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Ten geleide
Kort na het voltooien van het Ten Geleide bij het vorige Jaarboek bereikte ons het
bericht van het overlijden, op 1 augustus 1996, van dr. Benjamin Hendrik Erné.
Samen met prof. C.G.N. de Vooys, dr. C. Kruyskamp, dr. P.J. Meertens en dr. L.M.
van Dis, behoorde dr. Erné tot de oudste ‘corresponderende leden’ van De Fonteine
uit ‘Noord-Nederland’: men vindt hun namen onder deze titulatuur reeds vermeld
in het tweede Jaarboek van De Fonteine 1944, p. 5. Erné was in 1934 bij De Vooys
in Utrecht gepromoveerd op een uitgave van twee rederijkersspelen uit de verzameling
van de Haarlemse kamer Trou Moet Blijcken. Het proefschrift verscheen onder de
titel Twee zestiende-eeuwse spelen van de hel (Wolters, Groningen, 1934). Samen
met dr. Van Dis had Erné in 1939 ook de tekst bezorgd van de spelen die vierhonderd
jaar eerder op de beruchte wedstrijd van De Fonteine waren opgevoerd. In de inleiding
tot deze Spelen van Zinne vertoond op het Landjuweel te Gent van 12-23 Juni 1539
(Wolters, Groningen / De Sikkel, Antwerpen) spraken de editeurs de hoop uit een
tweede deel ‘te doen volgen, waarin naast een algemene inleiding de aantekeningen
op de negentien spelen een plaats zullen vinden’. Deze inleiding en aantekeningen
zouden, samen met een hernieuwde uitgave van de spelen, pas in 1982 met de
tweedelige De Gentse spelen van 1539 (Nijhoff, 's-Gravenhage) het licht zien.
Ondertussen was dr. Van Dis, in 1973, overleden. In het Jaarboek van De Fonteine
1973-74 heeft Erné een ‘In memoriam’ aan zijn coëditeur en metgezel in de rhetorica
gewijd (pp. 187-189). Van Erné verschenen in het Jaarboek verder nog: ‘Anna Bijns
en Stevijn. Een briefwisseling in refreinen’ (Jaarboek 1968, pp. 161-186) en ‘Het
Refrein zonder Dicht uit 1528’ (Jaarboek 1973-74, pp. 35-41). Het laatste is een
reactie op een bijdrage van Meertens aan het Jaarboek 1967. Ook met ‘Het allegorisch
karakter van het esbatement vant Gelt’, in Levende Talen 1969, pp. 659-665, leverde
Erné een aanvullende interpretatie bij een eerder, ditmaal door Kruyskamp, in het
Jaarboek (1966) uitgegeven tekst.
Erné publiceerde over gedichten uit het Gruuthuse-handschrift (‘Rondeel-liederen
in het handschrift van Gruythuyse’, in Bundel opstellen van oud-leerlingen
aangeboden aan Prof. Dr. C.G.N. de Vooys, 1940, pp. 133-139; ‘Een liefdesdroom’,
in Ts. Nedl. Taal- en Lett. 86 (1970), pp. 81-94, en ‘De forestier van De Witte Beer
in het

Jaarboek De Fonteine. Jaargang 1995-1996

8
Gruuthuse-handschrift’, in Ts. Nedl. Taal- en Lett. 88 (1972), pp. 107-121), maar
vooral is hij toch de auteur van een aantal klassiek geworden bijdragen over
rederijkersliteratuur. Naast het reeds hiervoor genoemde, denke men daarbij vooral
aan bijdragen als: ‘Over wagenspelen’, in Ts. Nedl. Taal- en Lett. 50 (1931), pp.
223-240 (met een uitgave van het spel ‘De Berch van Thabor’), ‘De rijmen in drie
kluchten uit de zestiende eeuw’, in Ts. Nedl. Taal- en Lett. 51 (1932), pp. 137-154
(eigenlijk een besprekingsartikel naar aanleiding van F.A. Stoetts Drie Kluchten uit
de Zestiende Eeuw) en ‘Rederijkersballaden oude en nieuwe stijl’, in De Nieuwe
Taalgids 65 (1972), pp. 355-363. Het kortere artikel ‘Een liedeken van Bruessel te
Ghent ghesonghen’, in De Nieuwe Taalgids 68 (1975), pp. 200-205, heeft weer
betrekking op het Gentse feest van 1539. Ook Ernés recensies bevatten telkens weer
interessante aanvullingen en belangwekkende beschouwingen. Men zie zijn
besprekingen van L. Rooses Cornelis Crul, Religieuze Poëzie en Anna Bijns, een
rederijkster uit de hervormingstijd in, respectievelijk, Museum 60 (1955), pp. 100-102,
en Forum der Letteren 6 (1965), pp. 53-58, en zijn beoordelingen van G.A. van Es'
Pyramus en Thisbe-editie in De Nieuwe Taalgids 59 (1966), pp. 56-57, en van W.J.C.
Buitendijks Nederlandse strijdzangen in Spiegel der Letteren 20 (1978), pp. 191-192.
Naast een bespreking van J.J. Maks De Gedichten van Anthonis de Roovere, in
Museum 62 (1957), pp. 168-170, heeft Erné ook drie oorspronkelijke artikelen
geschreven die voor het De Roovere-onderzoek van belang zijn, met name: ‘De
aanspraak “vader” voor Christus bij De Roovere’, in De Nieuwe Taalgids 59 (1966),
pp. 36-37, ‘Kleinigheden uit Van Stijevoorts refreinbundel (1524)’, in De Nieuwe
Taalgids 69 (1976), pp. 308-311, en ‘Kleinigheden uit de refreinbundel van Van
Styevoort (2)’, in De Nieuwe Taalgids 70 (1977), pp. 459-461. In de laatste bijdrage
wist Erné twee refreinen aan De Rooveres oeuvre toe te voegen.
Aan Anthonis de Roovere is ook het grootste deel van dit Jaarboek gewijd.
Voortbouwend op een in het Jaarboek van De Fonteine 1967 verschenen artikel van
G. Stuiveling (‘Met De Roovere is het moeizaam spelen’, op pp. 3-26), belicht J.P.
Westgeest de leesmogelijkheden, intrigerende betekenisaspecten en het
genre-historische belang van De Rooveres ‘schaeckspel ten love van Maria’. In de
uitvoerige bijdrage van J.B. Oosterman die daarop volgt, worden eerst de overlevering
en verspreiding van De Rooveres gedichten in kaart gebracht om vervolgens aan de
hand van overleveringsgegevens de ontstaans-
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en gebruikscontext van dit werk te reconstrueren. Dit artikel ligt in het verlengde
van Oostermans proefschrift De gratie van het gebed. Overlevering en functie van
Middelnederlandse berijmde gebeden (Amsterdam, 1995), waarin de aandacht van
de onderzoeker naar het vijftiende-eeuwse Brugge als belangrijkste productiecentrum
van getijdenboeken en berijmde gebeden werd gevoerd en daarmee ook naar de
vroege rederijkerij aldaar. De jonge doctor staat met zijn belangstelling voor de
rederijkers niet alleen. In het Ten Geleide van het vorige Jaarboek werd reeds op de
groeiende aandacht voor de rederijkers in recent promotie-onderzoek gealludeerd.
Gedacht was daarbij onder meer aan de volgende, hier alsnog ter adstructie
meegedeelde proefschriften die de laatste tien jaar zijn verschenen en die, direct of
indirect, voor de rederijkersstudie belangrijk zijn: W.N.M. Hüsken, Noyt meerder
vreucht. Compositie en structuur van het komische toneel in de Nederlanden voor
de Renaissance, Deventer, 1987; R.J. Resoort, Een schoone historie vander
borchgravinne van Vergi. Onderzoek naar de intentie en gebruikssfeer van een
zestiendeeeuwse prozaroman, Hilversum, 1988; Piet Visser, Broeders in de Geest.
De doopsgezinde bijdragen van Dierick en Jan Philipsz. Schabaelje tot de
Nederlandse stichtelijke literatuur in de zeventiende eeuw, Deventer, 1988; P. Pikhaus,
Het tafelspel bij de rederijkers, Gent, 1988-89; J.E. van Gijsen, Liefde, Kosmos en
Verbeelding. Mensen wereldbeeld in Colijn van Rijsseles Spiegel der Minnen,
Groningen, 1989; P.J.A. Franssen, Tussen tekst en publiek. Jan van Doesborch,
drukker-uitgever en literator te Antwerpen en Utrecht in de eerste helft van de
zestiende eeuw, Amsterdam, 1990; P.F.J.M. Eligh, In wisselend perspectief. Bijdragen
tot een cultuurhistorische benadering van Mariken van Nieumeghen, Den Bosch,
1991; A.C.G. Fleurkens, Stichtelijke lust. De toneelspelen van D.V Coornhert
(1522-1590) als middelen tot het geven van morele instructie, Hilversum, 1994;
Abraham Maljaars, Het Wilhelmus: auteurschap, datering en strekking. Een kritische
toetsing en nieuwe interpretatie, Kampen, 1996; Mireille Vinck-Van Caekenberghe,
Een onderzoek naar het leven, het werk en de literaire opvattingen van Cornelis van
Ghistele (1510/11-1573), rederijker en humanist, Gent, 1996; Saskia Raue, Een
nauwsluitend keurs: aard en betekenis van Den triumphe ende 't palleersel van den
vrouwen (1514), Amsterdam, 1996; Jan Willem Bonda, De meerstemmige
Nederlandse liederen van de vijftiende en zestiende eeuw, Hilversum, 1996 en B.A.M.
Ramakers, Toneelkunst en processiecultuur in Oudenaarde tussen Middeleeuwen en
Moderne Tijd, Amsterdam, 1996.
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In de derde en laatste bijdrage die men in dit Jaarboek vindt, belicht W. Waterschoot
de aard en vormen van rhetoricale betrokkenheid bij de doorbraak van de reformatie
in de Zuidelijke Nederlanden. Tenslotte is de Eed van De Fonteine verheugd als
nieuwe Corresponderende bestuursleden prof. Marijke Spies, prof. Karel Porteman,
dr. Patricia Lammens-Pikhaus en dr. Bart Ramakers te mogen verwelkomen.
De Redactie
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Zeven verborgen Marialoven van Anthonis de Roovere(*) door J.P.
Westgeest
1.
Het lofdicht op Maria neemt in het werk van de vijftiende-eeuwse Brugse dichter
Anthonis de Roovere een prominente plaats in. Van de 31 lofdichten die wij uit Maks
editie van zijn werk kennen, zijn er 23 aan haar gewijd(1) en juist in deze gedichten
lijkt de dichter al zijn retoricale registers open te trekken. Mak heeft de Marialoven
in verschillende groepen verdeeld(2). De eerste groep noemt hij: kerkelijke stoffen
(een vertaling en enkele parafraserende uitbreidingen in het Nederlands van het Ave
Maria en de oude antifoon Salve Maria). Daarnaast zijn er de symbolische gedichten
(gedichten die inhoudelijk beheerst worden door één bepaalde uitgewerkte symboliek,
bijv. van de ster, de roos, de lelie). Het meest talrijk zijn echter die waarin de dichter
zich bijzonder heeft ingespannen om ter ere van Maria vooral qua vorm en
rijmtechniek een zo fraai en zo kunstig mogelijk gedicht te componeren.

(*) Dank aan mijn WNT-collega Dirk Geirnaert voor zijn opmerkingen bij een eerdere versie
van dit artikel, en aan mevr. dr. S.A.P.J.H. lansen voor haar belangstelling voor mijn
schaakbordenonderzoek. Zij was indertijd zo vriendelijk mij inzage te geven in haar
correspondentie met Stuiveling en W.A.P. Smit in de jaren 1965-1967, waarin zij uitvoerig
kritiek leverde op de opvattingen van de eerste over het hier besproken gedicht, overigens
zonder zelf een oplossing te kunnen formuleren. Haat discussie met Stuiveling heeft tenslotte
geresulteerd in de herwerkte en, door de ‘ingebouwde’ polemiek zeer uitgebreide versie van
diens (in noot 8 genoemde) artikel. Veel van de door Stuiveling verdedigde gedichten, waarop
zij m.i. terecht kritiek leverde, spelen in mijn betoog geen rol. Daar waar ik gebruik maak
van en overeenstem met haar kritiek, vermeld ik dat steeds in een voetnoot (=Iansen, Corr.).
(1) A. de Roovere, Gedichten. Naar alle tot dusver bekende handschriften en oude drukken
uitgegeven door J.J. Mak. Zwolle, 1955. Door Mak werden ze in zijn uitgave op p.149-214
in een aparte afdeling bij elkaar gezet. Over de belangrijke plaats van de Mariaverering bij
de rederijkers in het algemeen zie men A. van Elslander, ‘De Mariavereering bij de
Rederijkers’. In: Jaarboek De Fonteine 1945 (3), p.57-74.
(2) Vgl. ed.-Mak p.45 e.v.
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Terwijl meestal vrij gemakkelijk te zien is, volgens welk principe deze laatste
Marialoven zijn opgebouwd, bevatten sommige ook meer verborgen
structuurelementen. Er zijn er zelfs die op verschillende manieren gelezen
verschillende gedichten opleveren. Om te voorkomen dat dit de lezer zou ontgaan,
wordt hierop (meestal in de laatste strofe) door de dichter geattendeerd(3). Als daarbij
een exact aantal leeswijzen wordt genoemd, krijgt het gedicht al gauw het karakter
van een raadsel. Overigens staat De Roovere hierin zeker niet alleen: in het werk
van andere rederijkers en rhétoriqueurs komt men dergelijke raadsels ook regelmatig
tegen(4). Onwillekeurig denkt men hierbij ook aan de raadselcanons, waarin m.n. de
komponisten uit de Lage Landen in deze tijd zo hebben uitgeblonken(5). Soms echter,
zoals bij de Retrograde ten loue van Maria (ed.-Mak p.206), is de titel het enige dat
erop wijst dat er iets bijzonders aan te hand is met de manier waarop het moet worden
gelezen.
Dit is ook het geval bij het gedicht dat de titel heeft Roouers schaeckspel ten loue
van Maria (ed.-Mak p. 207-208)(6). Op het eerste gezicht is dit een niet erg ingewikkeld
werkstuk met nogal wat binnenrijm, en grotendeels opgebouwd uit aanroepingen,
benamingen, typen en symbolen voor Maria. Vijftiende-eeuwers zullen veel van
deze benamingen en eretitels vertrouwd in de oren hebben geklonken. Vijf eeuwen
later zijn wij voor de meeste ervan aangewezen op werken als Die Sinnbilder und
Beiworte Mariens in der deutschen Literatur und lateinischen Hymnenpoesie des
Mittelalters van Anselm Salzer(7), die hiervan in de vorige eeuw een enorme
materiaalverza-

(3) Dit doet zich bij De Roovete voor in: Constich Lof van Maria (ed.-Mak p.203-5), vs.46-47:
‘Princersse / dus eyndick mijn gheschrifte Dwelck men mach lesen in neghen manieren’ en
O inlicste reyn rose zoo confortable (p. 209-11), vs.51-52: ‘Ontfaet in dancke myn balade
dae (lees: die) veel manieren van lesene in sluyt’.
(4) Zie bijv. de ‘intricate baladen’ op p.222 e.v. van De Const van Rhetoriken van De Castelein
en in E. Langlois, Recueil d'arts de seconde rhétorique. Paris, 1902, op p. 100 de ‘ballade a
.iij. manieres’.
(5) Men zie hiervoor bijvoorbeeld in W. Elders, Componisten van de Lage Landen.
Utrecht/Antwerpen, 1985, p.70 het uiterst ingewikkelde werkstuk in de vorm van een
schaakbord van de uit Tholen afkomstige komponist Ghiselin Danckerts. Erboven vindt men
een raadselachtig voorschrift (‘canon’), dat de sleutel is met behulp waarvan men uit het
schaakbord 21 vierstemmige motetten kan afleiden; zie voor de oplossing: Hans Westgeest,
‘Ghiselin Danckerts' Ave maris stella: The Riddle Canon Solved’. In: Tijdschrift van de
Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 36 (1986), p.66-79.
(6) Het gedicht bevindt zich in de door Eduard de Dene verzorgde uitgave (Anthonis de Roouere,
Rethoricale Wercken. Antwerpen, Jan van Ghelen, 1562) op f. D 3 ro.
(7) Darmstadt, 1967. Reprografische herdruk.
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meling heeft aangelegd. Vinden we ze daarin terug, dan blijkt dat het niet zelden
gaat om zeer oude epitheta en vergelijkingen, waarvan men het spoor terug kan
volgen door de literatuur in de volkstaal en de Latijnse hymnenpoëzie heen tot in de
vroege patristische geschriften, en soms via deze tot in de bijbel.
De titel van het gedicht verwijst naar een wel heel bijzondere dichtvorm uit de
Bourgondische tijd, die in onze literatuur onder de naam ‘schaakbord’ vooral bekend
is geworden door het dichtstuk van Matthijs de Castelein. In tegenstelling met dit
laatste, dat inderdaad in de vorm van een schaakbord is afgedrukt, onderscheidt
Roouers schaeckspel zich in typografisch opzicht noch in de door De Dene verzorgde
editie van 1562, noch in de latere editie van Mak van een ‘gewoon’ gedicht. Onder
elkaar staan zonder strofe-indeling 32 versregels, alle bestaande uit twee delen, die
voor het grootste deel syntactisch en inhoudelijk afgeronde eenheden vormen.

Roouers schaeckspel ten loue van Maria

5

10

15

20

O roose roodt // Maria claer
Gods liefste ghenoodt // Moeder eerbaer
Edelste maecht // hoochst alleene
Rijcxste verdraecht // weest ghemeene
Vol der oodtmoet // schoonste schoone
Soetst gheen soe soet // best in loone
Spieghel der duecht // Reynste vrauwe
Suyverste iuecht // vol van dauwe
Die tslot ontsloot // der hellen vaer
Voor tsvyants stoot // coempt ons bet naer
Ons druck veriaecht // weertste reyne
Lof boom ghy draecht // o boete van weyne
Princersse goet // hoochste troone
Ghy draecht den hoedt // der croonen croone
Ons doch bewuecht // vry voor rouwe
Diet al verhuecht // vaste trauwe
Troosterinne // precieux vat
Keyserinne // der hoochster stadt
Bruydt van crachte // inde cantijcke
Godt noydt wrachte // dijns ghelijcke
Licht der lichten // schijn ende claerheydt
Bouen ghestichten // tsvyandts naerheyt
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Lof Jessens rijs // Gods liefste ghetal
Sulck lof noch prijs // grondt / berch noch dal
25 Gods godinne // lieffelijck pat
Weerde minne // lof goddelijck schadt
Suyuer ghedachte // claerst soot blijcke
Wien Godt achte // In hemelrijcke
Vol minnen schichten // Tsondaers swaerheyt
30 Cundy swichten // lof der waerheydt
Lof gheen soe wijs // lof groot gheual
Lof paradijs // lof bouen al.

G. Stuiveling heeft in een artikel dat in 1967 in dit Jaarboek(8) is verschenen (en dat
ik straks aan de orde zal stellen), laten zien, dat de vershelften zich op eenvoudige
wijze zó op een schaakbord laten plaatsen, dat, zoals bij De Casteleins gedicht,
horizontaal, verticaal en diagonaal éénzelfde rijmschema verschijnt. Bij De Castelein
is dat a b a b b c b c, in dit geval a b a b c d c d. De 64 teksteenheden moeten daarvoor
in de volgorde waarin ze zijn afgedrukt, achter elkaar worden verdeeld over de acht
horizontale banen.

