor 0. L. V. liet
timmeren, wegens de ontzettende ziekte, waaraan alien
stierven, meenende, dat ze daar, een eind van 't klooster af,
1) Zie de uitg. van Prof. Brugmans, Bijdr. en Mededeel. v. h. Hist.
G. XXIII (1902), blz. 56.
2) T. a. pl. blz. 58.
3) F. Koppius, Vitae ac gesta Abb. Adwerdensium p. 17.
4) Winsemius, fol. 205.
5) Matthaeus, V, p. 258.
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beter konden verzorgd worden . . . Doch abt Wybrandus, zelf
besmet evenals de anderen, heeft zijn laatsten adem uitgeblazen in het vierde jaar van zijn bestuur, n.l. in het jaar ons
Heeren 1351" I).
Waaruit wij, zooals eigenlijk vanzelf spreekt, moeten
besluiten, dat de Zwarte Dood in Friesland nog een deel van
het jaar 1351 heeft voortgewoed. 't Grootste deel van de
kloosterbevolking, priesters zoowel als conversen en leekebroeders, was heengegaan 2).
Ziedaar een handjevol gegevens over de pest in onze
Noordelijke provincies. Over den Jodenmoord en de Geeselvaart nergens berichten. Maar men kan er zeker van zijn, dat,
waar Joden waren, 't hun vergaan is als overal elders en dat
de geeselkoorts Drente, Groningen noch Friesland heeft
overgeslagen. Laat ons 't gebrek aan berichten uit onze
Nederlandsche steden aanvullen met eenige betrouwbare
gegevens uit Noord-Duitschland. De Maagdenburger „Schiippenchronik" verhaalt:
,,In ditzelfde jaar (135o) ontstond er een groote sterfte in
deze stad, terstond na Pinksteren (16 Mei) en duurde voort
tot na St. Michielsdag (29 Sept.) en daar stierven zoo ontelbaar veel menschen, dat men ze niet alle op het kerkhof
begraven kon; men moest ze alle dagen uit de stad brengen
met twee karren en een wagen. Men groef groote kuilen to
Rotterstorp en daar wierp men ze in.
In datzelfde jaar was er ook een Rome-vaart, want het was
een jaar der genade, dat had de pans ingesteld. Daar gingen
vele menschen heen vanwege de sterfte, die er anders wellicht
niet gekomen waren. Allen, die daar kwamen, loste men van
hun zonden en van de pijnen, die ze daarvoor lijden zouden
en legde hun heimelijke boete op. Maar alien, die met de
geeselaars gegaan hadden, die moesten openlijk boete doen
en wel aldus, dat ze drie maal weg moesten gaan van
x ) Bij Matthaeus, III, p. 557, 558.
2) Ibid. p. 559.
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St. Peters altaar. En de penitentiarii, d. w. z. de biechtvaders,
sloegen hen met roeden op hun bloote ruggen.
Het smart mij te moeten schrijven over de droefenis en
schade, die Maagdenburg leed van de sterfte. De wijsten en de
braafsten van deze stad zijn meestal heengegaan, want daar
stierven leeken en priesters, ouden en jongen, rijken en armen.
En de sterfte heerschte niet alleen te Maagdenburg, maar
over deze geheele streek. De barrevoeter monniken vertelden
later, dat, alleen van hunne orde (de Franciscanen), waren
gestorven 124.430 broeders I ). Hieruit mag men afleiden,
hoeveel leeken er gestorven zijn in dat jaar, als men weet, dat
in een orde zooveel broeders stierven. In het barrevoeter
klooster hier te Maagdenburg bleven slechts drie broeders in
't leven. Ik zelf woonde in een huffs met negen andere menschen; daar bleef, behalve mijn persoon, nog een van in
't leven en acht zijn er gestorven . . . . Ook de stadsschrijver
overleed en vijf van de Schepenen binnen negen weken. Toen
kwamen de zes (overgebleven) Schepenen te zamen en namen
mij tot hun dienaar en schrijver" 2).
Ietwat poetischer schrij ft Hendrik van Herford, lector van
de Dominicanen te Minden, die dit alles ook meemaakte:
„Deze pest duurde voort over vele jaren en verbreidde zich
van het Zuiden langzaam naar het Noorden, zoo, dat ze in het
jaar ons Heeren 135o in Duitschland kwam en wel in vele
provincies, zooals Westfalen, Saksen, de Slavische streken,
Denemarken, enz. In het begin bedekte de hemel de aarde
met een dichte duisternis en besloot een afmattende hitte in
de wolken 3). Eerst werd het ingewand der menschen door
de koortshitte verzengd en verslapt 4) ; dan begonnen er in
de liezen of op andere weeke plaatsen bij de menschen builen
op te komen, zoo groot als een noot of een vinger, weldra
gevolgd door 'n onverdraaglijke koortshitte, zoodat de lijder
1) D. w. z. over geheel Europa.
2) Dr. K. Janioke, die Magdeburger SchOppenchronik, Leipzig, 1869,
S. 218, 219. (D. St. Chr. VII).
3) Ovid. Metam. VII, 526.
4) Ibid. 554.
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binnen drie dagen stierf. Kwam iemand echter die drie dagen
te boven, dan had hij kans in 't Leven te blijven. Overal droefenis, overal geween. Menschen, die den ondergang wilden
ontkomen, vluchtten, naar men zei, naar alle kanten. Ze lieten
hun huizen onbewoond staan; de katten alleen bewaakten ze.
't Vee bleef in de weiden zonder herders. In dorpen en
kasteelen, die voorheen vol waren van menschen, daar heerschte,
een dag na 't uitbreken der pest, de diepste stilte, daar alien
gestorven waren of gevlucht. Zelfs de zonen ontvluchtten de
onbegraven lijken van hun ouders. Ouders daarentegen, alle
liefde tot hun kroost vergetend, lieten hun door de ziekte
aangetaste kinderen in den steek. Als oude vriendschap iemand
bewoog om zijn naaste te begraven, bleef hij zelf onbegraven
en terwij1 hij zijn plicht deed, vond hij zelf den dood. Wie een
anders begrafenis bijwoonde, werd zelf begraven zonder eenig
gevolg. De oude stilte was teruggekomen over de aarde. Op
het land geen menschenstem, geen gefluit van herders. Geen
wilde dieren belaagden het vee. Geen kip ging er verloren.
Maar den geheelen dag hoorde je 't gekras van de plotseling
sterk in aantal toegenomen raven boven de levenden en hun
gegaap naar de dooden. Terwijl de oogsttijd al voorbij was,
stond het koren nog onaangeroerd op den akker en wachtte
op den maaier. De wijnstok, waar de blaren al afgevallen
waren, vol prachtige druiven, bleef onverlet, terwij1 de winter
op komst was. Je zag geen moordenaar en toch was 't aantal
lijken niet te overzien. Binnen de steden waren de kerkhoven
niet toereikend voor 't groote aantal, dat begraven moest
worden, zoodat er op de velden nieuwe begraafplaatsen
moesten gemaakt worden" I).
„Toen de pest, die in 1350 de wereld rondging, Bremen
bereikte, besloot de vroedschap het getal der dooden te laten
opteekenen en daar werden van bij name bekende personen
opgeschreven in de parochie van St. Marie 1816; van
1) Henricus de Hervordia, Chronicon. ed. Potthast, 1859, p. 274.
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St. Maarten 1415; van St. Ansgar 1922 en van St. Steven 1813
(summa summarum 6966), behalve een ontelbaar aantal menschen uit de volksklasse, die overal, in de straten, buiten den
muur der stad en op de kerkhoven den geest gaven, waarvan
het aantal van hen, die bekend waren en werden opgeschreven,
ongeveer zeven duizend beloopt" 0 . (Summa summarum
14000 dooden!)
I) Aanteek. in het Burgerboek ; zie Hansa-recesse, I, 79. Als jaar,
verkeerdelijk, 1351.