(8) G. Stuiveling, ‘Met De Roovere is het moeizaam spelen’. In: Jaarboek De Fonteine 1967
(XVII), p.3-26. Ook opgenomen in: idem, Vakwerk. Twaalf studies in literatuur. Zwolle,
1967, p. 102-127 (Zwolse Reeks voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te
Leiden Nr. 20). Ik citeer de eerste publicatie.
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Figuur 1

Een verschil is ook dat dit gedicht niet, en het Schaeckberd van De Castelein wél
vergezeld gaat van een raadsel, nl. de opdracht om er 38 balladen in te vinden (en
van enkele op het eerste gezicht raadselachtige aanwijzingen voor de oplossing). In
1961 had Stuiveling in zijn artikel Schaken met De Castelein m.b.t. De Casteleins
gedicht naar voren gebracht, dat dat volgens hem gelezen moest worden
overeenkomstig de loop van de schaakstukken (of juister: van enkele schaakstukken)
op het speelbord(9). Zes jaar later onderzocht hij in zijn reeds genoemde Roovere-artikel
of de door hem voorgestelde leeswijzen ook op De Rooveres gedicht toepasbaar zijn.
Na lezing van

(9) G. Stuiveling, ‘Schaken met De Castelein’. In: SpL 7 (1963-1964), p. 161-184. Ook
opgenomen in de bundel Vakwerk (...) (zie noot 8), p.75-101.
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zijn opvallend breedvoerige betoog, dat de titel Met De Roovere is het moeizaam
spelen heeft meegekregen, kan de eindconclusie in feite alleen maar zijn, dat het met
het ‘schaeckspel’ van De Roovere gaat om een met veel moeite gekonstrueerd gedicht,
dat zwakke plekken kent en als ‘schaakbord’ eigenlijk als mislukt moet worden
beschouwd.
Ik meen in 1987 in mijn artikel Casteleins code gekraakt(10) te hebben aangetoond
dat de ‘schaakmethode’ voor Casteleins gedicht niet de juiste is. Daarbij heb ik, na
verzameling en onderzoek van andere specimina van de dichtvorm en de vermeldingen
in de ‘arts de rhétorique’ van de Frans-Bourgondische rhétoriqueurs een andere
oplossing voorgesteld. Het doet mij vooral hierom genoegen nu ook een andere visie
op Roouers schaeckspel te kunnen geven, omdat daarmee ook dit gedicht een
ingenieus werkstuk blijkt te zijn, dat de beroemde Brugse dichter zeker waardig is.

2.
Precies zoals in zijn Castelein-artikel gaat Stuiveling uit van een ‘schakend’ lezen,
maar wijkt daarbij onmiddellijk op allerlei punten af van het spel zoals dat gespeeld
pleegt te worden. Het begint direct al met het zonder nadere argumentatie doen van
drie veronderstellingen, die alle een element bevatten dat met het schaakspel weinig
te maken heeft: ‘Hoewel hier niet, zoals bij De Castelein, een totaal aantal is
vastgesteld [bedoeld zijn de 38 balladen uit de opdracht, J.P.W.] dat ons de plicht
oplegt naar die exemplaren te speuren die aan de allerhoogste eisen voldoen, zal men
er toch niet toe willen overgaan nu opeens álle spelregels op zij te schuiven om zich
te vermaken met de meest gewaagde combinaties. [...] Het komt mij voor, dat men
de tucht van ten allerminste drie voorschriften zal moeten aanvaarden, wil het
schaakspel niet in grilligheid ten onder gaan: 1. elke strofe behoort haar acht
vers-eenheden te ontlenen aan alle acht kolommen, respectievelijk aan alle acht
banen, achtereenvolgens; 2. de volgorde van de acht vakjes die tezamen een strofe
opleveren, moet overeenkomen met de spelregels van een gekwalificeerd schaakstuk;
3. de spellijnen op het bord moeten gekenmerkt

(10) J.P. Wesrgeesr, ‘Casreleins code gekraakt’. In: NTg 80 (1987), p.111-124.
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zijn door een regelmatig verloop’ (p.8-9). Met elke volgende aanname raken we nog
verder van het schaakspel af:
- De acht horizontalen lijken alle goed te kunnen, daarom moet het kasteel van
elk vakje links kunnen uitgaan. Dit zal dan ook moeten gelden voor de andere
in het spel betrokken stukken (p.9).
- Door de drie aangenomen spelregels kunnen koning en koningin geen nieuwe
mogelijkheden toevoegen, daarom vervallen ze. Alleen paard, toren en raadsheer
(loper) blijven over (p.9).
- Door de drie spelregels moet het paard op zijn tocht van links naar rechts steeds
afwisselend naar boven en naar beneden op het bord zijn bekende ‘paardesprong’
uitvoeren, zodanig dat het steeds in de volgende kolom terecht komt, tot het de
overkant van het bord bereikt. Vanuit elk vakje links zijn er dus twee routes
voor het paard om geheel regelmatig de overkant te bereiken, behalve vanuit
het eerste vakje in baan 1, 2, 7 en 8. Ook voor de raadsheer, die steeds één vakje
schuin naar voren gaat, dus zigzag, zijn er vanuit elk beginvakje twee manieren,
behalve vanuit baan 1 en 8 (p.9).
- Er zijn op het bord steeds vier vakjes met eenzelfde rijmklank. Deze vakjes zijn,
gescheiden door steeds één ander vakje, t.o.v. elkaar in een vierkant gelegen.
Van deze ‘rijmvierkanten’ worden tot nu toe steeds alleen de twee horizontaal
naast elkaar gelegen teksteenheden in een gedicht verbonden. Omdat niet
waarschijnlijk is dat de andere mogelijkheden ongebruikt zullen moeten blijven,
worden als nieuwe mogelijkheden ook de twee diagonalen en de verticale
speelrichting toegevoegd (p.10).

Vervolgens (p.11-15) verkent Stuiveling de mate waarin de teksteenheden syntactisch
en semantisch zelfstandig zijn. Naar hun structuur krijgen ze in figuur 2 een letter,
de zelfstandige een hoofdletter en de onzelfstandige een kleine letter(11). Dat ‘Ghy
draecht den

(11) A: adjectivische bepaling (bijv. ‘Vol der oodtmoet’); a: onzelfstandig (bijv. ‘Voor tsvyants
stoot’); D: versfragment beginnend met het voornaamwoord ‘die’ of ‘wien’ (bijv. ‘Diet al
verhuecht’); G: gebedsuitroep met imperativische werkwoordsvorm (bijv. ‘coempt ons bet
naer’); L: versgedeelte dat begint met ‘Lof’ (bijv. ‘Lof gheen soe wijs’); N: nominale eenheid
(bijv. ‘Gods liefste ghenoodt’); n: onzelfstandig (bijv. ‘dijns ghelijcke’); S: gesubstantiveerde
superlatief (bijv. ‘Soetst gheen soe soet’); z: onzelfstandig; korte volzin met vervoegde
werkwoordsvorm (bijv. ‘Godt noydt wrachte’).
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hoedt’ in het derde vakje van de vierde horizontale baan een kleine letter heeft
gekregen, is overigens vreemd; op p. 14 wordt gesteld dat dit ‘zonder bezwaar als
een zelfstandige uiting [zou] kunnen gelden’. Waarom in dezelfde baan ‘vry voor
rouwe’ minder zelfstandig zou zijn dan bijvoorbeeld het eerste en het laatste vakje
van de tweede baan, ‘Vol der oodtmoet’ en ‘vol van dauwe’ ontgaat mij ook.

Figuur 2

Uitgaande van een van de middelste vier vakjes op het bord, ‘Bruydt van crachte’,
wordt op het kwart van het bord rechtsonder, waar zich de meeste onzelfstandige
eenheden bevinden (zoals ‘dijns ghelijcke’, ‘inde cantijcke’ en ‘Godt noydt wrachte’)
vervolgens uitgeprobeerd of de teksten zich van links naar rechts volgens de (zoals
gezegd door de drie spelregels zeer ingeperkte) loop van kasteel, paard en raadsheer
laten verbinden (p. 15-17). Dat blijkt horizontaal alleen volgens de loop van het
kasteel - dus rechtuit - het geval te zijn. Wonderlijk genoeg blijkt Stuiveling nog
steeds aan het idee van ‘schakend lezen’ vast te houden als hij ten slotte konkludeert
dat er nog slechts de volgende mogelijkheden zijn: ‘8 strofen horizontaal met het
kasteel; 8 strofen verticaal met het kasteel; 2 strofen diagonaal met de raadsheer; en
dit alles zo mogelijk twee maal, indien de dichter inderdaad de retrograden ook heeft
bedoeld’ (p. 17).
Deze laatste laat hij echter vervallen wanneer vervolgens blijkt, dat van de
horizontalen de zesde, zevende en achtste baan en van de verticalen (bijvoorbeeld)
de derde in omgekeerde leesrichting geen goede resultaten geven. We volgen
Stuiveling even op de voet. De zesde baan van rechts naar links begint aldus:
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grondt, berch noch dal
Sulck lof noch prijs
Gods liefste ghetal
Lof Jessens rijs

Moet ‘grondt’ als zelfstandig naamwoord worden opgevat, dan is niet duidelijk
waarop (of op welke persoon?) dit betrekking kan hebben. Is het een werkwoord
(‘doorgrondt’ volgens Maks annotatie), dan is, zoals Stuiveling stelt, de inversie
onverklaarbaar. In het begin van de zevende,
In hemelrijcke
Wien Godt achte
claerst soot blijcke
Suyuer ghedachte

moet de volgorde met de plaatsbepaling vóór de bijzin die wordt ingeleid door het
betrekkelijk voornaamwoord met ingesloten antecedent ‘Wien’, wel zeer gewrongen
genoemd worden.
De retrograde van de onderste baan eindigt als volgt:
lof der waerheyt
Cundy swichten
Tsondaers swaerheyt
Vol minnen schichtenM

‘Vol minnen schichten’ in de laatste regel kan een bepaling zijn bij een impliciet ‘O
Gij,...’, zoals het dat ook is bij lezing van links naar rechts. In de tweede en derde
regel ‘Cundy swichten / Tsondaers swaerheyt’ vinden we echter weer een inversie.
Deze is slechts op haar plaats als we de verzen mogen interpreteren als een bede tot
Maria of zij het verdriet, de bekommernis van de zondaar wil wegnemen. Of de
regels goedgekeurd kunnen worden, hangt dus af van de vraag of voor de vijftiende
eeuw voor ‘kunnen’ de - nu heel gewone - betekenis ‘willen’ mag worden
aangenomen. En noch uit het Middelnederlandsch Woordenboek noch uit het
Woordenboek der Nederlandsche Taal blijkt echter dat deze betekenis al zo vroeg
wordt aangetroffen. Al met al moeten we konkluderen dat er onder de horizontalen
inderdaad enkele zijn die in omgekeerde leesrichting geen goede strofen opleveren.
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Werden door Stuiveling tot nu toe zonder bedenkingen gedichten afgekeurd, nu
alleen de (goed beoordeelde) horizontalen, de verticalen en diagonalen overblijven,
wordt het voor zijn visie kritiek: ‘We (staan) angstig dicht bij het fatale punt: want
er is een absoluut minimum waaronder men niet meer van een schaakspel zal mogen
spreken’ (p. 19). De diagonalen zowel als de verticalen passeren hierna in zijn artikel
de revue en volgens Stuiveling voldoen ze in voldoende mate aan de
welgevormdheidseisen. Evenals Iansen(12) ben ik het hierbij dikwijls met hem oneens.
Bij wijze van voorbeeld wijs ik op de diagonaal die links boven als volgt begint:
O Roose roodt
schoonste schoone
Voor tsvyants stoot
der croonen croone

De derde regel, die bij horizontale lezing met het volgende vakje verbonden wordt
tot de gebruikelijke bede om bescherming tegen de duivel ‘Voor tsvyants stoot /
coempt ons bet naer’ (bescherm ons tegen de aanval van de duivel) kan hier slechts
met ‘der croone croone’ gekombineerd worden. Stuiveling stelt nu voor om het
voorzetsel ‘voor’ bij de diagonale lezing een andere betekenis te geven. Hij meent
dat de kombinatie ‘een taalkundig houdbare en dus dichterlijk aanvaardbare verbinding
kan zijn, die in rederijkersstijl tot uiting wil brengen dat Maria voor de godsvruchtige
ziel de opperste lauwerkrans betekent met betrekking tot de aanval van de duivel.
Er zijn wel vreemder dingen gezegd’ (p. 19). Zonder dit laatste in zijn algemeenheid
te willen bestrijden, wil ik er hier op wijzen dat de kombinatie op het eerste gezicht
wel heel erg kryptisch oogt en dat het beeld ook geen erg traditionele indruk maakt.
Op zichzelf genomen zou de voorstelling dat Maria een lauwerkrans overreikt aan
degene die zich verzet tegen de duivel wellicht aanvaardbaar kunnen zijn. De
lauwerkrans voor de godsvruchtige ziel als symbool voor Maria zèlf lijkt toch wel
èrg vreemd(13). Syntactisch gewrongen is de andere diagonaal: ‘Vol minnen schichten
/ lieffelijck pat / Bouen ghestichten / der hoochster stadt’ als de verklaring

(12) Zie de opmerkingen voorafgaande aan de eerste noor.
(13) lansen, Corr. 16-1-1967.
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waarop Stuiveling eindelijk uitkomt, juist is: ‘liefelijk pad dat, hoger dan al het
geschapene, naar de hemel leidt’ (p. 20).
Na de diagonalen onderzoekt Stuiveling ten slotte in hoeverre de verticalen
acceptabel zijn. De eerste is gauw besproken: hier doen zich geen
verbindingsproblemen voor (zoals blijkt uit figuur 2). ‘In al de verdere kolommen behalve de vijfde - vertonen zich moeilijkheden, soms talrijk genoeg. Maar misschien
zijn ze juist geconcentreerd om elkaar op te heffen’ (p. 21). In de tweede verticaal
blijkt dat overigens erg mee te vallen: het enige is dat ‘tsondaers swaerheyt’, dat
horizontaal als object is verbonden met het erop volgende ‘Cundy swichten’, nu als
datief moet worden opgevat: Maria wordt aangeduid als ‘lieffelijck pat / Tsondaers
swaerheyt’(14). ‘De overbekende aanduiding van Maria als een pad ten hemel geldt
hier dan speciaal voor de zondaar en zijn bedrukt gemoed’ (p. 21).
De overige verticalen, behalve de vijfde, zijn daarentegen vaak opmerkelijk veel
minder traditioneel van inhoud dan de horizontalen, en Stuivelings interpretatie bevat
soms weinig voor de hand liggende gedachtensprongen en zelfs onjuistheden. Zo
moeten we bij ‘Weerde minne’ in de derde verticaal niet meer denken aan ‘(Gods)
dierbare geliefde’ (vgl. Maks aantekening), maar aan dierbare aardse liefde en wordt
voor de kombinatie ‘Weerde minne / Cundy swichten’ in de derde verticaal als één
van de mogelijke interpretaties voorgesteld: ‘Zelfs dierbare aardse liefde weet Gij
te bedwingen. Een lofprijzing derhalve ten aanzien van iets, waartoe Beatrijs niet in
staat bleek. En zij niet alleen’ (p. 22). Als alternatief geeft hij daarna nog: ‘Dierbare
Geliefde, kunt gij ooit wijken?; of uitvoeriger: Dierbare Geliefde, is er iets denkbaar
waarvoor Gij zoudt moeten onderdoen?’ (waarin ‘Cundy swichten’, dat eerder als
onzelfstandig werd aangemerkt, nu dus tóch nog zelfstandig gebruikt blijkt te kunnen
worden(15)).
Onjuist is bijvoorbeeld, zoals Iansen heeft opgemerkt(16), bij de interpretatie van
‘vry voor rouwe / inde cantycke’ in de zesde verti-

(14) M.i. wel aannemelijk als omschrijving van de gebruikelijke voorstelling van Maria als pad
van de zondaar (en zijn bedrukt gemoed) tot God (en andersom); vgl. ook de aant. en
verwijzing in de ed.Mak. lansen (Corr. 16-1-1967) acht ook dit echter een te onorthodoxe
voorstelling.
(15) Dit laatste geldt ook voor ‘Sulck lof noch prijs’ (zie Stuivelings artikel p. 23) in de zevende
verticaal (lansen, Corr. 16-1-1967).
(16) Iansen, Corr. 14-12-1967, waar wordt gewezen op de Canisius-vertaling, waar zelfs titels
staan als: ‘De grote beproeving’ en ‘De smartelijke scheiding van den bruidegom’.
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caal de mededeling ‘want het Hooglied toont ons de bruid [...] inderdaad in een geluk
zónder verdriet’ (p. 23). Ondanks bezwaren als deze beoordeelt Stuiveling naast de
horizontalen en diagonalen ook alle verticalen als acceptabel.

3.
Anders dan in het schaakbord van De Castelein, komen er nogal wat teksteenheden
in het gedicht voor die syntactisch of semantisch niet echt zelfstandig zijn (zie figuur
2). Als gevolg hiervan kunnen we, zoals we hebben gezien, niet anders dan constateren
dat de voor de hand liggende bewegingen van de beide diagonalen en van de verticalen
met uitzondering van de eerste, tweede en vijfde, gewrongen en/of moeilijk te
interpreteren strofen opleveren. Retrograde-lezen bleek bovendien (in ieder geval)
bij de zesde, zevende en achtste horizontaal onmogelijk. Men kan zich - alles
bijeengenomen - afvragen of het nu eigenlijk wel de bedoeling geweest is dat het
gedicht Roouers schaeckspel ten loue van Maria, waar bovendien niet eens een
opdracht bijgevoegd lijkt te zijn, in een afbeelding van een speelbord uitgezet wordt
om volgens een aantal vaste principes, volgens bepaalde lijnen lezend er gedichten
uit te vormen. Dat deze vraag toch bevestigend moet worden beantwoord, wordt
duidelijk als we enkele verrassende observaties doen.
Bij ons onderzoek van het schaakbordraadsel van De Castelein hebben we o.a.
vastgesteld dat daar het syllabenaantal van de verschillende teksteenheden van belang
was. Brengen we het lettergreepaantal van De Rooveres gedicht in schema, dan
vinden we het volgende, onregelmatige patroon:

Figuur 3
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Tellen we het aantal syllaben in de horizontale banen en in de verticale kolommen
op, dan blijkt de som te variëren van 32 tot 35 lettergrepen. Van de verticalen nu,
waarvan alleen (zoals Stuiveling al vaststelde) de eerste, tweede en vijfde acceptabele
strofen opleveren, blijken juist deze drie drieëndertig lettergrepen te tellen. Is dit
getal, dat natuurlijk onmiddellijk - zeker bij de vrome dichter De Roovere en in de
religieuze kontekst van dit Marialof - een lampje doet aanschieten, wellicht het
selectiecriterium voor de door de dichter bedoelde gedichten?
De gedachte vindt steun als we vervolgens vaststellen dat ook de diagonalen, die
Stuiveling zoveel moeite kostten, beide vierendertig lettergrepen tellen en dus
geschrapt moeten worden. De conclusie ligt voor de hand: van de gedichten met het
rijmschema a b a b c d c d, die horizontaal, verticaal en diagonaal worden gevonden,
worden alleen die met drieëndertig lettergrepen goedgekeurd. In dit verband is het
overigens opmerkelijk te noemen dat de titel van het gedicht in De Denes uitgave
exact drieëndertig letters telt. Om dit als een bewust aangebrachte aanwijzing voor
de lezer op te vatten lijkt me echter te ver gaan. De wijze waarop die aanwijzing
verstopt is, is daarvoor te ongewoon. Het kan natuurlijk ook eenvoudig toeval zijn(17).
Tellen we nu het aantal overgebleven banen en kolommen waarin door toepassing
van het selectiecriterium Mariale lofdichten gevonden worden, dan blijken dat er
precies zeven te zijn. En zeven is, zoals bekend, het getal dat speciaal met Maria in
verband kan worden gebracht. We herinneren ons bijvoorbeeld de zeven vreugden
of ‘bliscappen’ en de zeven smarten van Maria. Door de reeds besproken combinatie
‘Cundy swichten / Tsondaers swaerheyt’ in de onderste horizontaal lijkt het niet
waarschijnlijk dat ook de retrograden bij de oplossing van het raadselgedicht behoren.
Het is ondenkbaar dat De Roovere, wiens dichterlijke productie voor het grootste
deel bestaat uit religieus geïnspireerde poëzie, het getal 33 zonder gedachten aan
Jezus' (leeftijd bij zijn) kruisdood gebruikt heeft. De toepassing van de symboliek
van de getallen is hier even evident als zinvol. De lof voor Maria ontstaat concreet
op het schaakbord daar waar men het getal 33 en dus het sterven van

(17) Dit blijft voorlopig, zolang niet blijkt dat De Dene (en/of andere rederijkers) vaker letters
telde, onzeker.
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Christus in gedachten heeft. D.w.z. naast de vele redenen van lof in de afzonderlijke
verzen genoemd, wordt Maria vereerd en geprezen vanwege het sterven van haar
zoon, waardoor de mensheid werd verlost. Het feit dat zij de moeder was van de
Verlosser, vormt als het ware de grondtoon die door al haar hier toegezongen lof
heenklinkt.

Figuur 4

Figuur 5

Als basisleesbewegingen waarvan er ten slotte door de specifieke
lettergreepstructuur een aantal vervielen, zijn de volgende ter sprake gekomen: de
horizontalen, verticalen, diagonalen en retrograden. Maar in De Casteleins schaakbord
bleken daartoe echter ook nog enkele andere leeswijzen (met hun retrograden) te
behoren: de zigzaggen en de twee paren van elkaar tweemaal kruisende lijnen over
de helft van het bord (bestaande uit twee helften van verschillende diagonalen en
hun tegenbewegingen, die van het midden van de ene zijde via het midden van een
aanliggende zijde naar het midden van de tegenoverliggende zijde lopen). Zouden
deze niet ook een rol spelen bij De Roovere? Om deze vraag te kunnen beantwoorden
bekijken we enkele van de volgens deze lijnen te vinden gedichten die het vereiste
aantal van drieëndertig lettergrepen tellen, nader. Bevinden er zich hieronder die
echt niet kunnen, dan zullen we voor dit specimen de extra mogelijkheden van De
Castelein moeten
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afschrijven. Allereerst kies ik het gedicht dat ontstaat als we vanuit de bovenste baan
het zevende vakje zigzag naar beneden gaan:
Rijckste verdraecht
Reynste vrauwe
Lof boom ghy draecht
vry voor rouwe
God noydt wrachte
Gods liefste ghetal
enz.

In de vijfde regel is ‘God noydt wrachte’ op geen enkele wijze syntactisch en
inhoudelijk op een acceptabele wijze te verbinden. In de verticale zigzag vanuit het
zesde vakje van de eerste horizontaal, die begint met ‘hoochst alleene / Spieghel der
duecht’ blijft de vijfde versregel ‘inde cantijcke’ alleen staan.
Voor de andere genoemde leesbewegingen kies ik het gedicht dat begint in het
eerste vakje van de vijfde horizontale baan, vier vakjes schuin naar beneden en daarna
weer vier schuin omhoog loopt. De tweede helft hiervan luidt als volgt:
Lof gheen soe wijs
claerst soot blijcke
Sulck lof noch prijs
dijns ghelijcke

Noch de laatste noch de voorlaatste regel is correct te verbinden tot iets zinvols. Ten
overvloede wijs ik nog op de beweging vanuit de linkerbovenhoek via het centrum
van het bord naar de rechterbovenhoek, waarin de al besproken kryptische kombinatie
‘Voor tsvyants stoot / der croonen croone’ voorkomt. Hiermee is het wel duidelijk:
als basisbewegingen spelen bij De Roovere alleen horizontalen, verticalen en
diagonalen een rol.

4.
Ten slotte stelt zich natuurlijk de vraag welke plaats De Rooveres gedicht inneemt
t.o.v. de andere bekende schaakborden. Het enige vroegere specimen dat tot nu toe
van deze dichtsoort aangetroffen is,
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is dat van de in het Latijn dichtende veertiende-eeuwse Deen Iacobus Nicolai de
Dacia. Zijn Liber de distinccione metrorum(18) dat in 1363 voltooid werd, bevat allerlei
gedichten rond het thema van de dood en de ‘vanitas mundi’. In zijn schaakbord
ontstaat een prozatekst als de vakjes, die alle slechts één woord bevatten, in een
schuine zigzaglijn worden verbonden: het eerste vakje van de linkerkolom, dan het
vakje er direct onder met het vakje er schuin rechtsboven, vervolgens het derde vakje
van de linkerkolom met de twee er schuin boven enzovoort. De leeswijze is dus wel
heel anders dan bij De Roovere. Voor de veronderstelling dat de Brugse dichter zich
direct door dit gedicht heeft laten inspireren, zoals men wel heeft geopperd(19),
ontbreken duidelijke aanwijzingen, al is het ook weer niet onmogelijk dat hij het
gekend heeft(20).
Opmerkelijk is dat De Rooveres Schaeckspel - voorzover nu bekend - noch in de
Nederlandse, noch in de Frans-Bourgondische literatuur voorgangers heeft. Van de
Frans-Bourgondische rhétoriqueurs kennen we twee schaakborden, waarvan ik hier
slechts kort melding kan maken(21). Beide komen op verschillende punten overeen
met De Rooveres gedicht. Het eerste wordt gevonden in de Vie de sainte Wenefrede(22),
waarschijnlijk van kort na 1500, en is een gedicht van de karthuizermonnik en dichter
Destrées, leerling van Jean Molinet en vriend van Jean Lemaire de Belges. Het bestaat
uit vier verticale kolommen naast elkaar, en is dus slechts de helft van een schaakbord.
Het raadsel, en daarmee de vorming van de bedoelde gedichten, is anders dan bij De
Roovere, en er is bovendien van boven naar beneden een acrostichon in vervlochten.
Het is echter wel gebaseerd op hetzelfde rijmschema. En ook hier worden de vakjes
grotendeels

(18) Iacobus Nicolai de Dacia, Liber de Distinccione Metrorum. Mit Einleitung und Glossar
herausgegeben von A. Kabell. Uppsala [z.j.]. (Monografier utgivna av K. Humanistika
Vetenskaps-samfundet i Uppsala 2), p. 163-4.
(19) Ulrich Ernst, Carmen figuratum. Geschichte des Figurengedichts von den antiken Ursprungen
bis zum Ausgang des Mittelalters. Köln enz., 1991, p. 733.
(20) Aan de mate waarin het werk verspreid is geweest - voor zover we dat kunnen nagaan - is
geen argument te ontlenen: het is in drie veertiende-eeuwse handschriften overgeleverd,
terwijl in een vierde, vijftiende-eeuws manuscript een klein tekstfragment eruit is aangetroffen.
Zie de inleiding in de editie-Kabell (zie noot 18) p. 42 e.v.
(21) Al eerder werd er melding van gemaakt in: Westgeest 1987 (zie noot 10), p. 119 en Hans
Westgeest, ‘Dichterlijk spel op het schaakbord. Over de schaakbordgedichten uit de 15de
rot en met de 17de eeuw’. In: Bzzletin 233 (1996), p. 10-19.
(22) Destrées Frère Chartreux et poète du temps de Marguerite d'Autriche. Publié par Holger
Petersen. Helsingfors, 1927. (Societas Scientiarum Fennicae. Commentationes Humanarum
Litterarum 1,8), p. 85.
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gevuld met prijzende benamingen, nu aan het adres van de heilige Wenefreda.
Vergelijkbare teksteenheden, maar nu negatieve qualificaties voor de vrouw,
vinden we in het ‘echiquier’ in het geheel aan de ‘blâme des dames’ gewijde Les
controverses des sexes masculin et fémenin(23) (1534) van Gratien du Pont. Zoals Du
Pont zelf in zijn kommentaar aangeeft, wijkt dit gedicht af van alle andere uit zijn
tijd. Het bevat slechts twee rijmklanken, en de dichter lijkt te zeggen, dat, hoe men
ook leest, er altijd acceptabele gedichten ontstaan.
Het eerste schaakbord in de Nederlandse literatuur na dat van Anthonis de Roovere,
en tegelijk een tweede hoogtepunt in het genre, is het reeds genoemde Schaeckberd
van De Castelein. De latere Nederlandstalige schaakborden (die ik hier verder
onbesproken zal laten) vertonen hiermee zoveel overeenkomsten, zowel wat betreft
het rijmschema, basisleesbewegingen, als wat betreft de vorm en de inhoud van de
teksteenheden, dat directe of indirecte invloed van De Casteleins werkstuk
waarschijnlijk is. Plaatsen we dit daarom nog eens naast dat van De Roovere.
Er zijn enkele opvallende verschillen. Het meest in het oog lopende verschil ligt
in de presentatiewijze. Of De Rooueres Schaeckspel in deze vorm overeenkomt met
de oorspronkelijke bedoelingen van de dichter, is niet zeker. Was Eduard de Dene
die tachtig jaar na diens overlijden de uitgave van zijn Rethoricale Wercken verzorgde,
hiervoor verantwoordelijk? Het is zelfs niet onmogelijk dat we het op rekening van
de drukker Jan van Ghelen moeten schrijven. Hoewel hierover nooit zekerheid te
verkrijgen zal zijn, lijkt me zeker niet uit te sluiten dat deze vorm van presenteren
overeenkomt met de oorspronkelijke bedoelingen van De Roovere zelf. Het geheel
van al die kleine teksteenheden, die als bouwstenen voor gedichten dienst moeten
doen, wordt op deze manier - duidelijker dan in de schaakbordvorm - als een
zelfstandig gedicht gepresenteerd, dat aan alle vereisten voldoet. Bovendien - en dit
zou wel eens de belangrijkste reden kunnen zijn - vindt men bij de weergave in een
schaakbord langs sommige lijnen lezend een aantal gedichten van inferieure kwaliteit
(bij De Castelein vindt men alleen onberispelijke gedichten!). Het misverstand dat
het hier om een slecht gedicht gaat, zou daardoor al te gemakkelijk kunnen ontstaan,
juist doordat het raadsel niet expliciet is opgegeven.

(23) Gratien du Pont, Les controverses des sexes masculin et fémenin. Tholoze, 1534.
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Beide auteurs hebben gekozen voor een ander thema: bij De Roovere betreft het een
lofzang en aanroeping van Maria, terwijl het gedicht van De Castelein een
vanitasgedicht is, waarin wordt opgeroepen het leven te beteren met het oog op de
naderende dood. Andere verschillen liggen, zoals we hebben gezien, in het gebruikte
rijmschema en het aantal basisleesbewegingen. Dit is in De Casteleins gedicht
uitgebreid met zowel verschillende soorten elkaar kruisende lijnen als met de
retrograden.
Behalve verschillen zijn er echter ook enkele opvallende overeenkomsten. In beide
gedichten is een raadsel verwerkt, bij De Roovere impliciet, bij De Castelein expliciet.
In beide is de sleutel voor de oplossing een (al of niet religieus-symbolisch) getal,
en heeft dit betrekking op het lettergrepenaantal: gedichten die - in één richting resp.
in twee richtingen samen - niet met het getal overeenkomen, moeten vervallen. Het
is opmerkelijk dat zowel De Roovere als De Castelein, die zich in hun overige werk
in tegenstelling tot de rhétoriqueurs niet bekommeren om het aantal lettergrepen van
hun verzen, dat in hun schaakbord wél doen(24). Daarbij plaatste De Roovere in de
afzonderlijke vakjes vier of vijf lettergrepen, De Castelein zes of zeven, terwijl beiden
in één vakje één hoger getal hebben aangebracht(25).
Bij alle verschillen zijn deze overeenkomsten treffend. Op het einde van mijn
Casteleins code gekraakt schreef ik: ‘Al zullen we dus ook als het zijn schaakbord
betreft, voorzichtig moeten zijn met conclusies omtrent De Casteleins originaliteit,
het lijkt toch wel aannemelijk dat hij zelf verantwoordelijk is voor de precieze
uitwerking van dit raadsel.’ Hoewel dit laatste geldig blijft, kan na analysering van
De Rooveres raadselgedicht eraan worden toegevoegd dat De Castelein zich, gezien
de opmerkelijke overeenkomsten, hoogstwaarschijnlijk wel heeft laten inspireren
door het schaakbordraadsel van de door hem zeer hoog geachte Vlaamse dichter
Anthonis de Roovere.

(24) Overigens zijn er van vroege rederijkers nog enkele andere gedichten bekend die uit
‘relverzen’ bestaan. Men zie hiervoor Dirk Coigneau, ‘Het refrein van Gilleken Honings’.
In: Jaarboek De Fonteine 1976-1977 (Deel I, XXVII), p. 47-60.
(25) Her is voorstelbaar dat de toevoeging van één extra lettergreep voor De Roovere (‘o’ vóór
‘boete van weyne’) de gemakkelijkste manier was om aan het beoogde aantal banen/kolommen
te komen. Het is opmerkelijk dat we later bij de Oudenaardse factor ook één zo'n vakje
aantreffen.
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Anthonis de Roovere
Het werk: overlevering, toeschrijving en plaatsbepaling(*) door J.B.
Oosterman
Anthonis de Roovere is karig bedeeld met aandacht in het recente letterkundige
onderzoek.(1) Deze geringe aandacht staat in schril contrast met zijn grote roem in de
late middeleeuwen en vroege moderne tijd: naam en werk waren wijd en zijd bekend.(2)
Dientengevolge beschikken we over nogal wat teksten en gegevens die bij de studie
naar leven en werk van De Roovere van belang zijn. Deze bijdrage beoogt enige
ordening aan te brengen in wat er zoal bewaard is gebleven, waarbij de voornaamste
aandacht uitgaat naar de gedichten van De Roovere. Na een korte introductie staat
het werk centraal: de overlevering wordt in grote lijnen in kaart gebracht en de
toeschrijving van teksten aan De Roovere krijgt ruime aandacht. Tenslotte wordt de
plaats van dit werk in de vijftiende eeuw aan een nadere beschouwing onderworpen.

(*) Met dank aan Dirk Coigneau, Dirk Geirnaerr en Frits van Oostrom voor hun stimulerende
op- en aanmerkingen rijdens het werk aan dit artikel. Deze bijdrage wordt gevolgd door drie
bijlagen. In de eerste volgt een overzicht van De Rooveres gedichten, in de tweede (samen
met de derde te verschijnen als zelfstandige publicatie in het volgende Jaarboek) worden
voor- en nawerk van de Rethoricale wercken uit 1562 uitgegeven en in de derde volgt de
uitgave van aan De Roovere toegeschreven gedichten die bij Mak 1955 ontbreken of in een
andere versie voorkomen. De spelling van Middelnederlandse citaten is, behoudens een
enkele uitzondering, genormaliseerd (i/j en u/v/w). In de loop van het artikel kunnen van een
en dezelfde tekst verschillende incipits voorkomen, dit omdat veelal geciteerd wordt naar de
vindplaats die ter sprake komt.
(1) Deze bewering lijkt te worden achterhaald door de artikelen die zijn verschenen terwijl deze
bijdrage reeds een heel eind gevorderd was: Potteman 1995, Westgeest 1996 en Waterschoot
1996. Zie ook de bijdrage van Westgeest in dit Jaarboek.
(2) Zie Van 't Hoog 1918, 32-35 en Waterschoot 1982, 154.
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Introductie
Anthonis de Roovere werd geboren omstreeks 1430 in Brugge, mogelijk als zoon
van Jan de Roovere, een van de oprichters in 1428 van de Heilige-Geestkamer, de
eerste rederijkerskamer ter stede.(3) Hij overleed in dezelfde stad op 16 mei 1482.(4)
Over het leven van De Roovere is te weinig bekend om een uitvoerige biografie te
kunnen schrijven. Zo weten we niet zeker wie zijn ouders waren en uit welk milieu
hij afkomstig is. Ook is onbekend welke opleiding hij heeft gevolgd, of hij getrouwd
was en kinderen had. Toch weten we over hem meer dan over de meeste Nederlandse
auteurs in de middeleeuwen. Anthonis de Roovere was rederijker, en vrijwel zeker
lid van de Heilige-Geestkamer: de officiële stukken van dat rederijkersgilde zijn
verloren gegaan bij een brand in de achttiende eeuw, maar in elk geval is bekend dat
in 1568 een tafereel verbeeldende het portraict vanden constighen facteur Anthonis
de Roovere te zien was in de ruimte waar de leden van het gilde samenkwamen.(5)
En in zijn gedichten staan passages die kunnen worden uitgelegd als aanwijzingen
voor De Rooveres lidmaatschap van het gilde.(6) Voorts weten we dat hij in het
bouwbedrijf werkzaam was. In een gedicht op de dood van De Roovere schrijft Jan
Bortoen, een medegheselle: Met metsene hy hem ambachtelijck gheneerde,(7) en Jacob
van Malen, kopiist van de Excellente cronike van Vlaenderen, noemt hem omstreeks
1485-1490 met zoveel woorden een maetsenare.(8) Over wat we hieronder moeten
verstaan kom ik verderop nog kort te spreken. Ook Eduard de Dene, die in 1562 een
uitgave bezorgt van de gedichten van De Roovere, bevestigt dat hij een metselaar
was (hoewel De Dene dit heel goed aan het gedicht van Jan Bortoen ontleend kan
hebben).(9) Uit stadsrekeningen en andere dokumenten is duidelijk dat hij een
belangrijke rol speelde bij de organisatie van stedelijke festiviteiten.(10) Meer

(3) Zie als algemene introductie Geirnaert 1982 en Coigneau 1995.
(4) Een andere datum, namelijk 21 maart, lezen we in hs. Douai, Bibliothèque Municipal, 1110,
f. 21r.
(5) Muller & Scharpé 1920, XV.
(6) Zie bijvoorbeeld O Gheest der geesten dy alle dyn geesten kent (Mak 1955, 120-123).
(7) Rethoricale wercken 1562, f. Mlv.
(8) Hs. Brugge, Stadsbibliotheek, 436, 4rb en Douai, Bibliothèque Municipal, 1110, f. 21r. Zie
ook Brussel, KB, 13073-74, f. 401vb.
(9) Zie hiervoor het voorwoord van de in n. 7 genoemde druk.
(10) Zie hiervoor vooral Viaene 1960.
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dan eens krijgt hij betaald voor het oprichten van togen tijdens een blijde inkomst,
maar ook bij minder in het oog lopende gelegenheden is hij waarschijnlijk
ingeschakeld om te zorgen voor de vervaardiging en uitvoering van toneelstukken
en gedichten. Op zijn zeventiende verwierf hij met het gedicht Men vindt moeders
die haer vruchten verslaen de titel Prince van rethoriken,(11) en in 1466 was zijn roem
zodanig dat hem een toelage wordt toegekend door de stad Brugge omme zekre
begheerte die onze harde gheduchte heere ende prince mijn heere de grave van
Charrolais hemlieden ghedaen hadden.(12) Jaarlijks ontvangt hij een bedrag van zes
pond groten (vergelijkbaar met het loon dat een metselaar in circa 20 weken verdient)
zonder dat hij daarvoor een tegenprestatie hoeft te leveren. Het enige dat van hem
wordt verlangd, is dat hij in Brugge blijft wonen.(13) Ook buiten Brugge was De
Roovere bekend: sommige van zijn teksten vinden nog tijdens zijn leven een ruime
verspreiding. Verder heeft hij in opdracht van de Brabantse stad Lier drie
toneelstukken geschreven voor opvoering tijdens een schuttersfeest in 1466,(14) en
mogelijk heeft hij ook vanuit Breda een opdracht gekregen.(15) De uitdrukkelijke
bepaling, bij de toekenning van het jaargeld, dat De Roovere in Brugge moest blijven
wonen, is misschien wel ingegeven door de opdrachten die hij van elders kreeg.(16)
De roem van De Roovere is vooral gebaseerd op het werk dat hij schreef: een
groot en veelzijdig oeuvre dat hem tot een der belangrijkste Middelnederlandse
auteurs van de vijftiende eeuw maakt. De Roovere schreef toneelwerken, gedichten
en een kroniek, en van al deze drie genres zijn voorbeelden bewaard gebleven. Wie
zich bezighoudt met Anthonis de Roovere kan voor een belangrijk deel van

(11) Zie Mak 1955, 129-131.
(12) Brugge, Stadsarchief, 157: Civiele sententiën Vierschaar, 1465-1469, f. 26r. Over deze
toekenning handelt uitvoerig Viaene 1960. Daar ook uitgave van dezelfde akte naar een later
afschrift in het Nieuwen Groenen Boeck, zie p. 361-162.
(13) Hiermee was Brugge de eerste stad in de Nederlanden die een stadsdichter aanstelde, zij het
zonder dat die titel er aan werd verbonden. Andere steden volgden later. Zie De Bock 1958.
(14) Van Boeckel 1929, zie m.n. p. 4-5.
(15) Zie hierna op p. 40-41.
(16) Opvallend is wat dat betreft dat De Roovere in Lier niet zelf zijn toneelstukken laat opvoeren
(het is kort na de toekenning van het jaargeld), terwijl een Mechelse rederijker, die eveneens
drie toneelstukken heeft geschreven, wél zelf optreedt met een gezelschap tijdens de
schuttersfeesten (zie Van Boeckel 1929, 5). We zouden kunnen denken dat De Roovere het
er niet op durfde wagen elders op te treden, zo kort na toekenning van het jaargeld. Tenslotte
was de beloning die hem in Lier te wachten stond aanzienlijk lager dan zijn jaargeld.
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diens oeuvre gebruik maken van goede tekstuitgaven. In 1955 verscheen de door
Mak bezorgde editie van de gedichten van De Roovere. Hierin zijn alle gedichten
opgenomen die Mak tot het oeuvre van De Roovere rekende. En hoewel op de
inleiding van Mak veel valt af te dingen, is er op de editie als zodanig, die varianten
naar alle aan Mak bekende redacties bevat, niets aan te merken.(17) Verder bestaat er
een goede, maar niet van commentaar voorziene, uitgave van het spel Quiconque
vult salvus esse.(18) Ook de korte kroniek over het huwelijk van Karel de Stoute en
Margareta van York in 1468 is adequaat uitgegeven.(19) De veel omvangrijker
Excellente cronike van Vlaenderen, die voor een belangrijk deel aan De Roovere
wordt toegeschreven, wacht nog op uitgave.(20)
In het vervolg van dit artikel gaat de voornaamste aandacht uit naar de gedichten
van De Roovere, hoewel toneel en geschiedschrijving niet geheel veronachtzaamd
worden. De afzonderlijke bronnen waarin diens werk bewaard is gebleven, passeren
de revue, om zodoende zicht te krijgen op de overlevering, maar ook op de terechte
of onterechte toeschrijving van werken aan De Roovere. Zorgvuldig onderzoek van
bronnen - handschriften en gedrukte boeken - kan ons beter inzicht verschaffen in
de betrouwbaarheid van toeschrijvingen en geeft bovenal inzicht in de verspreiding
die het werk van De Roovere heeft gevonden.