DE GENEESKUNDE VAN TOEN.
HOOFDSTUK LVII.
„Maar waar blijven de dokters, waar zit de geneeskunde in
dien tijd ?" hooren we U mompelen, geachte lezer, en niet ten
onrechte, want daarover doen bijna alle kronieken van die
dagen het zwijgen. Zie, 't zou ons niet verwonderd hebben, als
een heldere kop, zoo tusschen 1348 en '51, het bekende woord
van den ouden Cato een weinig veranderd had en gezegd:
,,mirari se, quod non rideret medicus medicum cum
videret" I ). Doch den meesten hunner zal, als de pest hen
niet terstond wegrukte, de schrik wel in de beenen geslagen
en het lachen vergaan zijn, zoodat ze thuis bleven en de zieken
hun dooden lieten begraven, evenals de beroemde Chalin de
Vinario to Avignon, die meende: „wij zijn ons zelf het naast
en niemand is zoo door waanzin verblind, dat hij niet meer
bezorgd is voor zijn eigen welzijn, dan voor dat van anderen,
vooral bij zoo'n snelle en hevige besmettelijkheid" 2). Ook
zij zullen gezucht hebben: Nulla herba aut vis mortis tela
frangit ! 3).
Wat echter de „geneeskunde" dier dagen aangaat, ziehier
de laatste hoofdstukken van het advies der Parijsche professoren, dat men gerust beschouwen kan als het inbegrip en de
samenvatting van alle medische wijsheid van dien tijd 4).
Tweede hoofdstukje: over de geschikte tegenmiddelen.
Van de geneesmiddelen, die voor de bestrijding van de nu
heerschende epidemie geschikt zijn, behooren sommige zoowel
1) Dat hij er zich over verbaasde, dat de eene dokter niet lachte als hij
den anderen tegenkwam.
2) De Peste liber, ed. Dalechamp, Lugd. 1552, p. 40, 88, 20.
3) Geen kracht of kruid breekt de pijlen van den dood.
4) Wij volgen in hoofdzaak Codex Ampl. No. 194 uit Erfurt, ander
vergelij&ing, zoo noodig, van Michon's uitgave ; zie Hst. XIX.
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tot de spijzen als tot de geneesmiddelen, zooals daar zijn:
azijn, knoflook, karnemelk I), zuring, e.d. Andere echter
kunnen alleen ingedeeld worden bij de geneesmiddelen, zooals
Armenische bolus en terra sigillata 2 ), agaricus 3), theriak
(of triakel 4), e. d. Wat deze aangaat, moeten wij 't eerst
over den azijn spreken. Azijn gebruiken in spijs en drank is, in
den pesttijd, een beveiliging tegen het verderf zelf. Dus moet
men, bij elken maaltijd, zoolang de epidemie duurt, azijn
gebruiken, niet alleen als spijs, maar ook als geneesmiddel.
Beide gebruikswijzen weerstaan het verderf. Sommigen willen
daarom, dat het brood met een weinig azijn gemengd, worde
gebakken. 's Morgens een home droog brood gebruiken, die
in azijn of in azijn met water of in azijn met wijn gedoopt is,
is zeer nuttig. Daar azijn soms echter schadelijk is voor de
maag, verbetere men zijn kwaden aard met kaneel of met
mastikwater, dat de kwaadaardigheid wegneemt, terwijl het
de maag versterkt. Maar aangezien azijn ook schadelijk is
voor de borst, kan men zuiver suikergoed 5) of suiker met
rozenwater en soortgelijke verzachtende middelen toe nemen,
behalve als de azijn verslagen is. Wie een zwakke borst en
maag hebben, moeten er minder gebruik van maken. Wanneer
echter kapperwortels in azijn ingelegd worden, heeft hij als
geneesmiddel versterkende kracht, en niet alleen wijnazijn is
in dat geval uitstekend, maar ook granaatappelzuur, limoenzuur, e.d.
Verder houde men in 't oog, dat zij, die zware spijzen
gebruiken, zij, die bij stilstaande wateren wonen, sterken en
1) lac acetosum.
2) Twee soorten leem of klei, waarvan men koekjes maakte. De eerste
was geelrood en vettig en bestond uit leem en ijzeroxyde ; de laatste kwam
van 't eiland Lemnos, was bruin of grauwgeel en bestond uit leem, kalkaarde, ijzeroxyde en water. Ze heette zegelaarde, omdat de koekjes bestempeld waren met wonderlijke teekens. Men vindt ze o.a. afgebeeld bij
A. Franklin, les Medicaments, Paris 1891, p. 163. (La vie privee d'autrefois). In de geneeskunde worden geen van beide meer gebruikt.
3) Champignons de couche, chanterelles", als purgeermiddel veel gebruikt.
4) Een geneesmiddel, waarvan de beste soort in Venetie bereid werd uit
tallooze ingredienten. Paulus van Aegina noemt er 64. Hoe langer 't bewaard
werd, hoe beter 't was.
5) Dragantum penidii. Aileen de apothekers mochten dat toen verkoopen.
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krachtigen, die weinig wijn drinken, of en toe knoflook kunnen
gebruiken, vooral in den winter, omdat het de koude sappen
verwarmt en de dikke verdunt I ). Immers, het verdrijft op
de een of andere wijze de kwaadaardige stoffen, reinigt het
lichaam inwendig en is heilzaam tegen alle soort van vergif.
Doch zij, die zwak van hoofd zijn en een verwend leven leiden,
die meestal inwendige ongemakken hebben, moeten er voor
oppassen, daar look alle ongesteldheden, waarvoor het
lichaam ontvankelijk is, verergert.
Dan is karnemelk 2 ) van veel nut bij de geneeskundige
behandeling, vooral in den zomer. Want ze is van kouden en
drogen aard. Avicenna 3) zei al, dat een ui, zeer fijn gesneden,
die gedurende een nacht in zulke melk heeft gelegen en
's morgens opgegeten wordt, nadat men eerst de melk
geslurpt heeft, de kwaadaardigheid wegneemt van vergiften.
Ook geeft zure melk baat tegen de pestbuilen, die terstond
dooden, tegen pokken en huiduitslag, op welke wijze ook als
voorbehoedmiddel toegepast.
Van de voorbehoedende middelen, die alleen in de geneeskunde thuis behooren, zijn sommige enkelvoudig, andere
samengesteld. Wat de enkelvoudige aangaat, dienen we eerst
te spreken over de Armenische bolus of leem. Wij weten
proefondervindelijk, dat het verbazend helpt tegen de epidemie
en verscheidenen zijn van de groote pest genezen, doordat ze
plachten het te drinken met fijnen wijn. En de man is nog niet
gezien, die dat voortdurend gebruikte en niet, met Gods hulp
en door Zijn macht( !) van de epidemie verlost werd. Wanneer
het gedronken wordt in de tegenwoordige, pestaardige koorts,
met rozen- of gortewater 4) en azijn, of met fijnen wijn en
rozenwater, dan neme men dat 's morgens in, opdat die drank
het (n.l. den Arm. bolus) geleidt naar het hart. De hoeveeli) Incidit, eigenl. versnijdt.
2) Lac acetosum, eigenlijk: zure melk. Maar karnemelk, waarvoor geen
goed latijnsch woord bestaat, schijnt de juiste vertaling. Hangop?
3) Beroemd Arabisch arts, die, omstreeks moo na Chr. leefde. Ook dit
stukje van zijn leer is nog altijd van kracht.
4) Juleb vel ptisana.
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heid Armenische bolus zij dan 1 scrupel, of een drachme
(3 scrupel) op zijn meest, met een drachma goeden wijn.
Ook „terra sigillata" of zegelaarde geeft in zoo'n pestilentialen tijd veel baat, want zij heeft de verwonderlijke
eigenschap het hart op te vroolijken en te versterken, met
klaarblijkelijke geneeskracht I ), waardoor ze alle vergiften
tegengaat, hetzij ze voor het vergif wordt ingenomen of
daarna 2 ). Want zij ondersteunt de natuur en helpt haar het
gif uit te werpen. Ook schijnt het, dat zij de eigenschap heeft,
den geest te verhelderen en te herstellen.
In de laxeermiddelen, waardoor de lichamen gereinigd
moeten worden, mag agaricus 3) niet ontbreken; dat immers
is een huismiddel, dat alle inwendige deelen reinigt van dikke
sappen, bovendien geneeskracht heeft en de eigenschap het
hart te versterken en op te vroolijken. Onder de hartversterkende geneesmiddelen is ook de smaragd 4) een uitstekende
medicijn tegen alle vergif.
Van de samengestelde geneesmiddelen is voor dit Joel goed
de theriak 5), tien jaar nadat ze vervaardigd werd, waarvan
elke veertien dagen of maand eens V, drachme, of daaromtrent, met twee oncen goeden, welriekenden wijn moet
worden ingenomen, nadat een algemeene inwendige schoonmaak is voorafgegaan. Na het innemen neme men geen spijs
tot zich, voor de theriak in alle ledematen verteerd is, 't Welk
2) tyriacitas manifesta.
2) Hier zou men zeggen, dat ook de Parijsche professoren aan de brannenver giftiging geloofden !
3) boomzwam, zie blz. 44o noot 3).
4) De bekende groene steen. Een arts uit dien tijd, Gentilis van Foligno,
die een boek nagelaten heeft over de pest (Consilia de Peste, Venet. 2514),
zegt: Als men den smaragd op tafel neemt, verzwakt hij de kracht van
't vergif ; in den rmand genomen, vermindert hij de sterkte ervan. Hem
zelf heeft 't echter niet gebaat: hij stierf aan de pest op den 28den Juni
2348. Hij meende, dat de pest voortkwam uit vergiftiging van de atmosfeer en zich daaruit meedeelde aan het bloed, de longen en het hart. Dus
schreef hij het aanleggen van groote vuren voor (tot luchtreiniging) van
welriekend hout, en een behoorlijk dieet. Verder: aderlaten, laxeeren, zich
vaak wasschen met azijn of wijn, de woningen aanvegen met azijn, vaak
aan kamfer e.d. stoffen ruiken, enz. Dus 't zelfde als de Parijsche professoren.
Zie Hecker, der Schwarze Tod, Berlin 2832, S. 70.
5) Zie boven, blz. 440, noot 4.
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zijn beslag heeft binnen negen uren. Ze gaat, in tijden van
pest, erg de verrotting tegen. Bij zieken worde ze aangewend
met ossentongwater I ). Van mithridaat 2 ) is hetzelfde te
zeggen.
Een likkepot van dianthum 3) is goed voor vreesachtigen,
bedroefden, woesten, menschen van zwakken geest, hartlijders en menschen, die last hebben van flauwvallen; tevens
is hij geschikt voor herstellenden, daar hij de overblijfselen
van schadelijke vochten en van vergiftige bedorven spijs
krachtig afdrijft en de menschen behoedt voor de epidemische
pest, vergiftige lucht en 't verderf van koortsen.
Ook pillen van aloe, myrrhe en saffraan 4) worden zooveel
mogelijk aangeraden. Sommigen van de Ouden zeiden al, dat
ze nooit iemand hadden gezien, die dat geneesmiddel gebruikte
en niet genas van of behoed werd tegen de epidemie en nooit
is een geneesmiddel uitgevonden, dat zoo lofwaardig en
beproefd of daaraan gelijk is. De juiste dosis daarvan is twee
scrupel of ongeveer 1 drachme. Ook zij worden met wijn
ingenomen, twee of driemaal per week, 's avonds. Het recept
voor de bereiding zal in het volgende hoofdstukje bij de
andere tegengiften beschreven worden. Verder is syroop van
zure suiker, citroen- en granaatappelzuur van groot nut bij
pestaardige koortsen, vooral in een giftzwangeren zomer.
Dan doe men al zijn best het hart en de voornaamste
lichaamsdeelen, die mijnen der krachten, te versterken, vooral
met hartsterkende middelen, die elk soort van vergif weerstaan. Ook moeten de menschen aan specerijen ruiken, waarin
welriekendheid en versterkende kracht zit. Wie dus voorbehoed willen worden, ruiken in den zomer aan koude welriekende dingen, zooals aan rozen, sandal 5), waterrozen 6),
azijn, rozenwater kamferbolletjes, e.d. waardoor ook het
1) Aqua buglossa, van de plant geheeten ossentong of wonderkruid.
2) Alweer een samengesteld tegengif, vaak met theriak verwisseld, genoemd
naar den bekenden koning van Pontus.
3) Een tegengif, uit vele aromatische en prikkelende stoffen samengesteld;
't recept is te vinden in 't Antidotarium van Nicolaas Myrepsus, een
Grieksch arts uit de 13e eeuw, vroeger het handboek van den apotheker.
4 ) Crocus. 5) sandelhout, lignum santali. 6) nenuphar.
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hart versterkt wordt. In den winter echter aan warme welriekende dingen, zooals alahout, amber, walstroo 0, muskus, een kunstmatig vervaardigden amberappel e.d. Zij moeten
hartversterkende likkepotten en van die bolletjes 2) gebruiken,
waarvan de beschrijving in het volgende hoofdstuk zal
gegeven worden.
Wenschelijk is, dat de voornamen kleeren dragen van scharlaken of zijde en dat ze hun hemden bewaren met welriekende
stoffen erbij.
Wie bier of daar heen moeten als de lucht nevelachtig en
stinkend is, moeten zorgen zoo min mogelijk van die lucht
binnen te krijgen en zooveel mogelijk letten op de richting
van den wind. Zij moeten voortdurend kunstmatig samengestelde, welriekende appels 3) bij zich dragen; zonder deze,
wage noch een arts, noch iemand anders het, op welke wijs
ook, naar zieken te gaan, die verdacht worden aan deze
pestilentie te lijden. Met alle m a c h t m o et men e r
naar streven, de gezonden van alle zieken, die
een slechten (stinkenden) adem hebben, of te
h o u d e n. Want dit soort van ziekten is besmettelijk: door
het inademen van de verdorven en vergiftigde lucht, die de
zieken uitgeademd hebben, worden degenen, die hen bij staan,
aangestoken. Vandaar, dat meestal alien uit hetzelfde huis
sterven en wel vooral zij, die van hetzelfde gezin of met hen
verwant zijn: dezulken toch staan hen (de zieken) het meest
bij. Laten ze hen dus ontvluchten, want door hen te helpen
hebben velen do odsgevaar geloopen.
En hiermee maken we een eind (aan de bespreking) van
de algemeene en geschikte middelen.
Men staat versteld, dat de pest, niettegenstaande al die
beproefde, uitstekende en onvergelijkelijke middelen, toch
1) In 't Erf.hs. en bij Michon leest men galliam, dat walstroo beteekent.
Michon stelt voor gallam of galappel te lezen ; ons lijkt 0. L. V. bedstroo
bedoeld.
2) trocisci.
3) Zakjes van poreus goed in den vorm van appels, met specerijen e.a.
welriekende dingen gevuld.
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de parallel van Parijs overschreden en geheel Noord-Europa
aangetast en geteisterd beef t, met niet minder kracht dan het
Zuiden. Nietwaar, de Professoren van de Modderstad hadden
toch kunnen begrijpen, dat al de wijsheid, die zij te berde
brachten, al maandenlang was toegepast door de Italiaansche,
Spaansche en Fransche artsen van dien tijd en hadden dus een
toontje lager kunnen zingen. Al dweepen wij tegenwoordig
niet meer met Armenische bolus, zegelaarde e.a. kleisoorten,
behalve waar 't steen- of pottenbakken geldt; al hebben we
smaragd liever in onzen ring dan in den mond; al hebben
mithridaat en triakel afgedaan . . . . er zit toch iets goeds
in dit hoofdstukje van hun advies. Maar ze hadden niet mogen
nalaten te zeggen, dat, tot hun grooten spijt, h e t geneesmiddel tegen de pest nog niet gevonden was. 't Is waar, dat
kennen we nu, bijna zes eeuwen later, nog niet . . . .
En hun raad de zieken maar in den steek te laten, wat moet
die een uitwerking gehad hebben ! Geen wonder, dat sommigen, bij 't naderen der gevreesde ziekte, van schrik en
ontzetting den geest gaven (zie Chalin de Vinario, de Peste,
p. 92; Grautoff, Liibecker Chroniken, I S. 401), anderen zich
zelf ophingen om de pest te ontkomen. Zie b.v. Hendrik van
Herford, die het aanhaalt uit Ovidius I ) : „'t Leven besluit
menigeen met een strop en verdrijft zoo den doodsangst met
den dood zelf", met de klaarblijkelijke bedoeling, dat 't in
Duitschland precies zoo was !
I) Metamorph. VII, 604.
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HOOFDSTUK LVIII.
Vertellen de kronieken van dien tijd ons weinig over de
artsen, de apothekers schitteren door algeheele afwezigheid.
En dat is jammer, want zij moeten — hoe kon 't anders ? —
tijdens de epidemie een rol van belang gespeeld hebben. Ze
werden toen in Frankrijk gerekend tot de „epiciers", een
woord, dat men ten onzent met „crudener" vertaalde, waaruit
ons „kruidenier" ontstaan is. 't Schijnt, dat ze, voor 't optreden van den Zwarten Dood, zoo ongeveer op een hoopje
gesmeten werden met „herbiers", of groentekooplui, die
immers ook geneeskrachtige kruiden leverden, met de
„ciriers" of kaarsenmakers en met de „pevriers", handelaars
in peper. 't Is dan ook alweer de pestepidemie geweest, die
hun stand en beroep, belangrijker gebleken dan dat van die
andere kooplieden, meer op den voorgrond heeft gebracht. In
135o worden zij nog met de chirurgen (barbiers) en de „herbiers" over een kam geschoren, maar in 1353 schrijft Frankrijks koning voor, dat de „kruideniers-apothekers" hun vak
slechts mogen uitoefenen als zij recepten kunnen lezen of
iemand hebben, die dat kan. Dat ze geen vergiftige of gevaarlijke medicijnen mogen verkoopen. Dat op potten met duurzame medicijn het jaar en de maand der vervaardiging moeten
gesteld worden. Dat zij hun waren moeten verkoopen tegen
behoorlijke, rechtmatige en gematigde prijzen (hm, hm !) en
wordt er een Meester over de apothekers benoemd voor Parijs
en omstreken, die, bijgestaan door twee dokters, daartoe
aangewezen door den deken van de geneeskundige faculteit,
minstens twee maal per jaar elke apotheek moet bezoeken en
zorgvuldig de aanwezige waren moet inspecteeren. Ook moest
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iedere apotheker in 't bezit zijn van 't antidotarium van
Nicolaas Myrepsus" I).
Daar gaan ze de hoogte in, daar worden ze menschen van
gewicht !
Deze beschermelingen van Sint Nicolaas, want dat was de
patroon van hun gilde, oefenden toenmaals hun beroep meestal
nog uit achter een stalletje op straat of onder de luifel van
hun huffs, zoodat ieder hen aan 't werk kon zien en kennis
kon maken met hun waren. Daar stonden dan hun doozen,
potten, flesschen en fiolen „van buiten beschilderd met allerhande snakerijen en wissewasjes, zooals harpijen en satyrs,
geteugelde zwaantjes, gehoornde haasjes, e.a. wonderlijke
beeldjes, voor de grap verzonnen en bedacht om de menschen
aan 't lachen te maken . . . . doch daarin werden bewaard
allerlei geurige drogerijen, zooals balsem, amberdegrijs,
amomon, muscus, civet, edele steenen e.a. kostbare dingen" 2).
Wij, menschen van de twintigste eeuw hebben, als we er niet
„bij opgebracht" zijn, van vele dier stoffen al zeer weinig
begrip en missen altezeer den verstandigen leermeester Ponocrates, die met den jongen Gargantua, op regenachtige
namiddagen, niets beters te doen wist dan „de winkels der
drogisten, kruideniers en artsenijmengers te doorwandelen en
goed te letten op alle vruchten, wortels, bladeren, gommen,
zaden en uitheemsche zalven, en hoe ze vervalscht worden" 3).
Waren onze apotheken nog zoo toegankelijk, we zouden
wat beter op de hoogte zijn van al die heerlijkheden, waarmede
dokters en apothekers te zamen, ook tegenwoordig nog, onze
magen van streek maken. Of van den apotheker uit den tijd
van de groote sterfte ook al gold, wat een onbeleefd Franschman later zei: apothicarius est animal fourbissimum, faciens
bene partes et lucrans mirabiliter ? 4) Wij weten het niet.
1) Ordonnances royales, II p. 532 aangehaald bij A. Franklin, les
Medicaments, p. 4. 2) Rabelais, Gargantua, Livre I, Prologue. 3) Rabelais,
Gargantua, Hst, XXIV van 't le boek. 4) Een apotheker is een zeer
bedrieglijk dier, dat goed deelen kan maken en verbazend veel winst
maakt.
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Maar ze moeten toen een tijdlang geld verdiend hebben als
water, dat is zeker. Men oordeele:
Derde en laatste hoofdstukje: over de (samengestelde)
geneesmiddelen.
Van de geneesmiddelen, die hier beschreven moeten worden
moeten sommige op de wijze van pillen, andere als bolletjes
gevormd worden. Nog andere worden als appels of likkepotten samengesteld.
Beschrijving der pillen, die door de Ouden goed bevonden
werden als voorbehoedmiddel tegen de epidemie.
Neem: aloe cicotrini 0 1 drachme; uitgelezen myrrhe en
Oostersche saffraan, gelijke deelen 2 ) 1 / 2 drachme. Zij worden
toebereid met melissesap, ossentongwater of zuringsap 3).
Men kan de hoeveelheden in dit recept vermeerderen of verminderen naar het gestel der menschen en hun uiteenloopenden aard, hetwelk aan de scherpzinnigheid van den behandelenden geneesheer wordt overgelaten.
Beschrijving van de bolletjes zooals in 't vuur gesmeten
worden om de lucht te zuiveren: Neem: heldere bdellium 4),
zaad van witte waterkers, storax, saffraan, blancebisant 5),
hazelwortel 6), wierook, Indisch aloehout, g. d. 3 drachmen,
kamfer '/ 2 drachme. Alles fijn te wrijven en toe te bereiden
met rozenwater. Daaruit worden bolletjes gevormd van de
grootte van een hazelnoot, van welke men er een of twee in
het vuur werpt.
Beschrijving van kamferbolletjes, die men door den mond
kan innemen. Neem: bladen van roode rozen 7), 1 /, drachme,
spodium 8 ), 2 drachmen, santal citrin. 21 / 2 drachme, saffraan
1 drachme, zoethout 3 drachmen, aloehout, cardamom 9),
1) Van 't eiland Socotora. 2) ana, in 't vervolg afgekort tot g. d.
3) acetosis. 4) gom van een palmboom. 5) blactae Bysantiae, een soort
schelpj es van onyxkleur. Zie o.a. L. Fuchsius, de usitata componendorum
miscendorumque medicamentorum ratione libri IV, Basil. 1555, p. 72 ; en
B. Dess. Cronenburgius, de Compositione medicamentorum hodierno aevo,
Francof. 1555, p. I I .
6) asari. 7) Michon leest : rosmarijn. 8) asch of roet van zink, grijs
niets of Grauerhuttenrauch ; Fuchsius. p. 91. Cronenb. fol. 94. 9) Zaad
van een Indische plant.
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amidi I ), kamfer, g. d. 2 scrupel, witte suiker 3 drachmen en
bereid het toe met gluton van vloozaad 2) en rozenwater.
Andere bolletjes om door den mond te gebruiken. Neem:
kaneel, kruidnagels, nardus-aar, aloehout, mastik, walstroo,
notemuskaat, groote cardamom, citroenschil, van alle g. d.
tot 't gewicht van een aureus (IV, drachme) ; muskus 10 grein.
Maak uit dit alles, besprenkeld met welriekenden wijn, bolletjes. Aan dit recept voege men voor jonge en driftige
personen eenige versterkende geneesmiddelen toe, als roode
en witte sandel, en eenige koude zaden, terwiji de warme
medicamenten worden weggelaten.
Andere bolletjes voor koortslijders 3). Neem: watermeloenzaad, komkommerzaad, andijvie 4), kropsla, porselein, (postelein) en van de verschillende rozen, soorten sandelhout en
aloe, van alle gelijke deelen; kamfer, zooveel als drie korrels
gerst 5) tegen IV, drachme van elk der vorige stoffen. Maak
daaruit bolletjes met sap van oranjeappels en van foelie 6). Als
dosis geve men daarvan, drie- of viermaal per week, een
drachme, met wijn van zure granaatappels, wat meer of minder
naar gelang nuttig lijkt. Het worde 's morgens toegediend.
Beschrijving van den appel van amber. Voor den Koning en
de Koningin moet die alleen gemaakt worden van beste,
zuivere amber. Want deze heeft een geweldige kracht om het
hart op te vroolijken en te versterken en heipt daartoe nog te
meer door de sterkte van zijn geurigheid, waardoor hij versterkend is voor Welke stof ook van den geest en de voornaamste lichaamsdeelen en den eerste (den geest ?) vermenigvuldigt. Doch daar zuivere amber al te duur zou zijn, kan er
wel zoo'n appel samengesteld worden, die, om zoo te zeggen,
even goed is en minder duur.
Neem: Van de zuiverste ladaan 7) i once, storax, cala
z) ? 2) cum muscilagine psillii.
3) febricitantibus. Michon leest echter: faeminis.
4) Michon: eredinae?
5) Michon leest hier: cassiae fist. (of Malabar kaneel).
6) macianorum.
7) Resina ladani of zwarte hars, aangenaam van reuk. Michon heeft
„lapidi purissimi".
MEINSMA, De Zwarte Dood.
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(mentha ?), arabische gom, myrrhe, wierook (witte) 0, g. d.
3 drachmen; uitgezochte roode rozen 1 drachme; sandel
muskadelli 2 drachmen, notemuskaat, kruidnagelbessen 2)
g.d. 1/2 drachme; witte en roode behen („been") 3), blancebisant, karabe 4), welriekende kalmus, koningskruid-zaad,
mariolein 5), saturei 6), droge munt, kruidnagelwortel g. d.
1/2 drachme, narduswortel 1 scrupel [kaneel, galgant 7),
groote cardamom, aloEhout 1 /2 once 8 )], grijze amber
1 drachme, muskus 1 1 /2 drachme, kamfer V, drachme, nardusolie, muscellinusolie 9), g. d. tot 't genoeg is en voeg er
een weinig witte was aan toe.
Andere beschrijving (voor een welriekenden appel). Neem:
klaargemaakte muskaatzalf en van gallia (moschata) g. d.
1 drachme i o), wierookpoeder II ), droge munt, welriekende
kalmus, kruidnagelwortel, zedoaar 12), balsemkruid 13),
mariolein, saturei, g. d. 1/2 drachme, muskus 1 scrupel,
kamfer grein 14). Dit worde aangemaakt met de andere voorI) „al" staat er ; album? Of heeft Michon gelijk, de „aloe" ontcijfert?
2) Erf. hs. leest: garyofyl. matr. of kruidnagelbessen, Michon: „garyofyl,
macis", of kruidnagels, foelie.
3) behen of been, tegenwoordig zoo goed als onbekend. Koerbach, Bloemhof, blz. 93, noemt het „duizend-kracht-kruid". De naam is van Arab.
oorsprong. Men gebruikte de wortels ervan, die uit Armenia werden aangevoerd, later uit Italie; zij waren soms erg verdraaid, aangenaam van
geur en lijmerig van sap. Zie Fuchsius, op. cit. p. 148, Cronenburg,
fol. 34, 35.
4) Michon, die maar zelden een verklaring geeft, zet hier tenminste een
noot bij: „d'ecrevisse", en voegt er aan toe, dat Arnaldus de Villanova
de k r e e f ten aanbeval om de komst van den ouderdom te vertragen. Nu
willen wij niet gaarne verdacht worden van 't geen de Franschman noemt
„eplucher des ecrevisses", maar voelen ons toch verplicht hier even aan te
teekenen, dat Michon 't mis had; karabe is n.l. electron of te wel b a r nstee n. Zie Fuchsius, p. loo. In ons land werd 't oak wel „gele amber"
genoemd.
5) Of: sampsychus. 6) peperkruid. 7) galanga. 8) Ontbreekt in
't Erf. hs. 9) Fuchsius, p. 297.
1o) Michon laat gallia (wal- of L. V. bedstroo) weg. Twee zalven, die
reeds bij Nicolaas van Alexandria en Myrepsus beschreven staan. De
recepten daarvoor bij Cronenburgius fol. 96. Michon geeft als hoeveelheid
I once.
1 i) pulveris Olibani. Zie Fuchsius, p. 63.
12) Fr. zedoaire, Oost-Ind. bittere wortel. Fuchsius, passim.
23) ozimi, beter, ocymum basilicum.
14) Bij Michon: aloehout.
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noemde stoffen en rozenwater of wel alleen met de (bovengenoemde zalven) gallia moschata en muskus.
Nog een andere beschrijving van een geurigen appel, waaraan kan geroken worden, die goed is in de koortshitte van de
pest, waarbij men flauw valt, die Joannes Mesue aangeeft I),
en waarvan de samenstelling is als volgt: fanfel. 2 ), sandal,
roode en witte, laurier en aloe g. d. rob 3) 2 1 / 2 deel; sandel
muschatelli 3 deelen; kamfer 3 deelen; Armenische bolus
4 deelen; alles, behalve de kamfer, worde zoo fijn mogelijk
gewreven, gezeefd en geschud en onderwij1 gewreven met
rozenwater gedurende een week. Meng er vervolgens de
kamfer bij en maak er een ding van als een appel met arabische
gom als bindmiddel (en rozenwater) 4). Opdat de kracht
niet verloren ga, worden ze bewaard in een glazen stopflesch
en dikwijls bestreken met een mengsel van rozenwater,
kamfer en sandal muschat. Aan dit recept kunnen eenige
warme welriekende stoffen, van degene, die wij in vorige
beschrijvingen hebben genoemd, worden toegevoegd voor hen,
die op een nog gezonde breedte wonen ter voorbehoeding.
Beschrijving van den hartsterkenden likkepot, die de menschen behoedt voor de vergiftige lucht, voor de koorts en de
pestbuilen, die terstond dooden. Waarvan 't mengsel is als
volgt: kaneel „alithi" 5), I I /2 drachme; Indisch aloehout,
florum anthos 6), cubeben van lange peper, witte suiker, g. d.
I scrupel 7) ; notemuskaat, kruidnagels, galgant, behen van
beiderlei helderheid, cardamom major g. d. 1 /2 drachme;
narduswortel, zedoaarblad, Oostersche saffraan, koningskruidzaad, mellisse, droge munt g. d. 1 scrupel 8 ) ; van alle
parels, hyacinthen, smaragden, roode koralen en barnsteen
g. d. V, scrupel. [van uitgelezen roode rozen, van alle sandels,
van hertsbeen en -hoorn, spodium, ivoorvijlsel, g. d. 1/2
1) Aileen bij Michon.
2) Michon leest: ferns; beide woorden zijn ons hier onverklaarbaar ;
fel is gal.
3) rob. nucum viridium: groene walnoten. Michon leest: rozen.
4) Alleen bij Michon. 5) ? 6) Is rosmarijn. Zie Fuchsius, p. 24.
7) Michon leest: 2.
8) Alleen bij Michon.