Toeschrijvingsproblematiek
De vraag naar de auteur van een tekst is een zinvolle vraag. Het stelt ons in staat de
achtergronden van de maker van een tekst, voor zover bekend, te betrekken in het
onderzoek naar die tekst. De wetenschap dat het gedicht Vander obedientie van De
Roovere is, speelt een rol bij het lezen van de vijfde strofe van dit gedicht, waarin
het

(17) Mak 1955. Recensies zijn Zaalberg 1955, Kruyskamp 1956, Van Mierlo 1956, Wolken 1956
en Van Eeghem 1957. De romantisch gekleurde schets van De Rooveres leven, en het onbegrip
voor formele aspecten, eigen aan de rederijkerspoëtica, maken de inleiding van Mak tot een
nauwelijks bruikbare bijdrage aan de studie naar De Roovere.
(18) Uitgegeven door Scharpé 1900-1902, die een nooit verschenen commentaar aankondigt. Zie
p. 156.
(19) Brill 1866. Over de waarde van deze uitgave zie Lievens 1982.
(20) Een gelukkige bijkomstigheid is dat de in 1531 verschenen druk met deze kroniek een tamelijk
ruime overlevering kent, en in elk geval in Nederland en België in diverse belangrijke
bibliotheken raadpleegbaar is. Zie verdere gegevens hierna in n. 60.
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gaat over gehoorzaamheid aan de landsheer. Wie bedenkt dat De Roovere zijn
jaarlijkse toelage ontving op instigatie van Karel de Stoute, die vermoedelijk landsheer
was ten tijde van het schrijven van dit gedicht, kan zich voorstellen waarom met
kennelijke genegenheid wordt geschreven: Wy ligghen thuys wel ende saechte gheleydt
/ Ende hy, wedert hem mishaecht oft greyt / Moet ligghen daer sneeu ende haghel
smelt.(21) En alleen wie de achtergronden van het Nieuwe jaer van Brugghe kent, vat
het spel met de twee betekenissen van het woord raeyen, dat de betekenis heeft van
‘zonnestraal’ die de stad verlicht en van ‘gecommitteerde’ die met wijs bestuur
Brugge door een moeilijke periode leidt.(22)
Bovendien wordt het mogelijk, wanneer we de auteur kennen, verschillende teksten
met elkaar in verband te brengen, mits er natuurlijk meer dan een tekst van de
betreffende auteur bekend is. In het verlengde hiervan wordt het ook mogelijk teksten
van verschillende auteurs tegen elkaar af te zetten. Zo zijn er bijvoorbeeld nogal wat
Mariagedichten van De Roovere, die ons in staat stellen gemeenschappelijke
kenmerken op het spoor te komen. Veel daarvan zullen kenmerkend zijn voor de
tijd, enkele verraden de persoonlijke signatuur van de dichter. Om dit laatste goed
te kunnen zien, kan het zinvol zijn contemporaine Mariagedichten van andere dichters
in ogenschouw te nemen. Voor De Roovere kunnen we dan denken aan diens staden tijdgenoot Fransois Stoc, doctor in de theologie en schrijver van enkele bewaard
gebleven gedichten. Hieronder is een Mariagedicht dat opvallende overeenkomsten
vertoont met gedichten van De Roovere.(23) Het kennen van de auteur van een tekst
levert belangrijke onderzoeksmogelijkheden die afwezig zijn wanneer de auteur niet
bekend is. Zo zijn er teksten uit het Brugge van de late vijftiende eeuw die we graag
zouden willen gebruiken om Anthonis de Roovere beter in het vizier te krijgen. Bij
gebrek aan overtuigende gronden om tot toeschrijving te komen moeten we daar
vooralsnog echter vanaf zien. Een voorbeeld biedt de Vlaamse vertaling van Christine
de Pisans Cité des dames. Van deze tekst werd in Brugge een vertaling gemaakt die
in 1475 werd voltooid onder de titel Stede der vrauwen.(24) De opdracht tot deze
vertaling was afkomstig van Jan de

(21)
(22)
(23)
(24)

Mak 1955, 250.
Viaene 1959.
Zie hierna onder ‘plaatsbepaling’.
Lievens 1959.
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Baenst, die zo'n tien jaar eerder als bemiddelaar was opgetreden tussen Karel de
Stoute en het Brugse stadsbestuur toen de toekenning van een jaargeld aan De Roovere
ter sprake kwam. De Baenst kende De Roovere, mogen we aannemen, en hij zal het
beste met hem hebben voorgehad. Zou hij niet, zo veronderstelde Viaene in 1960,
de vertaalopdracht aan De Roovere gegeven kunnen hebben?(25) Dit zou dan meteen
een verklaring geven voor een mooie coïncidentie. Op 5 april 1477, één jaar na
voltooiing van de vertaling, werkt De Roovere mee aan de blijde inkomst van Maria
van Bourgondië. Daarbij is hij verantwoordelijk voor drie togen waarin beroemde
vrouwen zijn afgebeeld.(26) Men zou graag denken dat het vertalen van de Cité des
dames hem op een idee heeft gebracht. De toeschrijving van de vertaling aan De
Roovere is echter te weinig gefundeerd om hiervoor gebruikt te kunnen worden.
Slechts de persoon van Jan de Baenst vormt de trait d'union tussen De Roovere en
de vertaler van Pisans tekst. Om een toeschrijving serieus te nemen zijn er sterkere
argumenten nodig.(27)

Gronden voor toeschrijving
Toeschrijving van teksten aan een auteur gebeurt veelal op een of meer van de
volgende gronden. In de eerste plaats zijn er teksten die expliciet aan een bepaalde
auteur worden toegeschreven. Verder zijn er nogal eens argumenten te ontlenen aan
de overlevering. Tenslotte kan ook onderzoek van tekstinterne aspecten, als de stijl
en de gebruikte beeldspraak, een aanwijzing vormen voor toeschrijving.
De naam van de auteur wordt soms in de tekst zelf genoemd. Deze kan daarbij in
de lopende tekst worden vermeld, iets wat bij De Roovere nooit voorkomt, of in een
acrostichon. Dit laatste is een bij rederijkers zeer veel gebruikt middel. Zo ook bij
De Roovere: in ten minste zeventien gedichten verschijnt zijn naam in een
acrostichon.(28)

(25) Viaene 1960, 360.
(26) Viaene 1960, 365. Zie ook Martens 1992a, 148.
(27) Wel zie ik mogelijkheden daartoe, m.n. door onderzoek van de epiloog die door de vettaler
is toegevoegd. Hierover Curnow 1975, 312-320. Een uitgave van de epiloog geeft Lievens
1959.
(28) Elfmaal luidt dit roovere (in de ed. Mak 1955, 120-123, 186-188, 189-195, 196-198, 219-224,
248-252, 346-350, 365-371, 371-390, in Vanden hinnen tastere en in hs.-Van Stijevoort, nr.
121), eenmaal rover (Mak 1955, 209-211), tweemaal rovere (Mak 1955, 393-394 en het Spel
vanden Sacramente vander Nyeuwervaert), eenmaal antonis de rovere (Mak 1955, 136-148),
eenmaal anthuenis de roovere (Mak 1955, 152-160) en eenmaal antonius de rovere (Mak
1955, 180-186).
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Overigens weten we dat acrostichons ook wel gebruikt worden om de geadresseerde
te vermelden. Toch lijkt het niet te gewaagd het acrostichon te zien als signatuur van
de auteur zolang er geen aanwijzingen voor het tegendeel zijn.(29) Onder de teksten
waarin de naam van Anthonis de Roovere in enigerlei vorm als acrostichon is
aangewezen, zijn er slechts twee die vermoedelijk niet aan hem kunnen worden
toegeschreven. Niet toevallig gaat het om teksten waarin het aangewezen acrostichon
minder overtuigend is dan in het merendeel der gedichten.(30)
Niet alleen in de tekst zelf, ook daarbuiten, in titels en onderschriften, kan de naam
van een dichter verschijnen. Soms gaat het hierbij om een opschrift dat van meet af
aan verbonden is geweest met de tekst, maar vaak hebben we te doen met secundaire
opschriften. Dit betekent dat er kans is dat het opschrift niet de feitelijke auteur geeft,
maar een latere toeschrijving betreft. En hoewel we er vanuit mogen gaan dat veel
externe toeschrijvingen betrouwbaar zijn, is enige argwaan op zijn plaats. Als de
overlevering, de vorm of de stijl van een tekst duidelijk in een andere richting wijst,
moet serieus overwogen worden of de toeschrijving in een opschrift wel kan worden
overgenomen. In het geval van De Roovere hebben we in elk geval één keer te maken
met een evident onterechte toeschrijving. In een devotieboekje dat in 1497 te
Geraardsbergen werd geschreven, bevinden zich twee teksten met een opschrift dat
De Roovere als auteur noemt.(31) Behalve in dit boekje vinden we nooit gedichten
van De Roovere in dergelijke handschriften voor de privé-devotie. De twee in dit
handschrift aan de Brugse rederijker toegeschreven teksten zijn geestelijke gedichten
in gepaard rijmende verzen, een vorm die bij De Roovere ongebruikelijk is. Lange

(29) Zo vinden we bijvoorbeeld onder de gedichten van Anna Bijns diverse met een
opdrachtacrostichon. In veel daarvan komt ook de naam (Anna) Bijns voor, en vrijwel
allemaal staan ze in verzamelingen die expliciet aan Anna Bijns worden toegeschreven. Zie
bijvoorbeeld Roose 1963, 43-45.
(30) Het betreft het refrein van retorica, Minne wijsheyt cracht voetsel Cristus bloit en de Elckerlijc.
Beide worden hierna nog besproken.
(31) Hs. Gent, UB, 1376. Over dit handschrift Oosterman 1995a, 341. De teksten zijn uitgegeven
door Scharpé 1893. De opschriften luiden respectievelijk Anthonius de Rovere heeft dit
gedicht en Anthonis de Rovere heeft dese bedinghe ghedicht Hier na volghet een scoen oratie
van der werdegher maghet ende moeder Jhesu Maria.
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gedichten, zoals de twee hier genoemde, zijn bij De Roovere altijd strofisch. Zinsbouw
en woordgebruik van deze teksten doen in niets denken aan het ornamentele
taalgebruik dat we kennen uit vele van De Rooveres refreinen. Wantrouwen ten
aanzien van de opschriften is dus op zijn plaats. Een van de gedichten, een gebed tot
Maria, maakt duidelijk dat dit wantrouwen terecht is: we vinden het gebed in liefst
vijftien handschriften; vier daarvan zijn geschreven nog voor De Roovere werd
geboren.(32) Hoewel een dergelijk bewijs ontbreekt bij het andere gedicht, dat handelt
over Jezus' lijden, neem ik aan dat ook hier sprake is van een onterechte toeschrijving.
Vraag is wel hoe een dergelijke toeschrijving tot stand kon komen in een Vlaams
handschrift dat nog in de vijftiende eeuw werd geschreven. Het getuigt hoe dan ook
van de roem die De Roovere genoot. Anderzijds moeten we bedenken dat het
handschrift in niets lijkt op rederijkershandschriften. Het is afkomstig uit een klooster,
waar men de naam van de Brugse rederijker wel kende, maar waar men, afgaande
op wat er in het boekje staat, weinig affiniteit had met rederijkersliteratuur. De overige
vermeldingen van De Rooveres naam in op- en onderschriften staan in
rederijkershandschriften, en lijken dientengevolge betrouwbaarder. Ze voetstoots
aanvaarden is echter riskant. Bij de hierna volgende bespreking van de afzonderlijke
bronnen worden ze dan ook kritisch tegen het licht gehouden. Terzijde moet worden
opgemerkt dat niet alleen afzonderlijke teksten, maar ook complete verzamelingen
expliciet aan een auteur worden toegeschreven. De Rooveres Rethoricale wercken,
een bundel die nog uitvoerig besproken wordt, is hiervan een voorbeeld. Deze
gedrukte bundel wordt op de titelpagina en in het voorwoord integraal gepresenteerd
als werk van De Roovere.
De overlevering van teksten vormt vaak een belangrijke aanwijzing voor de
herkomst ervan. Niet zelden staan teksten waarvan bekend is dat ze door een en
dezelfde auteur geschreven zijn, binnen een bron in elkaars onmiddellijke nabijheid.
Omgekeerd wordt dan ook het in elkaars nabijheid overgeleverd zijn van teksten
nogal eens geïnterpreteerd als aanwijzing voor het auteurschap.(33) Zo biedt de tekstuele
omgeving ook in het geval van De Roovere soms aanwijzingen voor toeschrijving.
In 1977 vestigde Erné de aandacht op een groep van

(32) Zie Oosterman 1995a, 290-291 (R247).
(33) Zie voor enkele voorbeelden Oosterman 1995a, 149-150. Zie ook Dronke 1987.
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zes lofdichten in het handschrift van Jan van Stijevoort, dat hierna nog uitvoerig
besproken wordt. Vier van de gedichten werden al door Mak tot het oeuvre van De
Roovere gerekend, in een vijfde wees Erné een voordien niet opgemerkt acrostichon
aan, en van het zesde gedicht veronderstelde hij dat het, vanwege de grote samenhang
in de reeks van zes, eveneens van De Roovere moest zijn.(34)
De aanwijzingen die de overlevering biedt aangaande het auteurschap van een
tekst of groep teksten, zijn lang niet altijd van dien aard dat ze als harde argumenten
beschouwd kunnen worden. Wel maakt onderzoek vaak duidelijk in welke omgeving
de kans het grootst is werk van een bepaalde auteur aan te treffen, en waar dit juist
onwaarschijnlijk is. Een voorbeeld van dit laatste levert het eerder genoemde
devotieboek uit Geraardsbergen. In combinatie met andere aanwijzingen is de
overlevering daarom wel degelijk van belang waar het de toeschrijving aan een bij
naam bekende auteur betreft van anoniem overgeleverde teksten.
Gedegen onderzoek naar stilistische aspecten van De Rooveres oeuvre is nog nooit
gepubliceerd. Weliswaar spreekt Van Vinckenroye in 1960 over ‘zeer voorzichtig
stijlcritisch onderzoek’ op grond waarvan hij twee gedichten aan De Roovere
toeschrijft, in een bijbehorende voetnoot meldt hij echter: ‘Al de bijzonderheden van
dit onderzoek kunnen wij hier niet in detail bespreken.’(35) De aard van dergelijk
onderzoek en de te verwachten resultaten vormen op voorhand geen grote stimulans
dit ter hand te nemen. Stilistisch onderzoek is niet alleen lastig uit te voeren, bovendien
is het de vraag wat uit geconstateerde overeenkomsten mag worden afgeleid.(36) Een
van de meest veelomvattende studies naar versinterne aspecten waarbij toeschrijving
het oogmerk van het onderzoek was, biedt Heeroma's inleiding tot diens uitgave van
het Gruuthuse-liedboek. Heeroma concludeerde op basis van zijn bevindingen dat
Jan Moritoen de auteur was van alle liederen. De aanvankelijke scepsis waarmee
Heeroma's opvattingen zijn ontvangen, heeft plaatsgemaakt voor het inzicht dat onder
meer is verwoord door Van Oostrom, waar deze de conclusies uit eerder onderzoek
samenvat: ‘het liedboek bevat de poëzie van in hoofdzaak één dichter’.(37) Dat grote
coherentie binnen

(34)
(35)
(36)
(37)

Erné 1977. Zie over deze reeks verder hierna p. 50.
Van Vinckenroye 1960, 6 en 6 n. 19.
Zie bijv. Dorleijn 1995 en Brinkman-ter perse.
Van Oosrrom 1992, 248.
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een verzameling liederen qua zinsbouw, woordgebruik en versvormen, zoals in het
Gruuthuse-liedboek, aanleiding vormt voor de veronderstelling dat veel van die
teksten door één auteur werden geschreven, lijkt geaccepteerd. Dit betekent evenwel
niet dat voor een tekst die veel van de beschreven kenmerken bevat, zekerheid bestaat
ten aanzien van de auteur. Verder dan het uitspreken van waarschijnlijkheden kan
men niet gaan. Dit geldt te meer wanneer het om teksten gaat die hun ontstaan vinden
in een poëticale omgeving waarin navolging niet als plagiaat wordt gebrandmerkt,
maar een gangbare praktijk is. De Gruuthuse-dichters zijn wel als prerederijkers
aangeduid, en het heeft er alle schijn van dat hun poëticale uitgangspunten maar
weinig verschilden van die van de dichters van één of twee generaties later, die
onverholen voorzien worden van het etiket ‘rederijkers’. Voor deze rederijkers, van
wie De Roovere de prominentste is, geldt hetzelfde als voor de Gruuthuse-dichters:
we kunnen hun woordgebruik beschrijven, de rijmtechniek of de toepassing van
bepaalde syntactische eigenaardigheden. Toch blijft het de vraag hoe ver de conclusies
mogen voeren die we daaruit trekken.(38) Zo zien we soms meer verwantschap tussen
twee teksten van verschillende auteurs dan tussen teksten die zeker door een en
dezelfde auteur werden geschreven.
Een bijkomend probleem is dat het tot op heden schort aan een goed
instrumentarium om kwantitatief onderzoek uit te voeren naar versinterne kenmerken
- want vaak is niet in de eerste plaats het gebruik als zodanig van een woord of
zinsconstructie kenmerkend voor een dichter, maar juist de mate waarin dit gebeurt.
Toenadering tussen letterkunde, taalkunde en taalbeheersing kan hierbij van groot
belang zijn.(39)
Bij het beantwoorden van de vraag of een tekst van De Roovere is, heb ik me in de
eerste plaats laten leiden door al dan niet contemporaine mededelingen over het
auteurschap, en door de overlevering. Soms heb ik ook tekstinterne kenmerken mee
laten wegen, maar dan slechts als aanvullende argumenten voor of tegen toeschrijving.
Stijl alleen is geen grond voor toeschrijving. Dat neemt niet weg dat stilis-

(38) Zie bijvoorbeeld Oosterman 1995a, 148-152. Ook bij het onderzoek naar
miniatuurschilderkunst komen dergelijke vragen op. Zie Chavannes-Mazel 1995.
(39) Een mooi voorbeeld van dergelijk onderzoek biedt Geirnaert 1987-1988. Zie in elk geval
ook Dorleijn 1995.
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tisch onderzoek van groot belang is om het dichterschap van De Roovere beter te
doorgronden. Het weinige dat ik hier op dit gebied te berde breng is wat mij betreft
dan ook de aanzet tot diepgravender onderzoek.
Op deze plaats beoog ik weinig meer te doen dan te komen tot een verfijning in
de afbakening van een oeuvre: welke teksten zijn (waarschijnlijk) van De Roovere,
welke zijn dit niet, en waar is de kans het grootst diens teksten aan te treffen? In de
komende pagina's worden de bronnen besproken waarin het werk van De Roovere
bewaard is gebleven. Niet al zijn teksten krijgen daarbij afzonderlijk aandacht.
Onbetwiste toeschrijvingen die ook in mijn ogen boven alle twijfel verheven zijn,
laat ik nogal eens onbesproken. Teksten waarover wat te doen is geweest en teksten
die mijns inziens ten onrechte ontbreken in Maks uitgave, komen wel ter sprake.
Alle gedichten die terecht of ten onrechte met De Roovere in verband zijn gebracht,
zijn terug te vinden in het overzicht op p. 98e.v. Daar is ook aangegeven welke
teksten en vindplaatsen in Maks editie ontbreken. Veel van het bij Mak ontbrekende
wordt voorts uitgegeven in het volgende Jaarboek, waarmee deze publikatie
daadwerkelijk kan fungeren als supplement op De gedichten van Anthonis de Roovere.

Toneelwerken
Als toneelschrijver en organisator van opvoeringen kende De Roovere misschien
wel de grootste faam. In de akte uit 1466 waarin de toekenning van het jaargeld wordt
afgekondigd, worden deze activiteiten tenminste breed uitgemeten. Er staat dat
Anthuenis de Roovere, poortere vander voorseide stede, langhe jaren ten diverschen
stonden veel ende hoofschelike ghedient hadde ende menighe ghenouchte van spelen
van goeden moralitheten ende van anderen eerbaren esbatementen ghedaen ende
ghespeelt hadde ende diversche andre blijde rethorike gheuseert hadde.(40) Verder
weten we dat De Roovere in 1466 betaald wordt voor het schrijven van drie
toneelstukken voor de stad Lier, terwijl hij in 1474 een mirakelspel over Maria levert
en door een gezelschap laat spelen voor de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouwe

(40) Brugge, Stadsarchief, 157: Civiele sentenriën Vierschaar, 1465-1469, f. 26v. Deze akte is
later ook genoteerd in het Nieuwe Groenen Boeck. Zie hiervoor n. 12.
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van de Sneeuw, verbonden aan de Brugse Onze-Lieve-Vrouwekerk.(41) Toch is de
oogst gering, als we kijken naar wat daadwerkelijk bewaard is gebleven. In feite
kennen we maar één toneelstuk dat zeker door Anthonis de Roovere werd geschreven:
het spel Quiconque vult salvus esse.(42) Het is bewaard gebleven in de bundel met
toneelwerk van Cornelis Everaert.(43) Deze Brugse rederijker uit de zestiende eeuw
verzamelde vanaf 1527 zijn eigen oeuvre in een omvangrijk handschrift, en daaraan
voorafgaand noteerde hij één toneelstuk van De Roovere:
De [...] naervolghende spelen zyn ghestelt gheweist ende ghescreven by
my Cornelis Everaert Cornelis zuene, varwer ende vulder, in zynen tyden
clerc vanden aerdchiers van Brugghe, zonder alleene teerste spil van desen
bouck, te wetene Quiquonque vult salvus esse twelcke spel in zynen tyde
maecte Anthuenis de Rovere.(44)
Everaert heeft het spel van De Roovere enigszins aangepast tijdens het kopiëren.(45)
Jammer is dat hij daarbij het jaartal dat in de tekst genoemd wordt, heeft veranderd.
Terwijl er aanvankelijk te lezen moet zijn geweest in welk jaar De Roovere zijn tekst
voltooide, lezen we nu 1527, het jaar waarin Everaert het spel gekopieerd heeft.(46)
Drie andere stukken zijn op enig moment met De Roovere in verband gebracht.
De Elckerlijc, omstreeks 1495 in Delft gedrukt, is door De Jager bestempeld als werk
van De Roovere - onder meer op grond van een na emendatie ontstaan acrostichon
rover - hoewel deze toeschrijving nooit algemeen aanvaard is.(47) Ook Het spel vanden
heilighen Sacramente vander Nyeuwervaert,(48) geschreven voor een broederschap
in Breda, is aan De Roovere toegeschreven. Dat er enige relatie met De Roovere is,
staat voor dit spel wel vast: een inlei-

(41) Brugge, Rijksarchief, Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouwe te Brugge, Oud Archief, nr. 1531:
Rekeningen 1468-1499, f. 135r: Item betaelt Anthonis de Rovere van tspil te maeckenne dat
int sceppershuus ghespeilt was / voor al vij lb. vj. s.g. Zie Strohm 1990, 48.
(42) Uitgegeven door Scharpé 1900-1902 (Hummelen 1968, 16 (nr. 1B1)). Zie verder Van 't Hoog
1918, 191-217 en Roose 1982.
(43) Hs. Btussel, KB, 19036, f. 6r-23v. Uitgave, met uitzondering van De Rooveres spel door
Muller & Scharpé 1920. Over Everaert zie Hüsken 1994.
(44) Muller & Scharpé 1920, 4.
(45) Willemyns 1968.
(46) Zie vs. 204. Scharpé 1900-1902, 163.
(47) De Jager 1943. Een felle afwijzende reactie hierop door Van Mierlo 1943. Zie verder ook
de inleiding in Vos 1967.
(48) Hummelen 1968, 158-159 (nr. 2 28).
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dend gedicht, dat verhaalt over een sacraments-mirakel in 1463, bevat in de slotstrofe
het acrostichon rovere, en is op grond daarvan aangemerkt als gedicht van de Brugse
dichter.(49) De proloog van het spel en het spel zelf, dat handelt over hetzelfde mirakel,
zijn voorzien van het onderschrift Smeken fecit. Op grond hiervan heeft men de
Brabantse dichter Jan Smeken als de auteur gezien. En hoewel een definitief antwoord
op de auteursvraag niet is te geven, acht ik de veronderstelling dat Smeken het spel
maakte uiterst plausibel.(50) Wel heeft hij bij het schrijven van het spel gebruik gemaakt
van het werk van De Roovere. Het spel, overwegend in gepaard rijmende verzen,
bevat diverse passages met een meer complex rijmschema. Een daarvan is een gedicht
van vier strofen met de refreinregel Loff zoet werdich heilich Sacrament, een regel
die lijkt op de stokregel van De Rooveres lofdicht: Lof wonderlic ghebenedijt
Sacrament. Ook verder vertoont het gedicht overeenkomsten met De Rooveres
gedicht.(51) De eerste vier verzen van de derde strofe luiden:
Loff figuere van Melchisedech
Die Abraham scincte broot ende wijn
Ende van dmanna dat viel inden wech
Loff vloeye u Helyas coecxlken fijn.(52)
Ze zijn mogelijk ontleend aan de tweede strofe van De Roovere, waarin onder
andere te lezen valt:
Tpaesche lam es van hu figuere
Ende tmanna der kinderen van Israel
Abrahams ghifte Melchisedechs bestel
Entie aercke daer David vooren speilde
Helyas coucxkin duer des inghels bevel
Es van hu figuere reyn godlic beilde.(53)

(49) Van Eeghem 1935, 437-438.
(50) Een goede samenvatting van de uitvoerige discussie (waarin opnieuw Van Mierlo een hoofdrol
speelde) in Asselbergs & Huysmans 1955, 22-28. Recent verscheen IJsseling, Van Miert &
Wetzels 1994. Hierin wordt echter niet ingegaan op de toeschrijvingsproblematiek.
(51) Zie behalve het hierna te geven voorbeeld ook het rijmpaar ghifte: gescrifte (Spel vs. 990/992
en Lofvs. 1/3).
(52) Asselbergs & Huysmans 1955, 184 (vs. 998-1001).
(53) Mak 1955, 137 (vs. 18-23).
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Tenslotte verdient het vermelding dat in het Bredase handschrift waarin het spel
bewaard is gebleven, tien strofen staan van de Lof vanden heijlighen Sacramente.(54)
Vanden jonghen vrijer ende vanden ghehouden man: Een schoon speelken heeft,
anders dan de hiervoor genoemde spelen, tot op heden nauwelijks tongen losgemaakt.
Ook hier is er aanleiding met De Roovere als auteur rekening te houden. Het korte
stuk, een dialoog tussen twee mannen, is bewaard gebleven in Vanden hinnen tastere,
een druk uit ongeveer 1555 (zie hierna) waarin verder nog twee gedichten staan die
zo goed als zeker van De Roovere zijn.(55) De plaats van dit spel, tussen de twee andere
teksten in, doet een gemeenschappelijke herkomst vermoeden.

Kronieken(56)
In de Universiteitsbibliotheek te Leuven wordt een Nederlandstalig kroniekje bewaard
waarin de feestelijkheden worden beschreven ter gelegenheid van het huwelijk van
Karel de Stoute en Margareta van York in 1468.(57) Aan het einde van de tekst staat
Explicit A. Roouere. 1468. Op grond van deze mededeling is, mijns inziens terecht,
dit verslag toegeschreven aan Anthonis de Roovere.(58) Deze was nauw betrokken bij
de organisatie van de festiviteiten en kan veel van wat beschreven is met eigen ogen
hebben aanschouwd. In enigszins verkorte vorm is dit verslag terecht gekomen in
de Excellente cronike van Vlaenderen, waarin de geschiedenis van Vlaanderen wordt
verhaald vanaf Liederik de Buc, de eerste Forestier, tot en met de dood van Maria
van Bourgondië. Vaak krijgen Brugse gebeurtenissen grote aandacht. In de uit 1531
daterende druk en in enkele handschriften wordt De Roovere genoemd als auteur
van een groot gedeelte van het beschrevene over de jaren 1437-1482.(59) De
toeschrijving aan De

(54) Asselbergs & Huysmans 1955, 213-222.
(55) Over deze druk Pleij & Resoorr 1974-1975, 393-399.
(56) Het onderstaande vormt een zeer beknopte weergave van de bevindingen die te zijner tijd
zullen worden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
(57) Hs. Leuven, UB, 20. Uitgegeven door Brill 1866. Zie verder Lievens 1982, met wiens
conclusies ik overigens niet instem.
(58) Het handschrift lijkt van later datum (einde 15e eeuw).
(59) De druk is de Excellente cronike van Vlaenderen. Vorsterman, Antwerpen, 1531 (Nijhoff &
Kronenberg 1923, nr. 659). Handschriften waarin De Roovere als auteur wordr genoemd
zijn Brugge, SB, 436; Brussel, KB, 13073-74; Douai, BM, 1110 en New York, PML, M. 435.
Zie voor verder overzicht van de handschriften hierna n. 60.
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Roovere moet serieus worden genomen: hij schreef een belangrijk deel van de
Excellente cronike. Toch is moeilijk uit te maken wat hij precies schreef; alleen al
de verschillen tussen de diverse handschriften en de druk maken dit lastig.(60) Anthonis
de Roovere schreef in elk geval vrijwel alle retoricale gedichten uit de jaren
1461-1482, teksten die zeer karakteristiek zijn voor deze kroniek. De complexe vorm
en het hermetische taalgebruik verraden de hand van een bedreven rederijker. Het
merendeel van de gedichten is geschreven ter gelegenheid van de gebeurtenis die er
in ter sprake komt, en niet pas lang nadien. We hebben dus te maken met dateerbare
gedichten. Behalve de gedichten schreef De Roovere ook veel van de feitelijke
kroniek, terwijl andere delen door hem werden geredigeerd. Dat laatste is het geval
bij het meeste dat betrekking heeft op de periode 1437-1460, maar ook bijvoorbeeld
bij het verslag van de topontmoeting tussen Karel de Stoute en keizer Frederik III te
Trier in 1473. De Excellente cronike van Vlaanderen beschrijft de wereld van De
Roovere, gezien door zijn eigen ogen, en daarmee vormt ze een prachtige, en nog
nauwelijks benutte bron voor het onderzoek naar leven en werk van De Roovere en
diens tijdgenoten.

Lof van den heijlighen Sacramente
De Rooveres lofdicht op het heilig Sacrament verdient het om meer dan een reden
de bespreking van de overlevering van De Rooveres gedichten te openen. Het is de
vroegst en meest talrijk overgeleverde tekst en bovendien, zo blijkt uit diverse
aanwijzingen,

(60) Hoewel nog veel onderzoek nodig is, lijkt het er vooralsnog op dat hs. Douai, BM, 1110 de
versie bevat die het best de tekst representeert die De Roovere aan het einde van zijn leven
heeft nagelaten. De druk uit 1531 sluit nauw hierbij aan (wel zijn er bekortingen en zijn nogal
wat specifieke details, zoals namen, weggelaten), hoewel duidelijk is dat Vorsterman zich
niet op het exemplaar uit Douai gebaseerd kan hebben. Hs. Den Haag, KB, 132 A 13 bevat
een voortzetting tot 1494 en is bewerkt en uitgebreid. Hs. Brussel, KB, 13073-74 sluit nauw
aan bij hs. Douai maar is bekort. Voor hs. New York, PML, M. 435 is gebruik gemaakt van
tenminste twee bronnen: de kroniek van De Roovere en het Fasciculus temporum. De hss.
Brugge, SB, 436 en 437 en Parijs, BN, Néerl. 106 bevatten evenmin de kroniek tot 1482 maar
lijken nauw aan te sluiten bij de ‘versie-Douai.’ De genoemde handschriften dateren uit de
vijftiende eeuw en zijn alle Westvlaams. Latere handschriften heb ik hier niet vermeld terwijl
ook handschriften waarvan onduidelijk is welke kroniek ze precies bevatten, hier zijn
weggelaten.
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een tekst die hogelijk werd gewaardeerd. Niet voor niets plaatst Eduard de Dene hem
bijna vooraan in de Rethoricale Wercken van De Roovere. De Lof van den heijlighen
Sacramente, mogelijk daterend uit 1456,(61) behandelt in vijftien strofen van vijftien
verzen de wonderbaarlijke kracht van het heilig Sacrament. In de slotstrofe lezen we
van onder naar boven de naam van de dichter in een acrostichon: Antonis de Rovere.
Lange tijd zag men dit gedicht als belangrijke aanwijzing voor de kennis die De
Roovere zou hebben van theologische geleerdheid.(62) In 1953 heeft Van Eeghem
echter overtuigend laten zien dat De Roovere niet rechtstreeks, maar via de omweg
van Ruusbroecs Spieghel der eeuwigher salicheit zich op de hoogte stelde van de
kennis der klerken.(63) Dit feit is overigens op zichzelf al verwonderlijk genoeg. Het
zijn niet in de eerste plaats Brabantse mystici die we verwachten als lectuur van een
Vlaamse rederijker.(64) Het lofdicht is, zo gaf ik al aan, de vroegst overgeleverde tekst
van De Roovere, en merkwaardig genoeg valt deze vroege overlevering te situeren
in Holland. In 1478 verscheen bij Geraert Leeu in Gouda Die Tafel des kersteliken
levens.(65) Vanaf f. 9r bevat deze eenvoudige druk De Rooveres lofdicht, voorafgegaan
op f. 8v door Hier beghint een scoen waerdich lof vanden heylighen Sacrament; de
naam van de auteur ontbreekt. Of De Roovere deze druk onder ogen heeft gehad is
onbekend, maar als dit wel het geval is geweest, mogen we aannemen dat hij daarmee
de eerste Nederlandstalige literaire auteur is die eigen werk in druk heeft zien
verschijnen. Niet veel later, in 1478 of 1479, en hemelsbreed maar 22 kilometer naar
het Noordwesten, voegde de Leidse stadssecretaris Jan Phillipsz. het gedicht van De
Roovere toe aan zijn verzameling.(66) Hoewel men zou kunnen denken dat Jan Phillipsz.
de tekst kopieerde uit de Goudse druk, blijkt bij

(61) Onderaan het blad in de Sinr-Salvaror re Brugge staar alivii. Mak 1955, 38 verwerpr De
Jagers suggesrie hierin het jaartal 1457 te zien. Mij lijkt waarschijnlijk dat de kopiist zich
vergisre met de volgorde van i en v, en nier lvi (1456) noteerde, maar liv (1454). Om dit
laatste te corrigeren telde hij eenvoudigweg twee op bij het eerdere getal, dus livii. Uitgaande
van deze darering is het aantrekkelijk een relatie te veronderstellen met een Sacrarnentsmirakel
te Nieuwervaart dat in 1456 aan een Brugs kind is geschied. Zie Asselbergs & Huysmans
1955, 93-95.
(62) Zie bijv. Van 't Hoog 1918, 20-21.
(63) Van Eeghem 1953.
(64) Zie bijvoorbeeld Van Elslander 1953, 96: ‘Van zuiver mystieke ontroering is in deze Refreinen
weinig te bespeuren.’
(65) Campbell 1874, nr. 1634.
(66) Hs. Berlijn, SPK, mgq. 557; uitgeg. door Brinkman 1995. Zie daar voor de datering p. 16.
Zie ook Brinkman-ter perse, §3.2.7.
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vergelijking van de twee redacties dat hiervan geen sprake kan zijn geweest.(67)
Onafhankelijk van elkaar is tot twee keer toe het Brugse gedicht in Holland terecht
gekomen. Dit is verbazingwekkend gezien de relatief late verspreiding van
rederijkersliteratuur in het Noorden. Toch hebben we zowel bij Leeu als bij Phillipsz.
te maken met een persoon die belang stelde in de literatuur van rederijkers, hoewel
hun motieven kunnen hebben verschild. Leeu zal commerciële motieven hebben
gehad, Phillipsz. moet een liefhebber van de const van rethorike zijn geweest. Ten
aanzien van die laatste is het trouwens de vraag of hij zelfde tekst naar Leiden bracht.
In hetzelfde handschrift volgt namelijk meteen na De Rooveres gedicht een tweede
lofdicht tot het heilig Sacrament. De tekst telt eveneens vijftien strofen van vijftien
verzen en ook hier maakt de dichter zijn naam bekend in een acrostichon, in dit geval
vanwege de lengte verdeeld over twee strofen: Willem Bastairt van Wassenaer.(68)
Deze Willem schreef, om het zo te zeggen, een vereenvoudigde omwerking van De
Rooveres gedicht. Woordgebruik en zinsbouw lijken afgestemd op een publiek dat
minder doorkneed is in de finesses van de rederijkerspoëtica. Van Wassenaer heeft
zich in zijn omwerking weinig vrijheden gepermitteerd, zoals bij vergelijking van
beide teksten te zien is. De eerste strofe bij De Roovere luidt:
O Wonderlic werc o godlike gifte
Daer alle verwonderen voren bughen
Alle sciencien hant tonge ghescrifte
Hoe groot hem liecht dijns lofs betughen
Du sijs een borst vul gracien om sughen
Uut di in ons een ewich voetsel
Een vat vul glorien wi ens heylige dugen
Ons crachtich beluken voor tsfiants broetsel
Alle menschelike sinnen o inghelic groetsel
In dij hem alle beken ontsinct
Sonder thooren allene dat crijcht bevroetsel
Van dij daer hem tgelove toe brinct
Tes recht datmen dijns lofs gedinct

(67) Nogal eens heeft de druk een lezing die verschilt van alle andere aan Mak 1955 bekende
teksten. In geen van die gevallen sluit de tekst in het hs.-Jan Phillipsz. aan bij de teksr in de
druk. Zie bijv. de verzen 2, 4, 10, 11, 26, 35 enzovoort. Over de betekenis van de varianten
handelt Stutterheim 1977.
(68) Over gedicht en dichter, zie Brinkman-ter perse §3.2.7.
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Seggende met herten seer diligent
Loff wonderlic ghebenedijt sacrament(69)

Van Wassenaer maakt daarvan het volgende:
O Oneyndelic goet o wijse macht
Voir wien dat buygen hem alle knyen
Hoe wonderlic was dijn soet gedacht
Om ons vanden ewigen doot te vryen
Scrifture sciencie al moeten vertyen
Dat eynde te vinden dijns hoochsten namen
Tgelove alleen die wairheyt doet lyen
Des wij der ontdancbairheyt mogen schamen
Dattu o licht des hoichsten betamen
Dairt engelsche gescichte bij wort gevoet
Di woudste in menscheliker nature gepranen
Om ons te laten dijn vleyssch dijn bloet
Tot een testament mits woirden soet
Ende dair wij van sonden mede werden gevrijt
Loff wairdich sacrament gebenedijt(70)

Maar hoezeer Willem van Wassenaer zijn Brugse voorbeeld ook navolgt, meer
gewaagde beeldspraak lijkt hij uit de weg te zijn gegaan: Du sijs een borst vol gracien
om sughen uit De Rooveres lofdicht ontbreekt bij Van Wassenaer.(71)
De Lof van den heijlighen Sacramente was al vroeg in het Noorden bekend, maar
ook in de stad van ontstaan verwierf De Roovere zich er grote faam mee. Het gedicht
kon de goedkeuring wegdragen van kerkelijke autoriteiten, zoals Eduard de Dene
meedeelt in zijn voorwoord van de Rethoricale wercken, en werd al tijdens De
Rooveres leven opgehangen in Brugse kerken.(72) Welke dat waren meldt De Dene
niet, maar we denken toch in de eerste plaats aan de Sint-Salvator, waar dit gedicht
nu nog steeds, fraai gecalligrafeerd en voorzien van mooie verluchting, te bewonderen
valt. Het exemplaar dat nu in Brugge hangt, dateert van kort na De Rooveres
overlijden en zal een eerder, misschien eenvoudiger uitgevoerd exemplaar heb-