452DE GENEESKUNDE VAN TOEN.
drachme 0], zuringzaad, van de vier koude zaden, merg 2),
sycomorenzaad, g. d. 1 drachme, zijde gedrenkt in karmes 3)
en fijn gesneden, i scrupel; [grijze amber 1 /2 drachme, muscus
I scrupel 4)], kamfer 6 grein; schoongemaakte pinienoot 5),
kernen van gedroogde pimpernoten, g. d. IV, drachme; conserf van roode rozen, van cito 6), van buglossa, g. d. '/ 2 once;
conserf van fijngesneden citroenschil, 2 drachmen; suikerkamfer, g. d. 2 pond. Dit worde toebereid met rozenwater
en ossentongwater en de geheele massa worde bedekt met
zuiver bladgoud.
Nog een ander mengsel voor een hartsterkenden likkepot.
Neem: diarhodon poeder van den abt 7), toebereid met
kamfer, 2 drachmen; vroolijkheids poeder van Galenus 8),
diamargarit. poeder 9), g. d. 1 1/ 2 drachme; plerespoeder 10)
met muscus, dianthospoeder met muscus g. d. 1 drachme;
diadragant. poeder, tria sandel. poeder g. d. I'/2 drachme.
Daaruit vervaardige men een likkepot met de voornoemde
wateren en conserven en kamfersuiker.
Dit is in 't kort voldoende over de tegengiften (geneesmiddelen) .
Wat er verder kan gebeuren met betrekking tot het genezen
(van de heerschende pest) laten wij over aan de vlijt der zelfstandig werkende geneesheeren en maken hiermede een eind
aan dit werk, welks samenstelling Hij zich verwaardige heilzaam to maken, die gezegend is, daar Hij uit de schatten van
Zijn mildheid alles gelukkig maakt.
Hier eindigt de verhandeling of de leidraad door de profess) Alleen bij Michon.
2) De Erfurt. codex leest m.d. met een streepje er boven. Michon leest:
medull(orum). Men gebruikte toen medulla canina, cervina en vitulina
(Fuchsius, p. 71, 115).
3) Granum tinctorum, Fuchsius, p. 32. Scharlakenbezien.
4) Alleen bij Michon.
5) pinearum mund.
6) sycomoren ? adamsvij gen.
7) Dia Rhodon Abbatis, recept bij Cronenburgius, fol. 32.
8) Fuchsius, p. 199.
9) Fuchsius kent vier soortert: van Myrepsus, van Avicenna en onbekende
geneesmeesters.
1o) Zie Fuchsius, p. 188.
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soren van het college der medische faculteit van Parijs
opgesteld.
In het jaar ons Heeren 1348 I ) op den 6den dag van October.
Die apothekers, die apothekers ! Wat zullen ze rijk geworden zijn! Vijfmaal den winkel leeg verkocht tegen al maar
stijgende prijzen en, toen er op 't laatst niets meer te krijgen
was van allerlei Oostersche waren — want de handel op de
Levant stond natuurlijk stil — gedaan als die apotheker van
later tijd, die alle benoodigde producten wist te halen uit zijn
eigen thin! En daarna, voor de meesten van hun gilde, plotseling het einde !
Wat de recepten der Heeren Professoren aangaat, die zijn,
we erkennen het graag, op de hoogte van hun tijd. Daar zijn
er, zelfs eeuwen later, nog wel veel dwazer geschreven.
Armenische bolus en zegelaarde, gestampte paarlen, hyacinthen — ook al steenen — smaragden, koralen, barnsteen,
hertshoorn, ivoorvijlsel, fijn gesneden zijde te stoppen in der
menschen maag! En dat noemen ze dan: een hartsterkenden
likkepot! Plus e medico quam e morbo periculi: 't Gevaar is
grooter van wege den arts dan van wege de ziekte ! Maar,
Albert van Bollstddt, de „groote" bijgenaamd, die 't beroemde boek geschreven had „over de krachten der kruiden
en der e d e 1 g e s t e e n t e n", de „doctor universalis", was
nog geen zeventig jaar dood — hij stierf in 128o — en, „der
Aberglaub', in dem wir aufgewachsen, Verliert, auch wenn
wir ihn erkennen, darum Doch seine Macht nicht fiber uns":
dat geldt ook in de geneeskunde.
De dokters, de Professoren van de Parijsche Hoogeschool,
zij alien hebben 't tegen de pest smadelijk afgelegd. „De
dokters toonden dat hun kunde maar ingebeeld was en niet
deugde", zegt een Italiaansch kroniekschrijver uit Bien tijd 2).
I) De Erfurt. codex heeft 1349. Michon 1348, mense Octrobris. 't Moet
natuurlijk 1348 zijn.
2) I medici . . . . mostrarono l'arte essere fitta, e non vera. Kroniek
van Johan Villani, uitgeg. door Racheli, lib. I cap. 4.
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„Met de heelkunst is tegen de pest gestreden, maar hare hulp,
die het aflegde, werd door 't verderf overtroffen", haalt
Hendrik van Herford, met blijkbare instemming, uit Ovidius
aan I ). „Ter bestrijding van deze ziekte hielp geen raad van
een dokter en geen medicijn was tegen haar opgewassen of
bracht eenige baat", zegt Boccaccio 2 ). „Als de dokters, die
de oorzaken der ziekten navorschen, al bekennen, dat zij er
niet meer van weten, dan ze uit den mond van Hippocrates
e.a. schrijvers hebben opgevangen, hoe zouden zij dan de
oorzaak van deze ziekte kunnen vinden, die zulke scherpzinnige onderzoekers heelemaal niet gekend hebben ? Hoe
zouden zij hebben kunnen zien, wat nog nooit gezien is, waar
toch de geneeskunde geheel op ervaring berust", schrijft een
tijdgenoot uit de buurt van Venetie, vergoelijkend 3) . . . .
Hopen wij, dat zij, die gespaard bleven, zich de opgedane
ervaring ten nutte gemaakt hebben.
i ) Chronicon, ed. Potthast, p. 285. Ovid. Metam VII, 526.
2) Zie biz. 3.
3) De Rubeis, Monumenta eccles. Aquilejensis, Argent. 1740,
Appendix, p. 43.

DE VREUGDE TERUG.
HOOFDSTUK LIX.
In de vorige hoofdstukken is, naar ons voorkomt, afdoende
bewezen, dat ook Nederland, in die ontzettende jaren 13481 35 1 , meegeleefd en meegeleden heeft met heel Europa. Dat
het zijn deel gehad heeft van den doodsangst en de geeselvaart, van den Jodenmoord en de pest en dat ook aan ons
yolk geen druppel uit den lijdensbeker is voorbij gegaan.
't Was niet ons doel, den lezer over al die dingen alles mee
te deelen, wat wij wisten. Aileen wat Nederland betrof,
hebben wij alles bijeengebracht, wat ons op 't oogenblik
bekend was, en gaarne willen wij aannemen, dat daar nog wel
wat aan ontbreekt. Wie kent alle boeken en tijdschriften ?
Zooals we heel wat Fransche en Belgische berichten over
dezen tijd achteloos zijn voorbijgegaan, om des te uitvoeriger
het allerbelangrijkste te kunnen weergeven, zoo laten we nu
ook heel wat Duitsche kronieken voor wat ze zijn: l'art d'etre
ennuyeux, c'est de tout dire. Bovendien, wat wij weten
moesten, dat weten wij nu, en nieuwe uitzichten worden er
niet door geopend. Ons doel, Nederland ook in deze jaren
een plaatsje aan te wijzen in de wereldgeschiedenis is bereikt
en 't is ons mogen gelukken veel te verklaren, dat wel zoogenaamd „bekend" was, maar dat nog niemand in het juiste
verband gezien en begrepen had. En gegevens, zooals wij uit
het Zutphensch Kondichboeck, de Deventer Cameraars rekeningen en 't Necrologium van St. Lebuinus' kerk aan den dag
brachten, zal men in 't buitenland bijna overal tevergeefs
zoeken.
Valt er uit Nederlandsche bronnen betreffende dien tijd
betrekkelijk weinig te putten, nog slechter is het gesteld in
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Denemarken, Zweden en Noorwegen. Gelijktijdige berichten
uit kronieken, necrologia e.d. ontbreken daar geheel. En al
zijn de geschiedschrijvers van Skandinavie het er allen over
eens, dat het daar in 't Noorden precies zoo geweest is, als
in de rest van Europa, toch wist de Zweedsche historicus
Oskar Montelius geen beter middel, om zijn lezers aan het
verstand te brengen wat de „digerdiiden" of de groote sterfte
voor Zweden is geweest, dan een vergelijking te maken
tusschen de opbrengst van den St. Pieterspenning in de jaren
voor en na de pest van 135o. De rekeningen daarover zijn
van 1333 af in 't Vaticaansch archief bewaard gebleven.
Terwiji n.l. van elke gaard of boerenhoeve een bepaald bedrag
werd gegeven, blijkt hier, dat de opbrengst van die bijdragen
in de eerste jaren na den Zwarten Dood, in de provincie
Upsala en in Skarastift terugloopt tot op de helft van
vroeger; in andere Zweedsche bisdommen gaat er minstens
1 /3 af. Dat wil vermoedelijk zeggen, dat de helft of 1/ 3 van
de boerderijen geheel waren uitgestorven en zoogenaamde
,,woeste hoeven" waren geworden. In de bisdommen, die
't kortst bij Noorwegen lagen, moet de sterfte het grootst
geweest zijn. Zoo bericht de levensbeschrijving van den
Heilig verklaarden Brynjulf, bisschop van Skara — tusschen
't Wener- en 't Wettermeer — 'n boek, dat in 1417 is opgesteld
dat er, na 't ophouden der pest, van de 50o priesters, die dat
bisdom gewoon was te hebben, slechts 34 over waren I).
Hier duikt de vraag op, die ook toen wel al gesteld is,
hoe groot zou het aantal slachtoffers van den Zwarten Dood
geweest zijn over geheel Europa ? Hecker schatte het in 1832
op minstens 1 /4 van de toenmalige bevolking van ons werelddeel, die, volgens hem, ruim Ioo millioen moet bedragen
hebben. Dus 25 . millioen slachtoffers 2 ). Ons wil het voorkomen, dat men dat aantal eerder te klein dan te groot moet
achten. Volgens alle berichten is de sterfte in Zuid-Europa
1) 0. Montelius, Sveriges Hednatid samt Medeltid, Stockholm, 1877,
S. 459. Dalin, Svea Rikes Historia, II, C. 12, p. 496.
2) Hecker, Der Schwarze Tod, Berlin 1832, S 40.
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veel grooter geweest dan 50 %. Ze moge in Midden- en
Noord-Europa hier en daar wat minder bedragen hebben,
toch schijnt ook daar dat percentage dikwijls overschreden te
zijn. Trouwens, niet voor niets hebben de menschen zich in
1348 en volgende jaren zoo bang gemaakt; niet voor niets is
geheel Europa in de grootst mogelijke verwarring geraakt;
niet voor niets schrijft Petrarca in Italie, zoowel als Hendrik
van Herford in Duitschland, dat „de oude stilte was teruggekomen over de aarde". Zou misschien die Utrechtsche
kroniekschrijver, wiens naam wij niet kennen, maar dien we
gewoonlijk als „Beka auctius" aanduiden, 't dichtst bij de
waarheid zijn ? „Een sterfte van volcke so groot, dat in al
Europen rume die helfte van den volcke (dood) bleeff" I),
zegt hij. D'us 50 % ? Maar te bewijzen valt hier niets:
Het meest verschrikkelijke gevolg van die gruwelijke
epidemie was wet dit, dat de pest, sedert dien tijd, met
tusschenpoozen van 5 a io jaar telkens en telkens terug
kwam, eeuwen achtereen! Zoodat de menschen zich er over
verbaasden, als 't eens een tijdlang goed ging en de gezinnen
weer wat talrijker werden. Ja, ze klaagden of en toe, dat er te
veel yolk kwam, omdat er in de laatste jaren heel geen behoorlijke pest geweest was . . . .
Nietwaar, die Massengrdber in stad en dorp, slechts lichtelijk met wat zand bedekt, als die door een warme Juli- of
Augustuszon gekoesterd en gestoofd werden . . . . Of, in een
jaar van veel regen, als het water, op de kerkhoven rondom
de kerk gevallen, doorsieperde naar de putten en pompen van
de arme stakkers, die daar omheen woonden . . . . dan was
het terstond weer het oude liedje en ging „la grande danse
macabre des hommes, des femmes et des enfants" weer lustig
haar gang. En, was de richting tusschen 1348 en '51 van
Zuid naar Noord geweest, een volgenden keer was zij van
Noord naar Zuid of van West naar Oost. En opnieuw werden
1) Zie boven, blz. 326.
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de oude Massengraber geopend en opnieuw stouwde men de
duizenden er in, totdat zij boordevol waren . . . .
Hecker, Hoeniger, Lechner e.a. hebben getracht ook over
die volgende pestepidemieen gegevens te verzamelen, hoewel
die steeds schaarscher worden, naarmate men aan haar
optreden meer gewend raakte. Toch is er al heel wat bijeen.
Wij willen daar echter hier niet op ingaan, aangezien „de
Zwarte Dood" alleen het onderwerp is van dit bock, en wij
daarover nog niet uitgepraat zijn.
„Zooveel men kan, leve men in vreugde en vroolijkheid",
hadden de Professoren van Parijs voorgeschreven, voor de
groote sterfte kwam, „want, ofschoon de vreugde het lichaam
soms te vochtig maakt, versterkt zij den geest en het hart".
Dien raad hadden de dokters, lang voor de Parijsche wijsheid
algemeen bekend was, natuurlijk overal gegeven. Is het dan
te verwonderen, dat wij berichten over de feest- fuifwoede
in de maanden of jaren, die aan de komst van de pest voorafgingen, vonden bij Gillis Ii Muisis te Doornik, in de „kondichboeken" van Arnhem en Zutphen, ja zelfs van Wismar aan
de Oostzee ?
„De vrees voor den dood gaf minder fijn besnaarde
gemoederen, zooals psychologisch licht verklaarbaar is, aanleiding tot een hoogst uitgelaten leven", zegt Lechner. „Zoo
vernemen wij, dat men in Stiermarken op vroolijke wijze
bruiloften en gastmalen hield, ter verdrijving van de gedachte
aan den dood" I ). 't Was air dus juist als hier; en recht om
't den menschen van toen euvel te duiden, hebben wij niet
meer, nu wij het Parijsche advies geheel kennen.
Toen, na twee, drie jaren, van angst en ellende, van ontzetting en doodsgevaar, de pest eindelijk aftrok . . . . Toen de
menschen weer tot rust kwamen en eens even konden
nadenken over den toestand, zooals hij nu was . . . . Toen
hadden velen hunner begrepen, wat daar staat in de oude
1) Lechner, Das grosze Sterben in Deutschland, 1884. S. 93. aangeh.
plaats uit Continuatio Novim, S.S. IX, 675.
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latijnsche spreuk: „Omnia risus, omnia pulvis et omnia nihil",
dat in deze wereld eigenlijk alles lachwekkend, alles gelijk
stof en alles niets is. Hun geloof en hun hoop waren er niet
steviger op geworden en als zoo'n pestilentie een maal
mogelijk was, dan kon 't ook vaker gebeuren. Wien bevreemdt
het, dat zij den naren, den boozen droom eindelijk wel eens
van zich wilden afschudden, om, al was 't dan nog maar een
oogenblikje, eens weer te genieten van het leven ? Die zee
van rampen, „waarvan hun ziel ijsde bij de herinnering en
terugschrok van smart" . . . . ze konden er toch niet altijd
aan denken: dat was de dood zelf ! En, „helaas, de wasindrukken van ons hart worden zoo licht gladgestreken, om
plaats te maken voor later schrift".
„Maar al te gauw", klaagt de Italiaansche geschiedschrijver
Johan Villani, „vergaten de menschen den gruwelijken oogst
van den dood. In ledigheid hun tijd doorbrengend, gaven
ze op ongebonden wijze toe aan de zonde der vraatzucht,
leidden ze, al schertsend, een lekker leventje op gastmalen en
in herbergen en lieten hun hartstochten den vrijen teugel" r).
ZOO in Italié.
„Terstond na het eind van de groote sterfte" (Dec. 1349),
zegt Justingers Berner kroniek, „waren zij, die in 't leven
gebleven waren, weer vroolijk, en toen ze met het Leger
optrokken, hadden ze pijpers en harpenaars bij zich en zongen
en dansten en dreven den spot met het gedoe der geeselaars:
„Wie onze boete willen plegen
Die moeten paard en runders nemen,
De gans en ook het vette zwijn:
Daarmee betalen wij den wijn" . . . . 2)
Z6(5 in Zwitserland.
„Vervolgens, toen de sterfte, de geeselvaart, de „Roomvaart" en de Jodenmoord, als hiervoor geschreven staat,
waren afgeloopen", zegt de Limburger kroniek, „toen begon
i ) Uitg. Racheli, lib. I. cap. 4.
2) Uitg. Studer, Bern, 187z. S.
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de wereld opnieuw te leven en vroolijk te zijn en maakten de
manrien nieuwe kleedij", en ze voegt er den aanhef bij van
't nieuwste liedje, dat toen op de straten gezongen werd:
„God geef hem een verdorven jaar,
Die mij gemaakt heeft tot een nonne,
Die mij den zwarten mantel gal,
Den witten doek daaronder.
Moet ik een nonne worden,
Zoo tegen dank en willen,
Dan wil ik ook een jongen man
Zijnen kommer stillen !
En stilt hij mij den mijnen niet,
Daar zal hij aan verliezen" . . . . 0
ZOO in Duitschland.
Guillaume de Machaut, die in een of andere groote Fransche
stad woonde, had zich tijdens de pest opgesloten in zijn huis
en zoo kwam 't, zegt hij, ,,dat ik weinig vernam van 't geen
men in de stad deed. Er stierven er meer dan 20000 aan, maar
ik wist er niets van en wilde 't niet weten, om er niet te veel
over te tobben, dat ook vele van mijn vrienden gestorven en
begraven waren. En, na langen tijd in de afzondering geleefd
te hebben, hoorde ik op een goeden dag daar buiten doedelzakken, jachthoorns en triangels, ja, meer dan zeven paar
instrumenten. Toen ging ik naar 't venster en vroeg, wat dat
moest ? En terstond antwoordde een kennis mij, dat zij, die
overgebleven waren, juist als alle anderen, weer gingen
trouwen; dat 't een bruiloft was en dat de builenepidemie
geheel over was en de lui niet meer stierven. Toen ik zag, dat
zij weer feest en goede sier maakten, alsof zij niets verloren
hadden, toen ging ik ook weer mijn ouden gang" en . . . .
Guillaume de Machaut ging op de jacht en vervolgde „les
oisillons et les belles" 2).
1) Limb. Chronik, S. 26, die alleen de twee eerste regels geeft. Uhland
heeft het teruggevonden en drukt het of in zijn Volkslieder., Stuttg. 1845.
II. S. 854.
2) Bij Michon, Documents sur la grande Peste de 1348, P. 98, 99.
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ZOO in Frankrijk.
Ook in Engeland schijnt de fuifwoede en de weelderigheid,
de pracht en opzichtigheid in de kleedij zoo alle perken overschreden te hebben, dat zijne majesteit koning Eduward III
niets beters te doen wist dan zijn yolk in zes klassen te verdeeleti en strengelijk voor te schrijven, wat elk daarvan
dragen mocht en wat niet.
Over Nederland op dit stuk van zaken geen berichten . . . .
Maar 't feit, dat Jan die Weert van Yperen in zijn „Nieuwe
Doctrinael" tegen al zulke zonden geweldig te velde trekt,
en dat bijna alle bepalingen tegen de fuifwoede en ook die
tegen het „costelick mal" van vrouwen en meisjes in 't Zutphensche Kondichboeck versierd zijn met een „vacat" . . . .
dat zegt genoeg !