(69)
(70)
(71)
(72)

Brinkman 1995, 122.
Brinkman 1995, 128.
Zie voor dit niet aan Ruusbroec ontleende beeld: Rubin 1991, 344.
Rethoricale wercken 1562, f. A3r.
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ben vervangen.(73) De restanten van zo'n eenvoudiger blad bevinden zich nu in de
British Library te Londen. Op grond van het bewaarde is moeilijk vast te stellen hoe
het Londense blad er aanvankelijk heeft uitgezien.(74)
Dergelijke bladen, met daarop een gebed en eventuele verluchting, moeten in de
vijftiende eeuw ruim verspreid zijn geweest: we zien er één op een schilderij van
Petrus Christus in het interieur van een woonhuis. En in de kathedraal die het decor
vormt van Rogier van der Weydens Zeven Sacramenten, hangt een gebed aan een
van de pilaren. Hoe algemeen het gebruik was om Nederlandse gebeden aan de muur
te hangen is onduidelijk, maar er zijn aanwijzingen dat het vaker voorkwam dan
alleen bij De Rooveres lofdicht. Een van de Gruuthuse-gebeden - dat van de dertien
peilgrinen - kan zo gefunctioneerd hebben.(75) We schrijven hier Brugge, eind
veertiende eeuw. Meer dan anderhalve eeuw later hing men nog altijd gebeden aan
de muur. Zo meldt Eduard de Dene in zijn Testament Rhetoricael dat hij in 1555 aan
de Sint-Salvatorkerk een refrein gaf datment openbaer / in de voorkercke yeuwers
mach schicken claer / up dat de godsvruchteghe mensschen lesen / hoe dhelighe
kercke als godskercke ghepresen / gefondeert mach wesen, waarna het gedicht in
kwestie volgt.(76) Misschien werd De Dene op het idee gebracht door De Rooveres
tekst, hoewel we niet zeker weten of deze toen in de Sint-Salvatorkerk te zien was.
In Gent bevonden zich in deze jaren in elk geval wél teksten van De Roovere, zoals
valt te lezen in Marcus van Vaernewijcks beschrijving van de (gevolgen van de)
beeldenstorm. Wanneer Van Vaernewijck de ravage beschrijft die de beeldenstormers
hebben aangericht in het Carmelietenklooster, staat er: De schoone ghedichten ende
loven ghemaect van Anthonis de Roovere, den fluer van de rhetorizienen, ende andere,
die daer hijnghen in ende om de voornoemde vijfcapellen ende eldere, en weet ic
niet, waer zij bevaren

(73) De verluchting dateert van kort na 1500. Over dit blad Devliegher 1979, 265, en Mak 1955,
37. Een afbeelding in kleur staat in Hogenelst & Van Oostrom 1995, 279.
(74) De Flou & Gailliard 1896, 253-257; Mak 1955, 38.
(75) De woorden so mochdiscauwen (vs. 85) zijn daarmee mogelijk in verband te brengen. In
ieder geval zou een dergelijk gebed, waarin expliciet een pelgrimsgezelschap wordt genoemd,
goed op zijn plaats zijn in de kapel of ontmoetingsruimte van dat gezelschap. Met dank aan
prof. dr. F. Willaett, die deze suggestie deed in zijn oppositie tijdens mijn promotie.
(76) Waterschoot & Coigneau 1976, 92.
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zijn.(77) Of zich hieronder ook de Lof van den heijlighen Sacramente bevond, vertelt
Van Vaernewijck jammer genoeg niet.
De grote verspreiding van de tekst wijst op zijn grote vermaardheid - zo was de
Lof van den heijligen Sacramente tijdens, of hooguit enkele decennia na De Rooveres
leven niet alleen bekend in Brugge, Gouda en Leiden, maar ook in Breda, Brussel
en Utrecht.(78) Meer nog dan de zevenvoudige overlevering toont een viertal
bewerkingen hoezeer men deze tekst bewonderde. Hiervoor kwam reeds de bewerking
door Willem van Wassenaer ter sprake. Ook het Spel vanden Heilighen Sacramente
vander Nyeuwervaert, vermoedelijk van Jan Smeken, vertoont sporen van De
Rooveres gedicht. Andere auteurs die zich hebben laten leiden door het lofdicht zijn
Jan van den Dale en Robert Lawet.
Lawet, een rederijker uit Roeselare in de tweede helft van de zestiende eeuw, heeft
net als Smeken gebruik gemaakt van passages uit De Rooveres Lof bij het schrijven
van een toneelstuk over het heilig Sacrament.(79) Van den Dale was net als Smeken
vooral in Brussel actief.(80) Van hem vinden we in de refreinenbundel van Jan van
Stijevoort een lang lofrefrein.(81) Net als in de refreinen van De Roovere en van Van
Wassenaer maakt de dichter zijn naam kenbaar in een acrostichon. De vorm van het
gedicht van Van den Dale wijkt enigszins af van die van zijn voorbeeld, maar uit
diverse tekstuele parallellen is duidelijk dat de Brusselaar het gedicht van De Roovere
heeft nagevolgd.(82)

Handschrift Brussel, KB, II 270
Hoewel uit het voorgaande de indruk kan ontstaan dat de vroege overlevering van
het werk van De Roovere buiten Brugge moet worden gezocht, is dit niet geheel
terecht. Uiteraard valt niet te loo-

(77) Vanderhaeghen 1872, 162. Zie ook Van 't Hoog 1918, 55 n. 1.
(78) Zoals blijkr uit het Spel vanden Heilighen Sacramente vander Nyeuwervaert, de bewerking
van Jan van den Dale en het handschrift van Jan van Stijevoort.
(79) Zie Scharpé 1906, over Lawets Gheestelick Spel vanden Helighen Sacramente p. 97-104
(Hummelen 1968, 51 (1M4)). De parallel is als eerste gezien door Van Elslander 1953, 100
n. 27.
(80) Over Van den Dale, zie Van Eeghem 1966 en vooral Degroote 1944.
(81) Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 2, 233-244.
(82) Degroote 1944, 25-27.
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chenen dat De Rooveres teksten buiten Brugge opvallend vroeg verschijnen (straks
zien we hiervan nog een opmerkelijk voorbeeld). Toch is de eerste bron die meer
dan één tekst bevat, afkomstig uit de geboortestad van De Roovere. Het is een papieren
handschrift dat in aanleg dateert van omstreeks 1490, en waaraan later gedeelten zijn
toegevoegd.(83) Binnen het kader van dit artikel gaat de aandacht uit naar het oudste
deel en naar het vervolg daarop, vermoedelijk in Antwerpen tot stand gekomen en
daterend uit het begin van de zestiende eeuw. Dit gedeelte, waaraan in verschillende
fasen teksten zijn toegevoegd, opent met Scepper der wijsheit goddelijck gedochte,
dat blijkens het opschrift aan De Roovere kan worden toegeschreven.(84) De taal van
dit refrein bevat, anders dan de gedichten in het oudste deel, niet-Brugse elementen,
wat zich laat verldaren door de vermoedelijk niet-Brugse kopiist van deze
toevoeging.(85)
Zijn grote belang ontleent dit handschrift niet aan de latere toevoegingen, maar
aan de codex die kort na de dood van De Roovere in Brugge moet zijn aangelegd.
Het gaat om de folia 15-71 van het Brusselse handschrift. In Maks editie uit 1955
vinden we vijf gedichten die uit dit Brugse gedeelte afkomstig zijn. Twee daarvan
bevatten de auteursnaam in een acrostichon, twee zijn voorzien van een opschrift
waarin De Roovere als auteur wordt genoemd en van het vijfde weten we dat De
Roovere de auteur is omdat het gedicht ook in de Rethoricale wercken voorkomt (en
daar behoort tot de teksten waarvan het auteurschap niet wordt betwist).(86) De redacties
die we van deze vijf teksten in dit handschrift vinden, behoren tot de beste in het
overgeleverde oeuvre: de afschriften zijn zorgvuldig en vrijwel zonder corrupties
uitgevoerd en de taal is zuiver Westvlaams.(87)
Wanneer de inhoud nauwkeurig wordt bekeken, valt op dat deze bundel naast
diverse oudere teksten, vooral rederijkersgedichten bevat die uit Brugge of omgeving
afkomstig zijn. Zowel door date-

(83) Voor een uitvoerige beschrtijving zie Lyna 1924. Zie ook Oosterman 1995a, 106-108 en 332
(nr. 33).
(84) Brussel, KB, II 270, f. 72r-76r.
(85) Willemyns 1967, 566 constateert dit en spreekt over ‘een zeer eigenaardige tekst met een
bizarre mengeling van uitdrukkingen en spellingen die zeer specifiek Wvla. zijn, naast andere
die dat onmogelijk kunnen zijn.’ Dat deze tekst in een ander deel van het handschrift staat
dan de overige teksten van De Roovere wist Willemyns niet (zie p. 567).
(86) Het gaat achtereenvolgens om Met ongheruster herten zwaer (f. 15r-17v), O Jhesus Cristus
wat zal ic bestaen (f. 36v-38v), Almueghende vader zonder beghin (f. 40v-41r), Elc lant heeft
zonderlinghe zede (f. 45v-47r) en Een die hem zelven niet en ziet (f. 59v-61r).
(87) Willemyns 1967, 565-567.
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ring en herkomst van de codex, als door de inhoud - vermoedelijk afkomstig uit een
rederijkersmilieu - mogen we de kans dan ook groot achten dat naast de vijf door
Mak gesignaleerde teksten, meer gedichten van De Roovere in dit handschrift staan.
Twee refreinen komen in elk geval in aanmerking om aan het oeuvre van De Roovere
te worden toegevoegd. Het eerste refrein waarvoor dit geldt is Als icpeinse om des
tijts onlancheit.(88) Van Vinckenroye heeft in 1960 laten zien dat op vormtechnische
en stilistische gronden De Roovere nadrukkelijk in aanmerking komt voor het
auteurschap, terwijl bovendien de laatste strofe van dit in vier handschriften
overgeleverde gedicht, voorkomt in de Rethoricale wercken.(89) Wel zijn er aanzienlijke
verschillen tussen de afzonderlijke tekstgetuigen, een verschijnsel dat zich bij De
Roovere vaker voordoet. Men kan zich afvragen of de geconstateerde verschillen als
het resultaat van corruptie aangemerkt moeten worden of dat er hier sprake kan zijn
van verschillende auteursversies.(90)
Een tweede refrein dat aan De Roovere toegeschreven kan worden is O lievelicste
hesus ende goedertierste.(91) Zoals hiervoor reeds vermeld, heeft Erné laten zien dat
dit gedicht deel uitmaakt van een samenhangende reeks van zes gedichten in het
handschrift van Jan van Stijevoort.(92) Wat Erné niet zegt, is dat dit gedicht in
handschrift Brussel, KB, II 270 is voorzien van een afgesneden en daardoor onleesbaar
opschrift. Men zou kunnen vermoeden dat hier de naam van de Brugse dichter te
lezen is geweest. Ook elders in dit handschrift vinden we afgesneden opschriften,
bijvoorbeeld bij An al dat mijn zin gronden can op f. 24r-v. Het weggesneden en
daardoor onleesbaar geworden opschrift kan de naam van De Roovere hebben
vermeld, zo kan gedacht worden bij eerste aanschouwing, maar vergelijking met het
wél leesbare Rouere op f. 40v maakt dit uiterst twijfelachtig (zie afbeelding 1 en 2).
In elk geval twee gedichten uit Brussel, KB, II 270 die in Maks editie niet voorkomen,
kunnen aan

(88) Brussel, KB, II 270, f. 64t-65v.
(89) Van Vinckenroye 1960, 6-9 met een uitgave op p. 14-17. De veronderstelling van Mak 1955,
28 dat het gedicht van Anna Bijns zou zijn, is gezien de datering van hs. II 270 onmogelijk.
Roose 1963, 128 sluit zich echter aan bij het oordeel van Van Vinckenroye.
(90) Van Vinckenroye 1960, 7-8 besluit tot dit laatste. Zie ter vergelijking ook Stutterheim 1977.
(91) Brussel, KB, II 270, f. 54v-56r. Zie Oosterman 1995a, 286 (R 230).
(92) Erné 1977. Een aanvullende aanwijzing in Erné 1966.
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Afbeelding 1: Brussel, KB, II 270, f. 24r (detail).

Afbeelding 2: Brussel, KB, II 270, f. 40r (detail).

De Rooveres oeuvre worden toegevoegd. Ook onder de overgebleven anonieme
gedichten in deze verzameling kunnen zich teksten van De Roovere bevinden. Zo
bevat het handschrift zes nieuwjaarsgedichten. Twee daarvan zijn van De Roovere
en één van Fransois Stoc.(93) Twee anonieme nieuwjaarsgedichten vertonen door hun
vorm grote gelijkenis met het gedicht van Stoc, zonder dat evenwel de naam van een
auteur bekend is.(94) Zou Anthonis de Roovere niet voor een van deze gedichten
getekend kunnen hebben, en zijn misschien ook de rondelen - formeel in niets
verschillend van de vier die tot zijn oeuvre behoren - door hem geschreven?(95) Hoe
het ook zij, de Brugse kern van dit handschrift is van groot belang voor het onderzoek
naar De Roovere en de literatuur van zijn tijd, want nergens zien we beter de wereld
in woorden waaraan De Roovere zo'n belangrijke bijdrage leverde.

(93) De gedichten van De Roovere zijn Elc lant heeft zonderlinghe zede en Een die hem zelven
niet en ziet.
(94) Trect af dijn herte ter weerelt solaes (f. 32v) en Merct dijn zelfs ghebreken alleene (f. 44v).
In alledrie vinden we een acrostichon over de volle lengte van het gedicht.
(95) Resp. op de f. 39r en 40r. Zie Oosrerman 1995a, 240 (R47) en 288 (R 238).
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Handschrift van Jan van Stijevoort
Het papieren verzamelhandschrift van de Utrechtse kanunnik Jan van Stijevoort
(Berlijn, SPK, mgq 651) is, zeker in kwantitatief opzicht, de belangrijkste
handgeschreven bron met gedichten van De Roovere.(96) In de editie van Mak zijn
dertien gedichten uit dit handschrift uitgegeven of in de aantekeningen verwerkt.
Daaraan kunnen in elk geval vier teksten worden toegevoegd. Eén gedicht, Dijn
macht dijn prys dyn lof dijn weerde, heeft Mak eenvoudig over het hoofd gezien.
Voor drie andere gedichten is hiervóór de toeschrijving reeds ter sprake gekomen.
Daaronder zijn er twee uit de reeks van zes lofdichten die Erné heeft aangewezen O Glorieuse name groot onendelick en O Lieve Jesus ende goedertierste - een reeks
die, zo mogen we aannemen, al door De Roovere zelf is samengesteld, en die alleen
in het handschrift-Van Stijevoort compleet voorkomt. En verder Als ick peijse om
des tijdts onlancheijt dat door Van Vinckenroye overtuigend op het conto van De
Roovere is geschreven.
Behalve de genoemde zeventien gedichten, zijn er drie waarop in het verleden
aandacht is gevestigd in relatie met Anthonis de Roovere. Het is de hiervoor al
besproken Sacramentslof van Jan van den Dale, waarin echo's doorklinken van De
Roovere's lofdicht. Het tweede gedicht is Al siedy God betert begraven den wet
(refrein 209), een omwerking van De Rooveres gedicht Siedy eylaes de duecht alomme
verjaecht.(97) Of we hier te maken hebben met twee auteursversies of juist met een
voorbeeld en navolging, valt niet uit te maken. Tot op heden is er vanuit gegaan dat
dit laatste het geval is, en het zou daarmee de zoveelste aanwijzing zijn voor de grote
invloed die dit oeuvre heeft uitgeoefend.
Het derde is een gedicht dat al door Lyna en Van Eeghem aan De Roovere is
toegeschreven. Het betreft Minne wijsheyt cracht voetsel Cristus bloit (refrein 166),
een lof op retorica, waarin de editeurs in de tweede strofe een acrostichon hebben
ontdekt: roever (of roover).(98)

(96) Over het handschrift in de eerste plaats Lyna & Van Eeghem 1929-1930, een integrale editie
met nawoord met gegevens over handschrift, samensteller en inhoud. Zie vetder De Vooys
1902, de eerste uitvoerige beschrijving, en Coigneau 1980-1983 dl. 1, 37-56. Biografische
gegevens in Boeren 1953, Boeren 1956 en Boeren 1961.
(97) Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 2, 155-156 en Mak 1955, 317-318. Op grond van het
vermeende acrostichon is dit gedicht aan ene Haes toegedicht. Ondanks twijfel over de auteur
gaat mijn voorkeur uit naar De Roovere.
(98) Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 2, 288. De rekst staat op p. 63-67.

Jaarboek De Fonteine. Jaargang 1995-1996

53
Mak acht, in de inleiding van de editie, het voorkomen van deze lettercombinatie
‘een toevallige samentrekking’, terwijl de stijl hem aan een latere periode doet
denken.(99) Uit 1950 dateert een artikel van Borguet, die betoogt dat dit gedicht de
Rethorijcke van De Roovere moet zijn waarnaar Matthijs de Castelein verwijst in
diens Const van rhetoriken. Daarbij wijst hij op elementen in De Casteleins Const
die overeenkomen met elementen in het gedicht van ‘Roever’. Borguet besluit op
grond hiervan dat ‘De Castelein a subi l'influence de De Roovere.’(100) De Castelein
kende werk van De Roovere, daarover hoeft geen twijfel te bestaan. Of dit het
onderhavige gedicht was, valt moeilijker uit te maken. De door Borguet opgesomde
elementen vinden we ook in gedichten van De Roovere waarvan de toeschrijving
minder omstreden is. Bovendien roept het acrostichon door vorm en plaats in het
gedicht vragen op. Het is minder overtuigend dan andere acrostichons. Ik ben er
vooralsnog niet erg van overtuigd dat Anthonis de Roovere dit gedicht schreef. Daar
komt bij dat de tekst in een gedeelte van het handschrift staat waar vooral, zo te zien,
teksten staan die tamelijk recent waren toen Jan van Stijevoort ze noteerde. Daarmee
komen we aan een punt dat hier verdere uitwerking verdient.
Het handschrift-Van Stijevoort bevat zo'n 250, ogenschijnlijk willekeurig
samengevoegde teksten. Toch is, voor wie nauwkeuriger kijkt, te zien dat het
handschrift diverse samenhangende groepjes teksten bevat. Eerder kwam de reeks
met zes gedichten van De Roovere al ter sprake. Iets verderop staan vier van zijn
Mariagedichten bij elkaar,(101) en meer naar voren in het handschrift vinden we
gedichten met identieke stokregel die niet ver van elkaar staan. De bundel vertoont
meer ordening dan eerst misschien gedacht werd. Dit betekent natuurlijk niet dat Jan
van Stijevoort zélf doelbewust deze ordening heeft aangebracht. Veeleer hebben we
te maken met deelverzamelingen die door de Utrechtse kanunnik zijn samengebracht
- vermoedelijk in de jaren waarin hij nog in het Zuiden verbleef - en die zo hun eigen
ordeningsprincipes laten zien.