DE AFLOOP.
HOOFDSTUK LX.
Dat de stad Deventer over het jaar 135o geen enkele
rekening heeft en over 1351 slechts een treurig overschot
van een kladrekening; dat het oorkondenboek van Friesland
over 1349 en '5o niets, over 1351 slechts een stukske en dat
nog wel uit het laatst van dat jaar bevat; dat Groningen over
het jaar 135o slechts drie, over 1351 geen enkel stuk kan
toonen I ) ; dat Wybrandus Vobbinga, abt van Oudendale te
Lidlum, nog in 1351 aan de pest overleed: dat alles bewijst,
met onweerlegbare logica, dat de „zuke" in ons land langer
dan een jaar gewoed heeft; dat ze in 't Zuiden waarschijnlijk
reeds in 't laatst van 1349 gearriveerd, in 't Noorden eerst in
1351 heeft opgehouden.
Heeft het lang geduurd voor de Zwarte Dood hier zijn
gruwelijken oogst had binnengehaald, nog langer heeft ten
onzent waarschijnlijk die andere epidemie, de geeselvaart,
gewoed. In Belgie, Nederland en West-Duitschland, was het
yolk blijkbaar niet te bewegen er mee op te houden. Overal
begonnen voor de pest er was, geeselde men door, ook nadat
zij was losgebroken, want, al hielp het niet tegen de plaag
zelf, 't was toch een middel, het laatste middel, om straks, als
ze — zooals men toen zei — „verhuisden naar onzen lieven
Heer", met een leitje, schoon van zonden, aan de poorte des
Hemels te verschijnen. Rotsvast zat bij het yolk de gedachte,
dat de geeselaar, die den tocht van 33 1/2 dag volbracht had, ja
zelfs, als hij, nog voor den afloop van dien, onder de bedrijven
stierf, even goed aflaat had van alle zonden als zij, die in.
't jubeljaar naar Rome geweest waren. En, zooals de Mohammedanen in Indie nog altijd met groot respect opzien tot hem,
I) Volgens 't Oorkondenboek van Mr. Keuchenius Driessen.
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die de „hadj", of bedevaart naar Mekka, verricht heeft, zoo
heeft men hier den flagellant met grooten eerbied aangestaard, omdat h ij ten minste de „navolging van Christus"
metterdaad beoefend had.
Nog altijd bewaart de stad Doornik in haar oude proclamatieboek tal van bepalingen uit het laatste kwartaal van 1349
en de eerste helft van 135o, waarin, lang vOOrdat de geeselvaart zelf bestreden wordt, verboden wordt de geeselaars, of
andere overledenen, op andere wijze, of in een a n d e r
doodskleed, te begraven dan te Doornik van ouds gewoon
was. Want de flagellanten — en ook zij, die niet meegedaan
hadden — wilden gaarne in 't costuum der kruisbroeders, het
hoofd gedekt met den hoed met de kruisen, met den geesel
in de hand en den met bloed bevlekten doek om hun onderlijf,
ter aarde besteld worden, in het vaste vertrouwen, dat
St. Petrus, de portier des hemels, dan Been bezwaar zou
maken tegen hunne toelating 0. Zei niet het Geeselaarslied
uit deze streken:
„Zondaar, ik zeg u een lieve mare:
Sunte Peter is poortenaere;
Wend u tot hem, hij laat u in
Hij brengt u voor de Koningin . . . . 2)
des Hemels. Maar ondanks die verbodsbepalingen, zij wisten
niet en wilden niet weten van ophouden. En, verzekert ons
Jan Boendale in zijn Brabantsche Yeesten, dat in Belgié:
„Dus ghevielen dese dinc
als men dertienhondert screef
ende XLIX, ende dit bleef
totter helft, dat men daer nare
screef dertienhondert en de L jaren,
int jaer van gracien bekent
onder den sesden Paus Clement 3).
1) Bepalingen van 27 Oct. en 8 Dec. 1349; in die van 19 Febr., 8 Maart,
28 Maart en 26 Mei 135o wordt behalve dit, ook de geeselvaart zelf verboden.
Zie Paul Fredericq, Corpus etc. II p. 112, 11 3 , 141. 2) Zie boven blz. 400.
3) Uitg. J. F. Willems, I blz. 593.
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dan ligt het besluit voor de hand, dat de Geeselvaart ten
onzent, waar de pest zooveel later verscheen, minstens moet
geduurd hebben tot het eind van 135o, ja, misschien in 1351
nog een tijdlang doorging, waar hier de eenige man, die het
met kans op succes bestrijden kon, n.l. de Bisschop van
Utrecht, al dien tijd afwezig was !
Maar eene „secte", die zoo vermetel was van te beweren:
„Ware deze boete niet geworden,
De Christenheid was gansch verzwonden;
De booze duivel had haar gebonden,
Maria heeft losgemaakt onzen band" . . . . I)
zij
die moest natuurlijk uitgeroeid worden, ook al „schenen zu
(de geeselaars) aan alien h e i 1 i g e lieden, die door God
gezonden waren om een voorbeeld te geven aan het gemeene
yolk, hoe zij boete moesten doen en aflaat verkrijgen van
hunne zonden" 2 ). Zoo spanden dan de kerkelijke en de
wereldlijke overheid tegen hen samen. De Paus veroordeelde
hun bedrijf op den 20sten October 1349; op den 6den Januari
135o wordt het verboden te Gent 3), op den I9den Februari
135o — na een scherpe aanschrijving van den koning van
Frankrijk 4) — te Doornik 5) ; en zoo zal 't wel doorgegaan zip n.
Hets waer, pause ende kardinale
ende busscope alsoe wale
vielen daer jeghen utermaten.
Nochtan en wouden sijs 6) niet laten,
Sij hebben se in den ban gedaen
daer si seer aen hebben mesdaen 7).
I) Zie boven, blz. 400.
2) Chroniques de Jehan le Bel, uitg. Polain, 1863, P. 204.
3) Paul Fredericq. Corpus, etc. II, p. 118.
4) Ibid, II p. 116.
5) Ibid. II. p. 142.
6) Zij het. 7) Uit het boek van der Wraken, Snellaert, Nederl. gedichten
uit de 14e eeuw, blz. 472.
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Dus moest Willem van Gennep, Aartsbisschop van Keulen,
nog op den 15den April 1353, aan alle dekens en pastoors van
zijn aartsbisdom voorschrijven, alle aanhangers der Geeselaars
onder de geestelijkheid van beiderlei geslacht, die van hun
bedrijf nog geen boete hadden gedaan, in den kerkelijken ban
te slaan en dat openlijk en bij herhaling op Zon- en feestdagen
in hunne kerken of te kondigen I ) . Dus moest ook Jan van
Arkel, Bisschop van Utrecht, op den Qien Mei 1355 bepalen:
„Evenzoo verbieden wij op straffe van den kerkelijken ban
aan alle priesters, die aan ons ondergeschikt zijn, dat zij
geen lijken van dooden met den hoed, den geesel of eenig
ander kleedingstuk der geeselaars een kerkelijke begrafenis
toestaan. Dit geven wij u te kennen, en schrijven u voor, het
in kracht van de heilige gehoorzaamheid getrouwelijk in
acht te nemen" 2).
En zoo hoorde dan eindelijk de geeselmanie tot het verleden . . . tot de pest weer opdook !
Van Lombarden en Joden is jarenlang geen sprake meer.
Eerst in 1359 geeft Hertog Albrecht aan een aantal Lombarden weer 't recht te wonen in Zierikzee 3) ; in 1367 krijgt Heer
Hughen Asenier voor 4 jaar het recht lombard te houden te
Haarlem 4). In 1363 hooren wij van Lombardere te Roermond 5) en in 1369 worden, voor den Hertog van Gelre, 109
„silveren Joeden hoeden" gemaakt, wat wel zal beteekenen
dat de Joden weer werden toegelaten in zijn land 6).
„De artsen", zegt Hecker, „hebben in dien pesttijd gedaan,
wat zij konden. Hun vooroordeelen en waanbegrippen lagen
in den geest des tijds".
Wij zullen hopen, dat het waar is.
I)
2)
3)
4)
5)
6)

Paul Fredericq, Corpus, I. p. 203.
Van Heussen en Van Rijn, Batavia sacra, I, p. 195.
Van Mieris, III. blz. 107.
Ibid. blz. 208.
Nijhoff, Gedenkw. II, blz. 167.
Van Hasselt, Geldersche Oudheden, I blz. 531.
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Een dergelijke a 1 g e m e e n e getuigenis kunnen wij niet
geven betreffende de geestelijkheid. „Zoowel in kleinere als
in grootere steden", zegt de vervolger van de Kroniek van
Guillaume de Nangis, „maakten de priesters zich bevreesd
uit de voeten, aan eenige moedigen en plichtgetrouwen de
geestelijke verrichtingen overlatend" I ). Abt Gillis li Muisis
maakt onderscheid tusschen de goede geestelijken, die de zieken
bezochten en „gewoonlijk" stierven, en de rest, die 't niet
deed 2). Ook bier te lande zal dat, in vele gevallen, niet anders
geweest zijn: de Bisschop van Utrecht zat — toen de pest er
was — te Rome of ergens elders; den Proost, den Deken en
den thesaurier van de St. Walburg te Zutphen vonden wij
in . . . . Avignon 3) ; van de Deventer kanunniken komt er
slechts een (misschien twee) op de doodenlijst van dat
jaar voor.
Dat er gelukkig ook op vele plaatsen waren, die hun plicht
niet verzaakt hebben, blijkt uit 't getal van 54 geestelijken
van de St. Stevenskerk te Weenen, die het tijdelijke met het
eeuwig-e verwisselden 4), uit de 15 van de Doodenlijst van
St. Lebuinuskerk te Deventer, uit de pastoors van Wilpe,
Gorssel en Twello. Natuurlijk is 't niet afdoende bewezen,
dat die alien slachtoffers zijn geworden van hun plicht: een
priester kan ook besmet worden met de pestilentie, al doet
hij heelemaal zijn plicht niet; maar, omgekeerd, zullen er in
't Necrologium van St. Lebuinus ontbreken, die hun plicht
en misschien meer dan hun plicht gedaan hebben, maar die
't niet noodig vonden, wat aan de kerk of de geestelijkheid
te vermaken.
De cijfers betreffende de sterfte in de kloosters in dien tijd
bewijzen voor de grootere of kleinere plichtsbetrachting van
monniken en nonnen niets, zelfs niet het reuzencijfer van
124430 Barrevoeter monniken of Franciscanen, als slachtoffers
i) Contin. alt. Chronici Guill. de Nangis, bij d'Achery, Spicilegium
sive collectio vet. scrip. rer. Ital. Vol. III, p. II. p. 556.
2) Zie boven, Hst. 36, blz. 294, 302.
3) Zie boven, blz. 371.
4) Deutsche Wiener Chronik, Pez. I, 970, 71.
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van den Zwarten Dood, bij de geheele orde. Immers in huizen
van samenleving, zooals de kloosters, is een enkele monnik
of non — de procurator of procuratrix b.v., die inkoopen
moet doen — voldoende om de ziekte binnen to brengen en
een pestlijder in 't klooster, tusschen 1348 en '51, kostte
mogelijk aan alien het leven.
Ja, als er toen al Cellebroeders en Cellezusters geweest
waren, dan . . . . Doch die zijn misschien ten gevolge, maar
zeker eerst na deze epidemie opgekomen.

DE GEESTELIJKHEID.
HOOFDSTUK LXI.
Ontzaglijk moet, tengevolge der groote sterfte, op vele
plaatsen het bezit en de rijkdom vermeerderd zijn van kerken
en kloosters. Detmar, de kroniekschrijver van Lubeck in dien
tijd, verhaalt: „In 1351 was een eerzaam geestelijk man,
broeder Emeke, gardiaan van 't Sint Katharinaklooster te
Lubeck. Deze brak in de vasten het oude klooster tot den
grond toe af, want het was geheel bouwvallig geworden en
niet langer te behouden. Op dezelfde plaats bouwde hij, binnen
drie jaren, weer een prachtig nieuw klooster, van de aalmoezen
der goede lieden, die gegeven werden in het jaar voor de
groote sterfte" 0 . „En het valt nog een ieder in 't oog,
welk een geweldig bouwwerk dat klooster is", voegt zijn
vervolger er bij, „zoodat iedereen bekennen moet, dat het
uit een vollen buidel gebouwd is" 2 ). Een latere geschiedschrijver van diezelfde stad verzekert: „Bij het uitbreken der
pest namen de burgers, als in waanzin, afscheid van het leven,
kooplieden, wien vroeger het hebben en bezitten boven alles
ging, ontdeden zich kalm en gelaten van hun aardsche goederen. Zij droegen hunne schatten naar kloosters en kerken,
om ze op de trappen van het altaar neer te leggen. Maar ook
voor de monniken had het goud geen bekoring, want het
bracht den dood. Daarom sloten ze hun poorten. Dus wierp
men het hun over de kloostermuren, want men wilde niet
gehinderd worden in het laatste vrome werk, dat de vertwijfeling ingaf. Toen de „zuke" over was, meende men nog
te midden van lijken te wandelen, want alle overlevenden
I) Grautoff, Lubecker Chroniken, S. 277.
2) Ibid. S. 472.
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hadden nog die walgelijke doodskleur van wege den angst
en de onvermijdelijke verpesting der lucht" I).
Al weten wij niet, waar de schrijver deze gegevens van daan
haalde, zij lijken ons geheel betrouwbaar. Ook elders ging
't zoo, al staat het meestal wat bondiger geboekstaafd. Zoo
vertelt een Fransch kroniekschrijver uit die dagen, dat in
Frankrijk van de twintig menschen vaak maar twee overbleven. Dat er meer jongen en sterken dan ouden heengingen.
Dat velen stierven, als door den bliksem getroffen, maar
degenen, die de builen kregen, binnen twee of drie dagen.
Verschenen deze, dan sloten zij hun rekening of met de
wereld; dan was hun troost, dat de Paus algemeenen aflaat
van zonden verleend had aan allen, die aan 't „vergif" stierven
en velen lieten hun erfenis en bezit na aan kerken en kloosters,
daar ze hun eigen erfgenamen voor hun oogen hadden zien
sterven 2).
Op den 8sten Sept. 1350 legden Proost en Convent van het
klooster Burlage in Hannover een nieuw boek aan, waarin
zij verschillende belangrijke giften, toen reeds ontvangen,
opteekenden. Daarop volgt de verklaring, dat zij „voor allen,
die hun klooster Burlage in dezen nood (de pest) hun gave
hadden gegeven, elk naar zijn vermogen, in 't bijzonder voor
degenen, die bij name in het boek vermeld worden, jaarlijks
twee missen zullen lezen, alsook voor degenen, die, door
't klooster goed te doen, het recht om ingeschreven te worden
alsnog wilden verwerven" 3). Men vergelijke deze berichten
eens met de lijst van aanwinsten van het klooster Bethlehem
te Zwolle, hiervoor meegedeeld, die eindigt met dat veelzeggende : „enz." 4). 't Ging hier juist als daar !
Ook in ons land zullen vele oude, Romaansche, kerken
eerst in dat jaar 135o de middelen hebben verkregen om een
groot deel van den Gothischen mantel te bouwen, die haar nu
1) J. R. Becker, Geschichte der Stadt Lubeck ; Lubeck 1782-1805. I.
S. 269, 271.
2) Contin. Guill. de Nangis bij d'Achery, Spicilegium, III p. no, 556.
3) Diepholzer, Urk. v. Hannover, 1842, S. 35. No. 56.
4) Zie boven, blz. 424, 425.
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siert. En van onze oudere kloosters geldt in zekeren zin
hetzelfde.
Dat ook de inkomsten der geestelijkheid door den Zwarten
Dood geweldig gestegen zijn, konden we onzen lezers bewijzen met een voorbeeld uit ons eigen land: de gegevens
betreffende de St. Lebuinuskerk te Deventer. In uitheemsche
bronnen komt dat nergens zoo duidelijk aan den dag, daar
de schrijvers der necrologia bijna altijd verzuimden jaartallen
te gebruiken.
Nu we daar toch over spreken, mag bier wel een kort
woordje over de toenmalige geestelijkheid volgen. In onze
hoofdstukken, die over de groote Geeselvaart handelen, bleek
nog al dikwijls, dat de Kruisbroeders — en wij weten nu, dat
er daaronder geweest zijn van elken rang en stand — het
alles behalve begrepen hadden op de geestelijkheid van hun
tijd, ja, dat ze haar dikwerf hoonden en beleedigden en eens
zelfs een Dominicaner monnik steenigden. Hoe zat dat ?
Sedert de r. k. kerk zich uitgebreid had over een groot deel
van Europa en het Roomsche geloof h e t geloof was geworden, waren de dienaren van die kerk er in gehalte niet op
vooruit gegaan. Heersch- en hebzucht hadden zich meester
gemaakt van de gemoederen veler priesters en, naarmate hun
aantal grooter werd, kon 't niet missen, of de slechte broeders
werden de goeden hoe langer hoe meer de bags. Het toezicht
op de geestelijkheid liet dikwijls zeer veel te wenschen over,
aangezien de bisschoppen over veel te uitgestrekte streken
't bestuur hadden en velen hunner, als zijnde zonen van adellijke heeren, die niet door braafheid en ontwikkeling zoover
gekomen waren, maar alleen door hun afkomst, alles behalve
voorbeelden waren van reinheid van levenswandel en strengheid van zeden. Van aartsbisschoppen, kardinalen, ja zelfs van
sommige Pausen, gold hetzelfde. Een lekker leven, een goede
tafel, schoone vrouwen, dat was voor velen hoofdzaak
geworden, hun plicht als geestelijke bijzaak, als ze die niet
heelendal verwaarloosden en overlieten aan een, meestal slecht
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betaalden, plaatsvervanger of vicaris. Velen dier „Heeren"
zag men wel op 't kasteel en in de woningen der rijken, doch
naar de armen en hulpbehoevenden keken zij niet om.
Men behoeft de gedichten van Jacob van Maerlant maar te
lezen, om te begrijpen, dat het gedrag van vele geestelijken
tijdens zijn leven — hij stierf in 130o — reeds de spuigaten
uitliep. En wie ook de „Nieuwe Doctrinael" van jan de Weert
van Yperen kent — misschien Jacobs besten leerling — die
heeft van de vijandige houding der kruisbroeders tegen de
geestelijkheid eigenlijk geen verkiaring meer noodig. De
goeden onder hen, en die zijn er gelukkig ook altijd geweest,
hadden vaak moeite om zich in te houden: men leze b.v. de
kroniek van Gillis li Muisis en hoe hij zich met de grootst
mogelijke voorzichtigheid uitlaat over vele priesters van zijn
tijd, altijd bezorgd om toch niets te veel te zeggen . . . .
Over de Pausen van die dagen valt niet veel goeds te
zeggen. Toen Benedictus XII op den 25sten April 1342 te
Avignon overleed, waren er, volgens den Dominicaan Hendrik
van Herford, maar zeer, zeer weinigen, die er om treurden.
Daar waren er, die op zijn graftombe wilden zetten:
„Hier ligt een Nero, die voor de leek en gelijk de dood was, een adder
[voor de geestelijkheid ;
Die afdwaalde van de waarheid en een vat was vol onvermengden wijn".