(99) Mak 1955, 28-29.
(100) Botguet 1950, 1067.
(101) Op f. 181v-189v staan achtereenvolgens Ave advocatelicste adverteringhe, Machtighe
mogentheit menighertiere, Ave Vpperste Eerwerdichste Moedere en Ach alder gloriooste
drachte.
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Reeds De Vooys, die het handschrift in 1902 onder de aandacht bracht, meende een
deelverzameling te herkennen in het tweede deel van de bundel, waar opvallend veel
teksten staan die ook in de gedrukte bundel van Jan van Doesborch voorkomen.(102)
Naderhand toonde Coigneau dat binnen het door De Vooys aangewezen gedeelte
een alfabetische reeks refreinen voorkomt: de teksten zijn gerangschikt naar de
beginletter van de stokregel. Coigneau wijst er op dat binnen deze reeks niet alleen
‘Van Doesborch-refreinen’ zijn te vinden maar bovendien een gedicht van De Roovere
en een bewerking van een van diens gedichten.(103) Daaraan kan nog een refrein van
de vijftiende-eeuwse Brugse dichter Bloumaert worden toegevoegd.(104) Coigneau
sluit zich aan bij De Vooys in de constatering dat ‘men inderdaad [mag] besluiten
dat we hier op de “kern van een oude verzameling” zijn gestoten.’(105) Toch is het
opvallend dat hier zo weinig gedichten van De Roovere zijn te vinden. Het is een
bevinding die trouwens spoort met het geheel ontbreken van gedichten van De
Roovere in de refreinbundel van Jan van Doesborch. De alfabetische reeks omvat
de nummers 187-218 en is de duidelijkst begrensbare deelverzameling. Minder scherp
af te bakenen zijn de hierna te noemen verzamelingen.
Enkele stokregels komen meer dan eens voor in de bundel-Van Stijevoort. Een
daarvan is Wat vintmen menighen lepen hase, de stokregel van de refreinen 70, 72,
74, 76 en 78. Vier van deze refreinen bestaan uit vier strofen van dertien verzen, het
middelste - refrein 74 - heeft drie strofen van veertien verzen en een prince van tien
verzen. Het totaal aantal verzen is steeds 52. Kort na dit groepje vinden we zes
refreinen op de stok Es dit niet ter werelt een paradijs: de nummers: 88, 90, 92, 94,
96 en 98. Ook hier weer is de vorm van de afzonderlijke refreinen vrijwel identiek:
ze bestaan uit drie strofen van vijftien verzen, gevolgd door een evenlange of kortere
prince. Na zowel de eerste als de tweede reeks (bij de eerste direct, bij de tweede
iets verderop) volgt een refrein dat bestaat uit vier strofen van achttien verzen op de
stok: Loff Maria sonder erfsonde

(102) Uitvoerige bespreking van het handschrift in De Vooys 1902. Over de verwantschap met de
bundel van Van Doesborch: De Vooys 1903, 134-135.
(103) Coigneau 1980-1983 dl. 1, 39; de twee genoemde teksten zijn resp. nr. 218 en nr. 209 in de
bundel (Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 2, 172-173 en 155-156).
(104) Nr. 194 (Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 1, 125-127). Dezelfde tekst ook in Brussel,
KB, II 270, f. 41v-42r.
(105) Coigneau 1980-1983 dl. 1, 39.
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ontaen.(106) De beide reeksen worden hiermee als het ware gekoppeld. Het heeft er
veel van weg dat deze gedichten afkomstig zijn van één of meer refreinfeesten, waar
men immers dikwijls refreinen diende te maken volgens vooraf opgegeven eisen die
betrekking hadden op de stokregel, het aantal strofen en de omvang van de strofen.
Van Elslander, die de twee eerstgenoemde reeksen reeds signaleerde en vragenderwijs
met een refreinfeest in verband bracht,(107) opperde de mogelijkheid dat de refreinen
op de stok Loff Maria sonder erfsonde ontfaen afkomstig kunnen zijn van een
theologisch georiënteerd refreinfeest te Brussel in 1512.(108) Het lijkt nauwelijks toeval
dat in een van de refreinen die in de eerste reeks zijn tussengevoegd toespelingen
voorkomen op de politieke situatie in 1512.(109) Andere gegevens die van dienst kunnen
zijn om de plaats van deze gedichten nader te bepalen, leveren de frasen waarin wordt
gerefereerd aan een rederijkerskamer. In de tweede reeks, op de stok Es dit niet ter
werelt een paradijs, vinden we enkele keren het devies groyende in duechden, en in
een van de tussengevoegde refreinen wordt de prince vander goudbloemen
toegesproken.(110) De prince van refrein 64, dat voorafgaat aan de eerste reeks, begint
met Princesse vander eedelder Goutbloimen / die nae conste haect. Het lijkt erop
dat hier gerefereerd wordt aan de Antwerpse kamer ‘De Goudbloem’ die als devies
voerde ‘Bloeiende in deugden’.(111) Wat uit dit alles geconcludeerd mag worden is
vooralsnog niet geheel duidelijk: gaat het om refreinen voor één refreinfeest, dat in
1512 in Brussel werd gehouden, is er sprake van gedichten die voor verschillende
feesten gemaakt zijn, of hebben we te maken met een verzameling die rond de
Antwerpse kamer De Goudbloem gesitueerd moet worden? Evenmin is duidelijk
hoe de deelverzameling binnen het handschrift-Van Stijevoort precies moet worden
afgebakend, hoewel vrij zeker lijkt dat de refreinen 64-103 er toe behoren.(112) Zeker
is in elk geval dat we met een betrekkelijk

(106) Het gaat om de refreinen 79 en 102, afgedrukt in Lyna & Van Eeghem 1929-1930, dl. 1,
151-153 en 201-203.
(107) Van Elslander 1953, 193-195.
(108) Van Elslander 1953, 196.
(109) Het betreft refrein 71 (Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 1, 135-137). Zie over de datering
De Vooys 1902, 113-114.
(110) In nr. 88, vs. 55-56: groyende / [...] in alder duecht, in nr. 98, vs. 42: groyende in duechden
en nr. vs. 27: groyende in vruechden (mogelijk corrupt). In nr. 97, vs. 61: prince vander
goutbloemen present.
(111) Zie Van Elslander 1969, 25.
(112) Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 1, 122-206.

Jaarboek De Fonteine. Jaargang 1995-1996

56
coherente verzameling zestiende-eeuwse refreinen te maken hebben die uit Brabant
afkomstig is. Gedichten van De Roovere hoeven we hier dan ook niet te verwachten.
Dat nu is wel het geval in de derde reeks die ik hier min of meer uitvoerig wil
behandelen.
In het nawoord bij hun uitgave van het handschrift wezen Lyna en Van Eeghem op
een omvangrijke afdeling met geestelijke refreinen, die de nummers 113-156 omvat.(113)
Coigneau merkte op dat refrein 118 geen geestelijk gedicht is, en perkte deze afdeling
aldus in tot de nummers 119-156.(114) Overzien we de hele afdeling zoals door Lyna
en Van Eeghem aangewezen, dan constateren we dat ze dertien gedichten van De
Roovere bevat, twee van diens stad- en tijdgenoot Fransois Stoc, en één van Gosens,
die mogelijk te identificeren is als de Brugse rederijker Anthonis Goossins.(115) Eén
op de drie gedichten is te verbinden met een met naam bekende Brugse dichter uit
de jaren 1450-1482. Dit houdt echter niet in dat we alle gedichten in deze afdeling
Brugs mogen noemen. Op grond van acrostichons kunnen we werk van nog vijf
andere dichters aanwijzen. Vier daarvan - Jan Rifelet, Spoercen, Heinric Maes en
Gherit Glaesmaker - zijn niet nader te identificeren, al is het zeer twijfelachtig of het
allevier Bruggelingen zijn.(116) De vijfde kennen we beter: de Brusselse stadsdichter
Jan Smeken. Van hem vinden we in deze afdeling een gedicht op de naam JHESUS,
dat overduidelijk geënt is op een vergelijkbaar gedicht van De Roovere op de naam
MARIA.(117) Smeken, die Brugge meer dan eens bezocht, kende het werk van De
Roovere, en had er zo te zien bewondering voor. Het is een aantrekkelijke gedachte
aan te nemen dat hij, of iemand uit zijn omgeving, er de hand in heeft gehad dat een
collectie geestelijke refreinen uit de omgeving van De Roovere in het Brusselse
terecht is gekomen, waar het met enkele latere teksten is aangevuld. Op grond van
de constatering dat veel van het in deze afdeling voorkomende

(113)
(114)
(115)
(116)

Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 2, 285.
Coigneau 1980-1983 dl. 1, 40.
Over Goossins zie Oosterman 1995a, 199-200.
Het betreft de gedichten 129, 132, 152 en 154. Over deze dichters zie Lyna & Van Eeghem
1929-1930 dl. 2, 289 en 291. Zou Heinric Maes, die volgens Lyna en Van Eeghem een
Mechelse dichter is, geen verwant kunnen zijn van Perrus Maes, wiens naam we in de
Rethoricale wercken van De Roovere tegenkomen?
(117) Het gedicht van Smeken is refrein 131, dat van De Roovere refrein 135 (Lyna & Van Eeghem
1929-1930 dl. 1, 279-280 en 292-293).

Jaarboek De Fonteine. Jaargang 1995-1996

57
afkomstig is uit de tijd en omgeving van De Roovere, is het zinvol te kijken naar de
anoniem overgeleverde teksten in deze afdeling. Ook daar vinden we teksten die uit
de omgeving van De Roovere afkomstig lijken.
Aansluitend aan de reeks van zes refreinen van De Roovere (nr. 119-126) staan
enkele lofdichten op het heilig Kruis. Omdat in de reeks van zes lofdichten een
dergelijke tekst ontbreekt is het een aantrekkelijke gedachte ook het meteen erop
volgende gedicht - O Myne ziele verloste crancke - tot deze reeks te rekenen. In dat
licht is er een interessant gegeven dat voor de situering van de tekst van belang is:
het lofdicht voldoet precies aan de eisen die in 1459 werden gesteld voor een
refreinfeest te Veurne, en zal dus wel voor die gelegenheid gedicht zijn.(118) Als het
refrein de Brugse inzending vormde, mogen we de kans reëel achten dat De Roovere
het dichtte, te meer daar het tot ons is gekomen in de directe omgeving van ander
werk dat hij schreef. In elk geval weten we dat, op kosten van de stad, de
Heilige-Geestkamer in Veurne present was.(119)
Refrein 147, Ick aerme besondichde creatuere, bevat uitgesproken Westvlaamse
taalkenmerken, en sluit nauw aan bij Brugse Mariagedichten.(120) De vroegste
vindplaats van deze tekst is een Westvlaams getijdenboek uit de jaren 1450-1470.(121)
We mogen dus wel aannemen dat ook deze tekst behoort tot de Brugse kern van deze
verzameling binnen het handschrift-Van Stijevoort. Voorafgaand aan dit gedicht
bevindt zich een tekst van De Roovere, meteen erna volgt een gedicht tot Maria als
Vrouwe van Milaan, een devotie die vooral in Brugge bekend was, en waarvan ook
in Ick aerme besondichde creatuere gewag wordt gemaakt.(122)
De gedichten 113-156 in het handschrift van Jan van Stijevoort zijn als één
verzameling te beschouwen. Ze bevat enkele gedichten die er mogelijk later aan zijn
toegevoegd, maar de kern ervan wordt gevormd door geestelijke gedichten van
Brugse rederijkers uit de

(118) Van Elslander 1953, 101-102.
(119) Brugge, Stadsarchief, Stadsrekeningen 1458-1459, f. 39r: Item betaelt den gheselscepe
vanden Heleghen Gheeste te hulpen van haerlieder costen die zij hadden te Vuerne de somme
van V lb. groten valent lx lb.
(120) Vgl. Oosterman 1995a, 154. De tekst wordt daar vermeld op p. 266 (R 152).
(121) Hs. Boston, Public Library, q med 160.
(122) Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 2, 27-29. In de prince: Duer u figuere ghi daghelicx
ontsluyt / Veel mijraculen oost west noort en suijt / Soe volcomelic als te Melanen binnen
(vs. 51-53).
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jaren 1450-1482. Nergens in het handschrift-Van Stijevoort mogen we de kans zo
groot achten gedichten van De Roovere tegen te komen onder de anonieme teksten
als juist hier.
Drie deelverzamelingen in het handschrift van Jan van Stijevoort zijn ter sprake
gekomen. Daarbij is duidelijk geworden dat de aard van de verzameling iets zegt
over de kans dat we er een gedicht van een bepaalde dichter tegenkomen. Als, om
maar iets te noemen, ergens in deze bundel de kans groot geacht mag worden op het
vinden van een refrein van Anna Bijns, dan moet dat in het deel met de
wedstrijd-refreinen zijn. Die dateren immers uit de jaren van haar ontluikende
dichterschap, en zijn met Antwerpen te verbinden.(123) Maar hier gaat het over De
Roovere. Zijn gedichten staan voornamelijk in de Brugse verzameling, terwijl
daarnaast ook de alfabetische verzameling één of twee van zijn gedichten bevat.
Daarbuiten vinden we er nog twee, één in het begin van de bundel, een andere ver
naar het einde.(124) Ze zijn er terecht gekomen tussen gedichten met een volstrekt
andere herkomst, want hoewel de overlevering van De Roovere laat zien dat veel
van zijn werk geclusterd verspreid is geraakt, zijn er onder die overlevering toch ook
voorbeelden van teksten die alleen, of hooguit vergezeld van één of twee andere
gedichten, hun weg hebben gevonden.

Kleine bronnen
Het werk van De Roovere is voor een belangrijk gedeelte bewaard gebleven in slechts
drie handschriften en één druk.(125) Slechts twee gedichten in Maks editie komen niet
in één van de vier belangrijkste bronnen voor, en ook onder de daaraan toe te voegen
gedichten zijn er maar een paar die we niet uit deze bronnen kennen.(126) Toch zijn

(123) Volgens Pleij 1987, 112-113 was zij aanwezig bij het refreinfeest re Brussel in 1512, waarmee
enkele van deze gedichten misschien zijn te verbinden.
(124) Het betreft refrein 30, Een gay wel fray ionck wyveken en refrein 253, Hy diet beghin es van
alle beghinnen (Lyna & Van Eeghem 1929-1930, dl. 1, 61-62 en dl. 2, 244-246).
(125) Hs. Brussel, KB, II 270, hs. Berlijn, SPK, mgq 651, hs. Den Haag, KB, 71 E 57 en de
Rethoricale wercken 1562.
(126) De twee gedichten in Mak 1955 zijn Ynt velt van vremder speculerynge en Vermoedt van
sinne van herten beroert. Teksten die bij Mak ontbreken, (vrijwel) zeker van De Roovere
zijn, en niet in één van de vier belangrijkste bronnen staan, zijn Vanden hinnen tastere en
Het leven en de passie van Jezus.
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de kleine bronnen om meer dan één reden van groot belang. Ze voegen enkele teksten
aan het oeuvre toe die inhoudelijk daadwerkelijk een aanvulling zijn, ze vertellen
het nodige over de verspreiding van de gedichten - zoals duidelijk moge zijn geworden
toen het ging over de Lof van den heijlighen Sacramente - en ze bevatten soms
aanwijzingen die belangrijk zijn voor tekstkritiek en toeschrijving. Om met dit laatste
te beginnen: Sonder beghinne die van allen beghinne is een refrein dat in drie
handschriften bewaard is gebleven: het handschrift-Van Stijevoort, het hierna nog
te bespreken handschrift-Michiels en handschrift Gent, UB, 555.(127) In de twee
eerstgenoemde handschriften ontbreekt iedere aanwijzing dat het om een gedicht
van De Roovere zou gaan (enkele eigenaardigheden van de redactie in het
handschrift-Michiels, van belang voor de tekstkritiek, komen verderop ter sprake).
In het Gentse handschrift staat onder het gedicht, in de hand van de kopiist die het
gedicht afschreef, Roouere. Daaronder, in een latere hand, lezen we Refereyn
vpperprijs. Weer later heeft een derde hand beide onderschriften nog eens
overgeschreven (zie afbeelding 3). De toeschrijving aan De Roovere mag betrouwbaar
geacht worden; minder duidelijk is of dit ook geldt voor de mededeling dat met dit
gedicht de hoogste prijs (naar we mogen aannemen tijdens een refreinfeest) werd
verdiend. Het hand-

Afbeelding 3: Gent, UB, 555, f 5r (detail).

(127) Over dit handschrift Serrure 1861.
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schrift is afkomstig uit Gent, dateert uit de zestiende eeuw en bevat gedichten van
enkele andere rederijkers, afkomstig uit verschillende Zuidnederlandse steden.(128)
Het is een verleidelijke gedachte aan te nemen dat De Roovere in een onderlinge
strijd die anderen de baas is gebleven. Maar wat er bekend is over de anderen maakt
dit onwaarschijnlijk: naar het zich laat aanzien zijn de verschillende dichters geen
tijdgenoten.(129) Of daarmee de mededeling over de verdiende prijs onwaar wordt,
valt niet te zeggen. Ten slotte mogen we aannemen dat De Roovere meer dan eens
aan refreinwedstrijden heeft meegedaan, en gezien zijn reputatie zal hij ook vaker
dan één keer een prijs in de wacht hebben gesleept.
Terwijl bij het voorgaande gedicht een voorzichtige relatie gelegd kon worden
met een niet nader te specificeren concrete gebeurtenis, hebben we bij het nu te
bespreken gedicht vaster grond onder de voeten. Den droom van Rovere op die doot
van hertoge Kaerle van Borgonnyen (Ynt velt van vremder speculerynge) is een
klacht over de dood van Karel de Stoute, die op 5 januari 1477 sneuvelde op het
slagveld bij Nancy. Het gedicht is bewaard gebleven in twee handschriften. Het ene,
een eenvoudig papieren handschrift uit het tweede kwart van de zestiende eeuw,
wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel en bevat de complete tekst,
in een niet overal even betrouwbaar afschrift. Behalve het gedicht van De Roovere
bevat het een anoniem kort allegorisch toneelstuk, daterend van voor de dood van
Karel de Stoute, een toneelstuk op de geboorte van Margaretha van Oostenrijk (1480)
door Colin Caillieu en een toneelstuk op de geboorte van Karel V (1500) door Jan
Smeken.(130) In het tweede handschrift (Londen, BL, Sloane 416), eveneens uit de
zestiende eeuw, zijn de eerste zes strofen van het gedicht gekopieerd in een oostelijk
dialect. Deze zes strofen staan op een papieren dubbelblad dat is ingevoegd in een
omvangrijk handschrift met medische teksten, en de tekst van De Roovere lijkt dan
ook een verstekeling binnen dit medische handschrift, maar dan wel een die er

(128) De dichters zijn, behalve De Roovere, Gillis de Rammeleere, Dingelsche en Potterkin.
(129) Zie Serrure 1861, 115-116.
(130) Brussel, KB, IV 1171 (olim Brussel, Rijksarchief, man. div. 2270). Met dank aan Wim van
Anrooij die me attendeerde op de huidige bewaarplaats. Over dit handschrift en de inhoud
Cuvelier 1937 en Lemaire in Karel de Stoute 1977, 113-115. Het stuk van Caillieu is
uitgegeven door De Bock 1963. Zie Hummelen 1968, 28-29, 1C1 en 1C3.
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Afbeelding 4: Londen, BL, Sloane 416, f. 172r. By permission of The British Library.

vroeg in terecht is gekomen, zoals blijkt uit de zestiende-eeuwse astrologische
aantekeningen aan het einde van de zesde strofe (zie afbeelding 4).(131) Het gedicht
van De Roovere is, zoals het opschrift in het Brusselse handschrift al aangeeft, een
droomgedicht. De dichter beschrijft hoe hij getuige was van plechtigheden ter
nagedachtenis van Karel de Stoute. Uit de inhoud valt af te leiden dat de tekst na de
geboorte van Filips de Schone - op 22 juni 1478 te Brugge - moet zijn geschreven.(132)
Tamelijk uitvoerig wordt ingegaan op de kapittelvergadering van de orde van het
Gulden Vlies die op 30 april 1478 in de Brugse Sint-Salvatorkerk plaatsvond. Karel
de Stoute werd daar herdacht en Maximiliaan trad toe tot de orde. De Roovere schreef
het gedicht zo te zien uit genegenheid tot de vorst die hem