Zijn opvolger, onze Clemens VI, oorspronkelijk een Benedictijner monnik en doctor in de godgeleerdheid, werd weldra
abt, toen bisschop van Rouaan, aartsbisschop, cardinaal, en,
met algemeene stemmen, Paus. „Deze Paus", zegt Hendrik
van Herford, „Het niets onbeproefd en gedroeg zich in al zijn
daden, alsook in zijn levenswijs, veel meer als een leek dan
wenschelijk was". Over zijn particulier leven zullen wij maar
niet uitweiden. Onmiddellijk na zijn verheffing op Petrus'
stoel ging er door de toenmalige wereld een liedje, dat
ongeveer moet geluid hebben als 't bekende refrein: „In den
winkel van Sinkel is alles te koop" . . . . Zijn brave tijdgenoote, de later Heilig verklaarde Birgitta, uit Zweden,
noemde hem „Lucifer op den H. Stoel".
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Zou er geen verband bestaan tusschen zijn verheffing tot
Paus en het feit, dat Hendrik van Herford, leesmeester bij
de Dominicanen te Minden, in de geestelijke wereld van toen
plotseling al dezelfde verschijnselen opmerkte, waarover Jacob
van Maerlant en Jan de Weert reeds zoolang hadden
geklaagd ? Want, na gewezen te hebben op de partijschappen
en twisten onder de leeken, omstreeks het jaar 1344, vervolgt
hij : „Maar ook onder de geestelijken, zoowel de wereldlijke
als de kloosterlingen, zijn in dien tijd overal en in zeer hevige
mate, twisten, oproeren, samenzweringen en afspraken ontstaan . . . . Ook de zonde der simonie (koop en verkoop van
geestelijke ambten voor geld) nam onder de geestelijkheid
zoo geweldig toe en ging zoo alle perken te buiten, dat ieder,
van den hoogste tot den laagste, zoowel onder de seculiere
als onder de reguliere geestelijkheid, openlijk, alle geestelijke
ambten kocht en verkocht, en dat zonder eenige schaamte,
zonder dat hij door iemand daarover terechtgewezen of
berispt, laat staan dan gestraft werd. Het scheen wel, of
Christus de koopers en verkoopers niet verjaagd had uit den
tempel, maar of Hij ze daarin juist had opgesloten, en alsof
simonie geen kettersche zonde is, maar juist iets echt-kerkelijks, iets katholieks, iets heiligs.
Ze ruilden praebenden, pastoorsplaatsen en alle andere kerkelijke waardigheden, parochiekerken, kapellen, vicariaten en
altaren voor geld, voor hun vrouwen( !), voor hun bijzitten,
en al zulke dingen werden bij het dobbelspel ingezet, gewonnen en verloren.
Twisten en gevechten in grooten getale om aartsbisdommen,
bisdommen, praebenden e.d .....
Toen werd ook iedere geestelijke orde door haar eigen
belijders uiteengescheurd, gelijk de jonge adders bij hun
geboorte den buik der moeder . . . .
De baantjes van abt, prior, gardiaan, professor, lector, e.d.
tot de geringste aan toe, werden door ongeschoolde, ongeletterde, domme jongens, die door diefstal of op andere wijze
aan geld gekomen waren, ezels, zonder eenige ervaring,
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wezens, die in alle opzichten ongeschikt waren, gekocht, in
bezit genomen en behouden, of wel hun bezorgd door hun
kerkelijke overheden of voor hen verkregen aan 't pauselijk
hof, zooals vroeger praebenden. En zoo werden in deze tijden
wezens, die men vroeger noch onder de geestelijken, noch
onder de wereldlijken zou hebben opgemerkt, tot aanzienlijke
menschen. Let eens op de abten, de priors, de gardianen, de
professoren, de leesmeesters, de proosten en kanunniken,
welke ook, en gij slaakt een zucht ! Let op hun Leven, hun
voorbeeld, hun loopbaan, hun leer, en 't gevaar, dat daaruit
voortvloeit voor hun ondergeschikten, en sidder ! Let gij er
ook op, Heer, Vader der barmhartigheid, en ontferm U onzer,
want wij hebben tegen U gezondigd !" 0
Zouden Jacob van Maerlant en Jan de Weert, zouden de
Geeselaars of kruisbroeders, zoo heelemaal ongelijk gehad
hebben ?
1) Henr. de Hervord, Chronicon. ed. Potthast, p. 268, op 't jaar 1344.
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HOOFDSTUK LXII.
Wie zou willen aannemen, dat de geestelijkheid, op wier
leven en bedrijf, reeds voor de komst van de pest, zoo
ontzettend veel viel aan te merken, na haren aftocht plotseling
geheel was teruggekeerd op den goeden weg ? Waar de
besten onder haar, degenen, die hunne plichten nakwamen tot
het einde toe, volgens alle berichten, ook zelve aan de
afschuwelijke ziekte gestorven zijn, behoeft men niet te
vragen, wat er overbleef. De tijd, waarvan men zeggen kon:
„zooals het yolk is, zoo is de priester", was nu gekomen; ja,
misschien moet men zeggen, dat vele priesters het, na het
ophouden der pest, nog erger maakten dan het yolk. Hunne
inkomsten waren overal geweldig toegenomen en ook nu
werden de ledige plaatsen zoo spoedig mogelijk aangevuld
met menschen, die . . . . zie de mededeelingen van Hendrik
van Herford, den Dominicaner monnik, op de vorige
bladzij de .
Aangezien 't ons niet te doen is om de „Chronique scandaleuse" van de toenmalige geestelijkheid te schrijven, ofschoon
ook daarvoor wel materiaal te vinden is, zullen wij ons hier
beperken tot hetgeen sommige hooger geplaatste geestelijken,
die blijkbaar nog niet alle plichtsgevoel op zij gezet hadden,
oordeelden over de lageren.
Reeds in 1351 bemerkte Willem van Gennep, de nieuwe aartsbisschop van Keulen, dat de zeden en manieren van een deel
der geestelijkheid in zijn gebied ontzaglijk veel te wenschen
overlieten. „Daar verscheidene geestelijken, hem onderdanig,
afdwaalden van den weg der zedigheid en der priesterlijke
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eerzaamheid, en, nadat ze op onbeschaamde wijze hun geesteHike kleedij op zij gegooid hadden, zich niet ontzagen om, tot
geringschatting van de geestelijke waardigheid, in het
openbaar de kleedij der leeken te dragen, die allerminst paste
aan hun geestelijken rang en stand . . . . daar zij zich niet
schaamden allerlei wereldsche vermaken der leeken bij te
wonen, geen geestelijk leven meer leidden, ja, de behoorlijke
kerkelijke tonsuur verachtten en weigerden te dragen" . . . .
zag hij zich wel genoodzaakt, verschillende statuten van zijne
voorgangers op dat stuk van zaken te hernieuwen, onder
toevoeging van de noodige nieuwe bepalingen. Aangezien dit
herderlijk schrijven veel te uitvoerig is, om het in zijn geheel
over te nemen, zullen wij hier alleen het merkwaardigste aanstippen. Zoo schrijft de aartsbisschop voor: „dat dekens e.a.
geestelijken er niet openlijk bijzitten op na mogen houden of
vrouwen in huis mogen hebben, waardoor ze in de verdenking
konden geraken van wulpschheid; dat ze geen groene, blauwe
of roode kleeren mochten dragen met insnijdingen, bonte
omslagen, e.d.; dat ook al te korte of te nauwe kleedij, of
overmatig lange mouwen, of mouwen van een andere kleur
dan de rest van hun gewaad, niet te pas komen; dat ze geen
wambuizen mogen dragen van verschillende kleuren, geruit
of gestreept; geen groene, blauwe of roode laarzen, noch
schoenen, op verschillende wijze ingesneden en van strikken
voorzien; dat ze geen lange mutsen mogen dragen, noch
mutsen, die openingen of spleten hebben, waaruit groote
stukken gekleurd taken neerhangen; ook geen mutsen, met
goud- of zilverdraad geborduurd en met edelgesteenten
versierd.
Kanunniken noch andere geestelijken mogen niet met hartsvangers en steekmessen in de kerk komen, vooral niet op het
koor. Steekspelen I) mogen zij niet houden, tenminste niet
op de plaats, waar hun geestelijk ambt is. Bij nacht en ontijd
mogen zij niet langs de straten zwerven, buitensporigheden
1) Hastiludia.
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bedrijven en rumoer maken. Over dag noch 's nachts mogen
zij publieke plaatsen bezoeken of herbergen en bals. Ook
mogen zij geen wijnen verkoopen" . . . . enz. enz.
Een exemplaar van dit herderlijk schrijven, dat ons zoo'n
merkwaardig kijkje geeft op de zeden en gewoonten der
Keulsche geestelijkheid van dien tijd — want wat niet
gebeurt, behoeft ook niet verboden te worden — berust in
het Rijksarchief te Dusseldorf en dagteekent van den 5den
Maart 1351 1).
Dat zoo'n schrijven in een tijd als die, toen priesters en
monniken slechts terecht konden staan voor het geestelijk
gericht, welks leden vaak geen haar beter waren dan de rest,
niet veel zou uitwerken, stond te voorzien. Er is dan ook een
briefje bewaard geblei7en van ,,Wilhelm, bij de gratie Gods
abt van het Benedictijner klooster te Gladbach in 't aartsbisdom Keulen", waarin hij verklaart, „dat hij indertijd die
verordeningen van Aartsbisschop Willem van Gennep, met
een behoorlijke vermaning, in zijn klooster had bekend
gemaakt, maar dat er, desniettegenstaande, verschillende
monniken waren, die er zich niet in 't minst aan gestoord
hadden. Dat zij zonder permissie het klooster verlaten, herbergen bezocht en buiten het klooster gegeten en gedronken
hadden; dat ze gedobbeld hadden, er bijzitten op na gehouden
e.a. onfatsoenlijke dingen gedaan; dat ze de kleedij hunner
orde roekeloos hadden afgelegd; in hoop op winst koren
hadden gekocht, geld hadden uitgeleend tegen „handgeld" ;
goederen, die zij de hunne noemden, doch die van het klooster
waren, zonder verlof vervreemd hadden; kleeren, laarzen,
schoenen, gordels en beurzen gedragen hadden tegen de
inzettingen hunner orde; dat zij zich bemoeid hadden met
geestelijke en wereldlijke rechtzaken, met het uitvoeren van
testamenten; en dat vijf daarvan, of tenminste eenigen hunner,
die in al die dingen gezondigd hadden, ook nog bij nacht
i) Bij Lechner, das grosze Sterben in Deutschland, 1884, S. loo. Het
afschrift kon beter geweest zijn.
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en ontijd den vischvijver van den abt, bij Gladbach gelegen,
leeggehaald hadden, waarvoor ze, ook naar hun eigen verzekering, terecht, in den ban geslagen waren. Nu echter
wilden zij gaarne in 't klooster terugkeeren" en de abt stelt
voor, als zij boete willen doen voor hun misdrijven, ze maar
weer op te nemen I).
Op den 26sten Maart 1352 schrijft Bisschop Nicolaas van
Aquilea aan zijn algemeen-vicaris te Triést: „dat hij tot zijn
spijt vernomen had, dat er, door de geestelijkheid van de
stad en van zijn bisdom, allerhande onbehoorlijkheden
bedreven werden, waardoor de godsdienst afnam en de eer
en het aanzien der priesterschap werd verminderd; doch dat
hij daartegen maatregelen nemen zou" 2).
In ons land is slechts weinig uit die dagen bewaard gebleven.
Toch vonden wij een stuk, dat het alweer waarschijnlijk
maakt, dat het hier ook al niet anders toeging dan aan gene
zijde der grenzen. Het oude privilegieboek der stad Kampen
bevat op het 67ste blad een afschrift van een briefje uit Bien
tijd, in 't latijn geschreven, waarboven de afschrijver deze
merkwaardige woorden plaatste : „Orloff priester(s) te
vanghen". Het luidt als volgt:
„Johannes, bij de gratie Gods Bisschop van Utrecht,
wenscht zijnen vriend in Christus, Heer Hugo, rector van het
Hospitaal van den Heiligen Geest van onze stad Kampen,
eeuwigdurend heil in den Heere. In vertrouwen op uwe omzichtigheid, dragen wij U, naar luid van dezen brief, op en
gelasten U, dat gij alle priesters of geestelijken, van welken
rang of stand zij ook zijn, die onder ons toezicht staan en
binnen de grenzen van bedoelde stad vertoeven, als zij binnen
die grenzen klaarblijkelijk m i s do en en zulke b u i t e ns p o r i g h e den begaan, waarvoor zij verdienen gevangen
genomen te worden en in hechtenis gehouden, dat gij die, op
ons gezag aanhoudt en gevangen neemt en, onder goede
1) Lacomblet, Urkundenb. III, S. 478. No. 571.
2) Lechner, das grosze Sterben, S. ioo, uit Kandler, Codex diplom.
Istrianus.
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bewaking, opzendt naar ons kasteel te Vollenhove, om ze
aan onzen Schout aldaar te onzen behoeve uit te leveren.
Daarbij zoo noodig de hulp in te roepen van den wereldlijken arm. Onder aanhanging van ons zegel gegeven in
het jaar ons Heeren 1351 op den zesden dag van de maand
October". 't Is niet onwaarschijnlijk, dat Bisschop Jan van
Arkel nog wel eens vaker dergelijke briefkens heeft moeten
afzenden.
Dat het onder de reguliere geestelijkheid, d. w. z. in de
kloosters, na het aftrekken der pest, ook al weinig beter was
dan onder de wereldlijke priesters, spreekt welhaast van zelf.
De verklaring van dat verschijnsel geeft ons, althans voor een
deel, een brokstukje uit de levensgeschiedenis van frater
Raymundus van Capua, die in 1380 gekozen werd tot Generaal
van de Orde der Dominicanen. Het luidt: „In dat jaar 1349
woedde er een allerhevigste pestziekte door geheel Europa,
en wel zoo erg, dat steden en stadjes, dorpen en buurtschappen, kerken, akkers, ja geheele provincies en landen
geheel ledig van menschen geworden zijn.
De bouwlanden lagen door 't uitsterven der steden heelemaal vereenzaamd, daar er niemand was om ze te ploegen
of te bezaaien. Vandaar, dat bijna overal de struiken weelderig
opschoten en in bosschen en open velden alles overdekten.
Huizen stortten in, geheele steden lagen onder 't puin, de,
kerken werden vernield en vielen terneer door het binnenstroomende regenwater, aangezien er niemand was, die het
kon keeren. De kloosters, (door de pest) beroofd van uitstekende mannen, stortten ineen en de strengheid van de
kloostertucht versiapte vooral daardoor, dat de overgebleven
paters wel gedwongen waren het den nieuwbakken monnilcjes
wat naar den zin te maken, opdat ze niet, uit tegenzin en
afkeer van de strenge tucht, het kloosterleven in den steek
lieten" I).
Zoo kwamen van nu of ook die kloosters op het hellende
I) Leander, de virus illustrib. Ord. Praed. in vita Raymundi, XXIII Gen.

DE GEESTELIJKHEID.

479

vlak, waar men tot nog toe zich streng aan den regel gehouden, gewerkt en gestudeerd had, en begonnen ook daar heb-,
heersch- en genotzucht hoogtij vieren. „Slechts weinigen
vond men", zegt een Fransch kroniekschrijver, „die nog het
noodige wisten en er lust in hadden om in steden, dorpen
en op kasteelen de jeugd te onderwijzen in de beginselen der
Latijnsche taal" I ), en hij had er gerust kunnen bijvoegen,
dat het in de meeste kloosters al weinig beter gesteld was.
„Tegenwoordig", schrijft Peter Viselbeck, een monnik uit
het klooster Eresburg in Saksen, overleden in 1395, „tegenwoordig trekt men zich in onze kloosters van niets zoo weinig
aan als van het onderwijs der jeugd. Vandaar, dat we voorwerpen van spot zijn bij het yolk, gehaat bij Jan en alleman.
Het hoogste voor den priester is . . . . psalmen bleren in de
kerk, een beetje in den baard brommen in een koorbank, of
de mis lezen in een hoek. Wanneer er soms heldere koppen
onder zijn, die, aangespoord door het voorbeeld van de
voorvaderen, zich op de studie van hoogere dingen willen
toeleggen . . . . dan worden ze tot ander werk, liefst tot vuil
boerenwerk veroordeeld. Maar zij, die over koeien, jachthonden, tarwe en kool weten mee te praten, die zijn waardig
een proostdij of een groot klooster te besturen.
Zoo groeien er in de kloosters weinig anders dan volslagen
idioten en echte boeren op" 2).
Waar Nederlandsche kloosterkronieken uit Bien tijd zoo
goed als geheel ontbreken, valt er over de toestanden in onze
kloosters en abdijen weinig te zeggen. Wil men echter ook
een' leek geloof en vertrouwen schenken, dan leze men eens
na wat Jan de Klerk van ter Vueren, anders gezegd Jan
Boendale, in zijn dichtwerk „fans Teesteye", voltooid in 1332,
reeds mededeelt over „der papen state ende ghebreken",
over „den state ende ghebreke der abden ende abdissen" en
over „de biddende ordenen" (de bedelorden), en hoe hij,
toen reeds, tot het besluit kwam:
r) Contin. Guill. de Na.ngis, bij d'Achery, Spicilegium,
2) Dudik, Geschichte von Raigern, I. S. 343.
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„Hoverde, ghiericheyt ende nijt
Vind is in gheestelyc habijt
Vele meer, sijt des gewis,
Dan in eenich volc dat is,
Ende oec luxurie I ) bedect,
Daer der vele mede es bevlect" 2).

Als 't zoo reeds was voor de pest kwam, hoe moet 't dan
daarna geweest zijn ? !
i ) Ontucht. 2) Snellaert, Nederl. Gedichten uit de z4e eeuw, Brussel
1869, blz. 243, 246, 249.

GEVOLGEN.
HOOFDSTUK LXIII.
Welke de gevolgen van deze grootste aller pestepidemieen
geweest zijn in politiek opzicht, valt natuurlijk niet te
beslissen. Dat Frankrijk en Engeland sedert dien tijd meer
op den voorgrond kwamen, het Duitsche Rijk in macht en
beteekenis verloor, zal wel grootendeels aan andere oorzaken
zijn toe te schrijven. De geschiedenis van 't menschdom, van
zijn afgunst en hebzucht, veeten en oorlogen, gaat door, ook
na den Zwarten Dood: want de menschen bleven menschen,
gelijk de slangen slangen. Belangrijker is dan ook een ander
vraagstuk: heeft de groote sterfte van omstreeks 135o de
wereld niet een eeuw of anderhalf achteruit gezet ? De litteratuur en de kunst zijn het, die de gegevens moeten leveren
om op deze vraag te antwoorden. Dit werk zou echter te
omvangrijk worden, wilden wij daarop hier dieper ingaan.
Meer voor de hand liggend en beter te bewijzen zijn de
gevolgen van de groote sterfte op maatschappelijk en economisch gebied. En waar deze in ons eigen land alweer in
hoofdzaak dezelfde moeten geweest zijn als elders, is het
wenschelijk, daaraan nog eenige bladzijden te wijden. Volgens
alle berichten is de menschenslachting tusschen 1347 en '52
overal het geweldigst geweest onder de lagere standen: boeren
en daglooners, handwerkslieden en arbeiders. De noodzakelijke gevolgen daarvan: schaarschte en duurte, bleven niet uit,
ook al waren de jaren, die terstond op den pesttijd volgden,
voorspoedig en vruchtbaar.
Hoe 't in Belgie, terstond na de groote epidemie, geschapen
stond, heeft abt Gillis li Muisis ons beschreven I ). Uit Frank1) Zie boven, blz. 303.
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rijk gewordt ons het bericht: „En, wat verwonderlijk was,
hoewel er overvloed was van allerlei dingen, was toch alles
tweemaal zoo duur als vroeger, zoowel gebruiks-artikelen als
levensmiddelen; dit gold ook van daglooners, boerenknechten
en bedienden. Alleen niet van sommige huizen en erven, want
daarvan waren er in die dagen te veel overgebleven" 0. Ook
de Duitsche Weener kroniek zegt: „Ofschoon (op den pesttijd) zeer vruchtbare jaren volgden, was toch alles veel duurder dan vroeger en meiden en knechten werden zoo duur, dat
men ze nauwelijks kon krijgen" 2).
Daarbij kwam nog, dat van de overgeblevenen velen, door
de talrijke sterfgevallen in eigen familie, in goeden doen
waren geraakt, zoodat ze nu den neus ophaalden voor hun
vroegere bezigheid en voor zwaren arbeid bedankten. Zoo
verzekert een Italiaansch kroniekschrijver: „de veldarbeiders
wilden allen alleen den besten grond bewerken en de rest
maar laten liggen" 3). Op sommige plaatsen moest men hen
dan ook van hooger hand dwingen, hun oude meesters niet
in den steek te laten. Zoo haalt Lechner een verordening aan
uit Duitsch Oostenrijk van den 9den Januari 1352, waarbij
hun verboden wordt de landhoeven te verlaten „wegens het
groote gebrek, dat wij, en iedereen overal aan werkkrachten
heeft, door de groote sterfte, die er in 't land geweest is" 4).
Volgens den arts Dionysius Colle, die in Noord-Italié de
pestepidemie meemaakte, waren er enkele soorten werklieden,
die dikwijls aan de ziekte ontsnapten. Het waren de leerlooiers,
de beerstekers of nachtwerkers en de kellners in herbergen 5).
Wat de eersten betreft, is dat misschien te verklaren door den
beschermenden invloed van het looizuur of tannine. De ademhalingsorganen van de tweede afdeeling waren denkelijk tegen
allerlei smetstoffen en pestluchtjes gehard. De derde afdeeling
zal wel een toevlucht tegen de „zuke" in den wijnkelder
i)
2)
3)
4)
5)

Cont. Guill. de Nangis bij d'Achery, Spicilegium, ed, alt. III, no.
Bij Pez. I. kol. 971.
Racheli, Croniche di G. M., e F. Villani, Trieste 1858, lib. I cap. 57.
Lechner, S. 79.
Bij Haeser, III, 169, 170.
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gezocht hebben. Natuurlijk wilden die menschen, daar ze na
de epidemie overal meer konden verdienen, of weg, of hooger
loon. Er bestaat dan ook nog een besluit van de magistraat
van Amiens, gedagteekend van den 21 step September 1349,
dat luidt:
„Betreffende de handwerkers en hen, die in dagloon werken bij de leerlooierij, die zich schrap zetten om buitensporig
hooge en schandelijke loonen te krijgen — waarover groot
schandaal is in de stad Amiens en waaruit groote schade
ontstaat voor 't gemeene yolk — is door den Raad verordend,
dat de bedoelde handwerkers en leerlooiersknechts, gezien,
dat zij in de huizen en op de plaatsen, waar zij werken, ook
den kost krijgen, voor elken dag, dat zij werken, drie
Parijsche stuivers zullen ontvangen, zoolang zulks aan burgemeester en schepenen behaagt; dat ze, wat aangaat hetgeen
men hun schuldig is aan dagloon gedurende de laatste week,
betaald zullen worden met drie stuivers per dag; en dat ze in
't genoemde bedrijf verplicht zullen zijn te werken tegen dit
loon, op verbeurte van lijf en goed" I).
In ons land zal het wel evenzoo geweest zijn. Ontbreken
alweer de kronieken, die 't ons bewijzen, het Zutphensch
kondichboek heeft ons een bepaling bewaard, die waarschijnlijk van 135o of '51 dateert en tegen hetzelfde euvel
gericht is:
„Wanneer iemand knechts, meiden of zoogsters 2 ) gehuurd
heeft, dan moeten die hun diensttijd uitdienen, waar ze zich
verhuurd hebben, in zooverre zij te Zutphen willen blijven,
tenzij ze een huwelijk willen sluiten; en wel te g e n het
loon, dat hun is toegezegd. En zij moeten gaan
naar wie hen gehuurd heeft op den achtsten dag na Paschen
of op den achtsten dag na St. Victorsdag (17 October).
Ingeval zij zulks niet doen, moeten de bedoelde knechts,
meiden en zoogsters een pond boete betalen aan de stad en
1) Thierry, Monuments inedits de l'histoire du Tiers-Etat. I. No. 217.
2) Waarschijnlijk waren er heel wat moederlooze kinderen overgebleven:
inimers de sterfte was zeer groot onder de jonge vrouwen.
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een pond aan hun heer, bij wien ze in dienst geweest zijn" I).
Men ziet: de hekken waren sedert 1348 verhangen ! Toen
Wilde men de nieuwgehuurde knechten en meiden niet ontvangen; maar, nu de pest groote opruiming gehouden had,
trachtte men ze op alle mogelijke manieren te houden. De
Schepene, die deze bepaling neerschreef in ons oude kondichboeck, schijnt het grappige van het geval gevoeld te hebben:
hij zette deze verordening juist onder die van 1348 ! Gevolg
van een en ander was, dat men zich dikwijls met ongeoefend
personeel moest tevreden stellen, en, zegt Villani, „ongeoefende meiden en staljongens moest men (in Italié) minstens
12, betere 18 a 24 goudgulden jaarlijks als loon geven. Handwerkslieden eischten driemaal het oude loon" 2 ). Zagen wij
boven, dat de leerlooiersknechts te Amiens hun bazen in den
steek lieten, te Spiers, in Duitschland, kwam het tot een
formeele staking onder de wevers. Toen op den 3I sten October
1351 hun geschil met hun werkgevers werd bijgelegd, verklaarden deze laatste: „Wij gildemeesters en 't gemeene gild
der drapeniers te Spiers bekennen openlijk en doen kond aan
alien, die dezen brief ooit zullen zien of hooren lezen, dat wij
alzulk misverstand en tweedracht, als er tusschen ons en de
weversknechts te Spiers in 't algemeen geweest is, aangaande
het loon: waarvan zij beweerden, dat het te laag was en dat
zij daarvan niet konden bestaan; waarom zij weggeloopen
waren; vriendschappelijk en welwillend met hen uit den weg
geruimd en beslecht hebben en dat wij betreffende alle schade,
kosten en verliezen, door hun wegloopen ontstaan, voor
e e u w i g met elkander verzoend zijn. En dat we met
elkander een loon bepaald hebben, dat wij en al onze nakomelingen ten eeuwigen dage zullen geven, en de weversknechts,
die nu zijn of namaals wezen zullen, ten eeuwigen dage zullen
aannemen en dat niemand in goede trouw meer mag nemen
I) Op blz. 20 van het oudste Kondichboeck, terstond na de bepaling over
meiden en knechten boven op blz. 29 en vlg. besproken. Zij is niet door
G. van Drinen geschreven, maar komt oak in 't Stadsboek voor. Bij
Pijnacker Hordijk, Rechtsbronnen, blz. 31 No. 112.
2) Lib. I, cap. 57.
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of geven, op boete als hierna geschreven staat" . . . . I) enz.
In 1361 brak de strijd tusschen bazen en knechten

opnieuw uit !
Natuurlijk droeg de steeds achteruitgaande waarde van het
geld tot zulke kwesties ook het noodige bij. Doch aan dit
euvel waren grootendeels de toenmalige vorsten schuld, die
nu eens de waarde, dan weer 't gehalte hunner munten willekeurig wijzigden, om toch maar meer binnen te krijgen.
Aangezien daarover in verschillende landen reeds geklaagd
werd lang voor de pest kwam, mogen wij het niet als een
uitvloeisel van de groote sterfte beschouwen 2 ). Hoogstens
werd het kwaad er door verergerd, aangezien de Heeren nu
een rijke bron van inkomsten — de Joden — misten.
Een merkwaardig vraagstuk is, waar het bezit bleef van
die families, die geheel waren uitgestorven. Ook daarover
zijn slechts weinig berichten. Te Ragusa in Dalmatie besloot
men in 1348 vele testamenten ongeldig te verklaren, omdat
of de erflaters, of de getuigen waren gestorven. Om de schuldeischers, wier schuldenaren aan de pest waren overleden, op
billijke wijze schadeloos te stellen. En, aangezien men het
ophouden der epidemie toeschreef aan de voorbidding van den
H. Blasius, werd door den Grooten en algemeenen Raad,
onder instemming van het yolk, dat daartoe, volgens oud
gebruik, met klokgelui was saamgeroepen, aangenomen en.
bepaald: „dat men V, der bezittingen van hen, die in 't verleden zonder testament waren gestorven, of in de eerstvolgende tien jaren aldus mochten sterven, besteden zou aan den
bouw der Sint Blasiuskerk" 3).
Ontfermde zich het stadsbestuur over de 8 /4, die overbleven ?
Ook de Zutphensche rechtsbronnen brengen ons eenige
merkwaardige bepalingen uit dien tijd. De eerste staat in het
8) Mane's Zeitschrft, XVII, S. 56.
2) Hoeniger en Lechner denJen daarover anders. De laatste wijdt er zelfs
een geheel hoofdstuk aan.
3) Monumenta spect. hist. Sla y. merid. XIII. p. 85, 23, 252; Lechner,
das grosze Sterben, S. 107.
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oudste kondichboek, tusschen inzettingen, door Gerard van
Drinen geregistreerd, en luidt:
„Indien aan iemand de een of andere erfenis aansterft en
vervalt, dan moet hij komen binnen een jaar, zes weken
en drie dagen om haar te aanvaarden, in zooverre hij binnens
lands is. Doet hij zulks niet, dan verliest hij al zulk recht, als
hij daarop heeft" I).
Al draagt deze bepaling geen datum, men mag haar gerustelijk op 135o of '51 stellen. Men kon toch de huizen, die geheel
uitgestorven waren, niet ten eeuwigen dage blijven bewaken.
De volgende merkwaardige bepaling is alleen in het Stadsboek opgeteekend:
„In het jaar ons Heeren 1360, des Vrijdags na Aller Heiligen (6 November), erkenden wij Schepenen van Zutphen
als recht: een kind, dat bezittingen heeft en dat twaalf
jaren oud is" — dus de kinderen uit den tijd van den doodsangst en de pest — ,,hetzij het een jongen is of een meisje,
en dat niet gekrenkt is in zijn verstandelijke vermogens, mag
zijne bezittingen van de hand doen; een jongen op zijn eigen
houtje, een meisje met haar gekozen voogd 2).
Gelukkig hebben Zutphens Schepenen deze bepaling, die
de arme stakkers overleverde aan de genade van hunne
voogden en hebzuchtige familieleden, in 1376 vervangen door
eene andere, waarin de zestienjarige leeftijd wordt vastgesteld
voor „mondigheid".
Hiermee wenschen wij dit boek te besluiten. De lezer zal
begrepen hebben, dat er over die jaren, waarvan „niets te
vinden is", toch wel 't een en ander te zeggen valt; dat de
menschheid, ook hier in Nederland, zelden of nooit een tijd,
zoo overvol aan schrikwekkende gebeurtenissen heeft meegemaakt; dat we char de verklaring moeten zoeken van veel,
dat later geschied is en dat er alle aanleiding is, om dien tijd
eens te vergelijken met den onzen, nu weer een groote men1) I3ij Pijnacker Hordijk, blz. 17, No. 56.
2) Ibid. blz. 68, noot 3.
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schenslachting — al was de oorzaak daarvan een andere —
in vele opzichten dezelfde gevolgen na zich sleept . . . .
En als we dan bedenken, dat bijna al onze geschiedschrijvers
van stad en land ons van al die ontzagwekkende gebeurtenissen tot nog toe zoo goed als niets wisten mee te deelen .. .
of wel, dat ze, van hetgeen ze nog meedeelden, gewoonlijk
niets begrepen hebben....
Dan duikt de vraag op, of het geen tijd wordt, al onze
„vaderlandsche" geschiedschrijvers eens goed na te rekenen.
Want, als ze alle tijden behandeld hebben met dezelfde
kennis van zaken, die ze bij deze jaren ten toon spreidden,
dan zal het noodig zijn weer van meet of te beginnen.

DRUKFOUTEN.

blz. 14, regel 20 staat uispraak lees uitspraak
blz. 25, regel 22 staat der lees des
blz. 46, regel 17 staat Parijs lees Parijs.
blz. 56, regel 21 staat accipo lees accipio
blz. 116, regel 12 staat aanemen lees aannemen
blz. 130, regel 26 staat in de lees is de
blz. 350, regel 31 staat 59 lees 49.