(131) Over dit handschrift De Flou & Gailliard 1895, 232-235.
(132) Zie vs. 223-224. Zie ook Lemaire in Karel de Stoute 1977, 113-115.
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het jaargeld had bezorgd - sijn doot moet mij int herte blijven / hij gaf mij mijn bijleven
als loon vergolden.(133) Voor welke gelegenheid is niet geheel duidelijk, hoewel de
uitdrukkelijke wens dat de jonge Filips door God beschermd zou worden - God [...]
beware den aer, onsen yongen helt(134) - erop zou kunnen duiden dat het gedicht een
plaats heeft gekregen bij de geboortefeesten die in Brugge plaatsvonden. In de
Excellente cronike van Vlaenderen wordt van die feestelijkheden uitvoerig verslag
gedaan. Zo lezen we dat voor den witten Ram waren te winnene prijsen met
esbatementen ende met lovene dese edele geboorte.(135) Het gedicht van De Roovere
zou er niet uit de toon zijn gevallen.
Vooral belangwekkend vanwege de informatie die het ons biedt over de
verspreiding van De Rooveres werk is het fragmentarisch bewaard gebleven
verzamelhandschrift Amsterdam, UB, I A 24. In dit eenvoudige papieren handschrift,
aan het einde van de vijftiende eeuw geschreven in Borgloon (tussen Tongeren en
Sint-Truiden), staat een fragment van Vander mollen feeste. De 34 resterende verzen
zijn nauwelijks van belang voor de tekstkritiek; zoveel te belangrijker is het dat ze
staan in een laat-vijftiende-eeuws handschrift uit Limburg. Samen met de vroege
Hollandse vindplaatsen van de Lof van den heijlighen Sacramente vormen ze het
bewijs dat het werk van De Roovere spoedig tot ver buiten Brugge verspreid raakte.
Ook de aard van het handschrift verdient enige aandacht. Het eenvoudige, en zo te
zien vlug geschreven, boekje bevat zeer diverse teksten: fragmenten van het
Roelantslied, de ridderroman Jonathas en Rosafiere en een keur aan korte gedichten,
waaronder liefdesliedjes, Dit es van den scijtstoel, het spotgedicht over Alijt de gans
en het gedicht van De Roovere.(136) De veronderstelling van Pleij dat het handschrift
‘allerlei repertoire lijkt te bevatten voor het middeleeuwse volksfeest’ geldt voor 15
van de 35 bewaarde bladen, en men kan dus zeker niet het gehele handschrift
kenschetsen als repertoire-boek voor de vastenavondviering.(137) Toch lijkt het niet
geheel zonder betekenis dat Vander mollen feeste in deze omgeving voorkomt, te
meer daar Viaene het in 1960 noemde als tekst die een rol kan hebben gespeeld bij
de vastenavondviering.(138)

(133)
(134)
(135)
(136)
(137)
(138)

Mak 1955, 359 vs. 208-209.
Mak 1955, 359 vs. 219-220.
Zie Excellente cronike 1531, f. 208r.
Een goede typering van de inhoud geeft Goossens 1992, 9-18.
Pleij 1983, 61.
Viaene 1960, 345.
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Het Amsterdamse handschrift is in de overlevering van het werk van De Roovere
uitzonderlijk omdat het geen uitgesproken rederijkersverzameling is. Het merendeel
van de handschriften is juist wel als zodanig te typeren. Soms zien we daarin het
werk samen met de gedichten van tijdgenoten, vaak ook staat het in de directe
omgeving van latere dichters.
Gedichten van De Roovere staan meer dan eens tussen of vlak bij gedichten van
Anna Bijns. Een van de verzamelhandschriften met gedichten van Anna Bijns,
Brussel, KB, 19547 (handschrift A) bevat twee gedichten van De Roovere en tevens
een kort gedichtje, beginnend met Sint dat da nobis creech scientie, waarvan
onduidelijk is of het ontleend is aan een refrein van De Roovere of er juist aan ten
grondslag heeft gelegen.(139) Een ander handschrift, Brugge, Groot Seminarie, 131/102
is afkomstig uit het klooster Ter Duinen en dateert uit de jaren 1527-1557. Het bevat
vooral geestelijke en historische teksten in het Latijn, maar ook tien Nederlandse
rederijkersgedichten. Vier daarvan zijn zonder twijfel van Anna Bijns. Zes gedichten
kunnen, aldus Van Vinckenroye, door De Roovere zijn geschreven.(140) Voor één
gedicht, dat al eerder werd besproken, hoeft aan De Rooveres auteurschap nauwelijks
te worden getwijfeld.(141) De redactie in dit handschrift wijkt ingrijpend af van de
andere redacties, en het is daarmee een van die teksten die het verdienen nader
onderzocht te worden op de vraag of De Roovere misschien van sommige van zijn
gedichten verschillende versies heeft geconcipieerd.(142) Van vijf andere gedichten is
minder duidelijk of De Roovere ze geschreven heeft. De mate van waarschijnlijkheid
van diens auteurschap verschilt per tekst.(143) In elk geval verdient het vermel-

(139) Over dit hs. Roose 1963, 85-118; Mak 1955, 22; Coigneau 1980-1983 dl. 2, 64-71. Het hs.
is uitgegeven door Soens 1902.
(140) Van Vinckenroye 1960; Roose 1963, 137-138.
(141) Het gaat om Ic aerme zondare in clachten clachtich (elders, in een andere versie, beginnend
met Als ic peinse om des tijts onlancheit).
(142) Zie hierover Van Vinckenroye 1960, 7-8.
(143) Van Vinckenroye 1960 acht het derde gedicht (Ic aerme zondare...) vrijwel zeker van De
Roovere. ‘Op grond van een zeer voorzichtig stijlcritisch onderzoek,’ zo schrijft hij
‘vermoeden wij dat het vierde en het zesde gedicht van hem zijn.’ Het betreft respectievelijk
Wye heeft noyt wonderlicke werrelt ghezien en Naect waren wy ter werreltgheboren. Ten
aanzien van het eersre gedicht, In hu wille ic mij o Jesus altyts verblyden (‘wij [durven] ons
hier niet aan een uitspraak wagen.’), het tweede, O myn heere myn god myn toeverlaet (‘ook
hier is het ons onmogelijk enige zekerheid omtrent het auteurschap te verkrijgen’) en het
vijfde gedicht, O menschen voor alle zaecken draecht liefde tot god (‘wij [durven] niet zonder
meer één naam vooruitzetten’ toont Van Vinckenroye zich zeer terughoudend (zie p. 6 en
10). Roose 1963, 138 zier in het vierde gedicht ‘heel wat, dat ons aan de stijl van onze
dichteres [=Anna Bijns] herinnert.’
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ding dat in het eerste van de zes gedichten, In hu wille ic mij o Jesus altyts verblyden,
Jezus wordt aangesproken als vader: Ick bidd hu o Jezus met handen te gadere / Zyt
in dheure des doots my een ghenadich vaeder,(144) een aanspraak waarvoor De Roovere
enige voorkeur lijkt te hebben gehad.(145) Het gaat hier niet om de meest belangrijke
teksten: de vraag of ze al of niet van De Roovere zijn verandert niet veel aan het
beeld dat we van diens auteurschap hebben. Inhoudelijk en formeel sluiten ze aan
bij het werk van De Roovere, maar kwalitatief voegen ze er weinig aan toe.

Vroege drukken
In 1478, nog tijdens De Rooveres leven, verscheen diens Lof van den heijlighen
Sacramente bij de Goudse drukker Gheraert Leeu; het kwam hiervoor al ter sprake.
Maar het was niet de enige tekst die De Roovere in druk heeft kunnen zien
verschijnen. In 1989 wees Lievens op een omstreeks 1480 eveneens bij Leeu in
Gouda verschenen drukje met een lang gedicht over leven en lijden van Jezus.(146)
Het gedicht bestaat uit 36 strofen, allemaal voorzien van een houtsnede waarop de
inhoud van de strofe wordt uitgebeeld. De laatste vier strofen kennen we onder de
titel Een goet vermaen als zelfstandige tekst in de Rethoricale wercken, en het was
op grond hiervan dat Lievens heeft gesuggereerd dat De Roovere de auteur zou
kunnen zijn van de gehele in druk verschenen tekst (zie afbeelding 5). Na bestudering
van de foto's van de druk heb ik de stellige overtuiging dat het door Lievens
uitgesproken vermoeden gegrond is. De door hem aangekondigde uitgave van het
gedicht en de daaraan toe te voegen inleiding waarin de auteursvraag naar verwachting
prominente aandacht zal krijgen, zal de in deze kwestie gewenste duidelijkheid
hopelijk brengen.

(144) Van Vinckenroye 1960, 12 vs. 33-34.
(145) Erné 1966.
(146) Lievens 1989; Campbell 1874, nr. 746. Het enig bekende exemplaar wordt bewaard te
Erlangen, UB, AH 590-625. Met dank aan de medewerkers van de Handschriftenabteilung
van de Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg die me snel en kosteloos een uitstekende
microfilm van de druk hebben toegezonden.
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Afbeelding 5: Leven en passie van Jezus. Ex. Erlangen, UB, AH 622.
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Een van de belangrijkste vondsten voor het onderzoek naar De Roovere na het
verschijnen van Maks editie, was de ontdekking door Pleij en Resoort in 1974 van
Vanden hinnen tastere, een boekje dat omstreeks 1555 werd gedrukt bij de weduwe
Van Liesveldt.(147) De titel van het werkje was sinds lang bekend van de index, het
boekje zelfwas dit niet. Zoals meteen al uit het titelblad blijkt, bevat het drie teksten.
Behalve Vanden hinnen tastere, waarmee het opent, vinden we Vanden vrijer ende
vanden ghehouden man,(148) een kort toneelstuk voor twee personages, en als derde
Een gedinghe van minnen, een droomgedicht dat bekender is als Van twee amoureuse
vrouwen een argument: onder die titel staat het namelijk in de Rethoricale wercken
van De Roovere. Verder is het overgeleverd in het hiervoor genoemde handschrift
A met gedichten van Anna Bijns. Pleij en Resoort gaan uitvoerig op deze tekst in,
en stellen de vraag naar de autenticiteit van de toeschrijving. Ze wijzen erop dat het
gedicht in de Rethoricale wercken is voorzien van een acrostichon dat ontbreekt in
de twee andere vindplaatsen van de tekst.(149) Reeds Mak constateerde met betrekking
tot dit acrostichon: ‘in A is het al of niet opzettelijk weggewerkt (of in RWer in
gebracht?)’(150) Pleij en Resoort gaan in op de opschriften in de verschillende bronnen,
en achten het opschrift in de druk van 1555 hoofser en dus ouder dan dat in de
Rethoricale wercken. Op grond daarvan houden ze rekening met de mogelijkheid
dat ook de redactie van de tekst in de Rethoricale wercken minder oud en dus minder
authentiek is dan die in Vanden hinnen tastere. Dan zou misschien ook het acrostichon
niet oorspronkelijk zijn en mogen we ons afvragen of het gedicht wel van De Roovere
is. Toch lijkt, bij vergelijking van de drie redacties, die in de Rethoricale wercken
de minst corrupte.(151) Bovendien is het, op grond van wat we weten over de wijze
waarop de Rethoricale wercken is samengesteld, waarschijnlijk dat deze redactie
direct teruggaat op een handschrift uit de onmiddellijke omgeving van De Roovere
zelf. Er is verder geen enkele aanleiding om aan te nemen dat De Dene (de
samensteller

(147) Pleij & Resoort 1974-1975. Het enig bekende exemplaar bevindt zich te Wolffenbüttel, HAB,
Lp 62.
(148) Het opschrift dat direct aan de tekst voorafgaat luidt: Vanden jonghen vrijer ende vanden
ghehouden man. Een speelken.
(149) Pleij & Resoort 1974-1975, 398-399.
(150) Mak 1955, 371.
(151) Zo is dit de enige complete tekst. In hs. A en in Vanden hinnen tastere ontbreekt strofe 9.
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van de Rethoricale wercken) of iemand vóór hem doelbewust falsificaties heeft
vervaardigd door het aanbrengen van een acrostichon.(152) Er lijkt daarom vooralsnog
weinig reden te twijfelen aan De Rooveres auteurschap van dit gedicht over
minnecasuïstiek. Het gedrukte boekje uit het midden van de zestiende eeuw besluit
zo te zien met een gedicht van De Roovere. Maar ook de openingstekst, waaraan het
boekje zijn titel ontleent, is van De Roovere. Het gedicht Vanden hinnen tastere
bevat, zoals Pleij in 1986 opmerkte, in de slotstrofe het acrostichon roovere.(153)
Redene seyt wie rust begheert
Ontverre hem van veel onderwints dan
Oneerlijck ist oock mede ende het deert
Wee hem dies niet gelaten en can
Eer ick dat leyde te wercken an
Ruerden alle mijn sinnen tot deser juecht
Elck die den vrouwen eere gan
Wensch ick solaes en volle vruecht
En namaels met god te sijn verhuecht(154)

Wie stijl en inhoud van het gedicht nader onderzoekt vindt echter geen aanwijzingen
die onontkoombaar naar De Roovere wijzen. Omdat evenwel ook aanwijzingen voor
het tegendeel afwezig zijn, en het acrostichon onmiskenbaar is, reken ik dit gedicht
tot het oeuvre van De Roovere.(155) Tussen het boertige Vanden hinnen tastere, over
wat er mis kan gaan tussen twee echtelieden, en het meer hoofse liefdesgeding, staat
in het drukje een kort toneelstuk. Over de auteur van deze tekst valt nauwelijks iets
te melden. Maar wie aan de overlevering van teksten een zwaar gewicht toekent, zal
veel waarde hechten aan het feit dat deze tekst in de enige bron waarin hij bewaard
is gebleven, een plaats heeft gevonden tussen twee gedichten die waarschijnlijk van
De Roovere zijn. Wie daarbij bovendien bedenkt dat De Roovere als toneelschrijver
zijn sporen meer dan verdiend heeft, realiseert zich dat dit speelken niet buiten
beschouwing

(152) In de Rethoricale wercken vinden we, in vergelijking met enkele andere bronnen, juist relatief
weinig gedichten met een acrostichon.
(153) Pleij 1976, 66-68 (m.n. p. 67). Zie ook Franssen 1987, mer op p. 10-29 een uitgave met
vertaling van de tekst.
(154) Vanden hinnen tastere 1555, f. B2v.
(155) Zoals ook gebeurt door Pleij 1986, Franssen 1987 en Coigneau 1995.
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kan blijven in het onderzoek naar De Roovere. Verdergaande conclusies zijn nu
echter niet te trekken.
Vanden hinnen tastere verscheen omstreeks 1555 bij de weduwe Van Liesveldt.
Enkele jaren later, in 1557, verscheen bij haar zoon, Hans II van Liesveldt, Van pays
en oorloghe.(156) Het is het eerste gedrukte boek waarin Anthonis de Roovere op het
titelblad als auteur wordt genoemd. Van pays en oorloghe is een lang droomgedicht,
dat voor een belangrijk deel bestaat uit een dispuut tussen Oorlog en Vrede.
Afwisselend nemen ze, zoals Jacob en Martijn in de strofische gedichten van Maerlant,
een strofe voor hun rekening. Vrede komt als overwinnaar uit de bus, en de dichter,
inmiddels ontwaakt uit zijn droom, besluit met Helpt dat mynen droom doch sy
warachtich.(157) De druk van Liesveldt uit 1557 is bijzonder door de uitvoering ervan:
alle strofen zijn voorzien van prenten die, hoewel ontleend aan oudere drukken,
aansluiten bij de inhoud van de strofe. Porteman rekent deze druk daarmee tot de
voorboden van de emblemata-literatuur.(158) Lang was al bekend dat er een tweede
druk moest bestaan van deze tekst van De Roovere: Serrure maakt in 1861 melding
van een exemplaar in zijn bezit, dat in 1578 verscheen bij Jan van Ghelen in
Antwerpen. Nadien leek het exemplaar echter spoorloos verdwenen.(159) Onlangs
bleek dat het zich sinds jaren her in de British Library te Londen bevindt, waardoor
vergelijking van de twee drukken mogelijk is geworden.(160) Van Ghelen volgt de
opmaak van Van Liesveldt tot op grote hoogte. De tekst werd echter opnieuw gezet
in een iets ander lettertype. Er zijn dan ook nogal wat kleine en grotere verschillen
tussen beide drukken. Om met de belangrijkste te beginnen: het titelblad van de twee
drukken verschilt aanzienlijk. Niet alleen is de tekst in de tweede druk aangepast,
bovendien heeft Van Ghelen gebruik gemaakt van een andere prent (zie afbeelding
6 en 7). Voor het overige heeft hij de prenten van Van Liesveldt wel overgenomen,
en gebruikt bij dezelfde strofen waar ze bij Van

(156) Het enig bekende exemplaar bevindt zich te Gent, UB, Res. 537. Beschrijving in Bibliotheca
Belgica 1964 dl. 4, 909-910 en bij Mak 1955, 27-28 en 105-106. Een korre beschrijving in
Waterschoot & Coigneau 1988, 97.
(157) Mak 1955, 390 vs. 533.
(158) Porteman 1995, 941.
(159) Serrure 1861, 115-116. Het werd in 1873 voor 120 BF geveild. Zie Bibliotheca Belgica 1964
dl. 4, 910-911. Mak 1955, 105 en Porteman 1995, 931 waren niet bekend met de huidige
bewaarplaats.
(160) Londen, BL, 11557. de. 54. Zie Short-title catalogue 1965, 180.
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Liesveldt staan. De kaders rond de prenten zijn echter in veel gevallen verwisseld:
Van Ghelen gebruikt wel dezelfde randen, maar plaatst ze rond andere prenten.
Tenslotte, als derde, zijn er bij het opnieuw zetten tekstvarianten ontstaan, die zich
laten typeren als aanpassingen van de spelling.(161)
Het werk van De Roovere is in zeer verschillende vroege drukken terechtgekomen.
Wat daarbij opvalt is dat er kennelijk drukkers waren met enige voorkeur voor zijn
werk: Leeu drukt tot tweemaal toe een tekst van De Roovere, de weduwe Van
Liesveldt en haar zoon laten beiden een druk met werk van De Roovere verschijnen,
en Jan van Ghelen heeft twee keer werk van De Roovere gedrukt. Van peys ende
oorloge was het tweede boek in zijn fonds met werk van de Brugse dichter. Veel
belangrijker was natuurlijk de zestien jaar eerder verschenen bundel Rethoricale
wercken. Toch is het goed te bedenken dat zeker ook de andere vijf drukken met
werk van De Roovere door hun aantal en chronologische spreiding veelbetekenend
zijn. Het werk van De Roovere bleef lange tijd in de belangstelling staan en de
overlevering was niet van een enkele ijveraar afhankelijk. Het kan in dat licht dan
ook niet verbazen dat juist van het werk van zo'n schrijver een uitzonderlijke bron
als de Rethoricale wercken bewaard is gebleven.
Rethoricale wercken van Anthonis de Roovere

De Rethoricale wercken van Anthonis de Roovere, gedrukt in 1562 bij Jan van Ghelen
te Antwerpen, is veruit de belangrijkste bron met gedichten van de Brugse
rederijker.(162) Eduard de Dene, eveneens Bruggeling, en lid van De Drie Santinnen,
de tweede rederijkerskamer van Brugge, besloot vanuit een literair oogmerk het werk
van De Roovere onder de aandacht te brengen: uut liefden die ick totter selfder conste
[=conste van Rethorica] ben draghende ende mij teender recreatie, schrijft De Dene
in het voorwoord van de bundel. Hij

(161) Enkele voorbeelden uit het begin van de tekst. Eerst geef ik de vorm uit de eerste druk,
gevolgd door die uit de tweede druk. vs. 1 Vermoedt: Vermoet; vs. 2 syne: zyne; vs. 7 ick:
ic; vs. 13 ick ic, vs. 14 ghemeene: gemeene.
(162) Uitvoerig over deze druk en m.n. over de mogelijke motieven van Jan van Ghelen handelt
Waterschoot 1982. Een volledige inhoudsopgave in Bibliotheca Belgica 4, 911-913. Zie ook
Van 't Hoog 1918, 53-190 waar veel teksten zijn uitgegeven. Een korte beschrijving in
Waterschoot & Coigneau 1988, 99-100.
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Afbeelding 6: Van pays en oorloghe 1557. Ex. Gent, UB, Res 537.

bezorgde daarmee de eerste Nederlandstalige gedichtenbundel met het werk van één
auteur die uit zuiver letterkundige motieven is verschenen.(163) Deze kleine, weinig
spectaculair ogende, bundel is in drievoud bewaard gebleven en moet een ruime
verspreiding hebben

(163) Vgl. Waterschoot 1982, 152. Dat de bundel, anders dan De Dene meende, waarschijnlijk
ook werk van enkele anderen bevat, doet hieraan niets af.
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Afbeelding 7: Van peys ende orloghe 1578. Ex. Londen, BL, 11557. de. 54. By permission of The
British Library.
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gekend.(164) Zo opent de rederijker Bertelmeus Boecx zijn verzamelbundel met elf
aan de Rethoricale wercken ontleende gedichten,(165) terwijl in 1569 een exemplaar
behoort tot de inventaris van de Mechelse boekhandelaar Vincent Muris.(166)
Het boekje bevat ruim honderd teksten die vermoedelijk door de Antwerpse drukker
van hun specifiek Brugse taalkleed werden ontdaan.(167) De samenstelling berustte
evenwel, als gezegd, bij Eduard de Dene, die ook het voorwerk voor zijn rekening
nam. De hoofdmoot daarvan wordt gevormd door het voorwoord. Dit is opvallend
uitvoerig en bevat een schat aan gegevens over de dichter, zijn gedichten, de motieven
van de samensteller en de wijze waarop deze de teksten in het boekje heeft
samengebracht.(168)
De Dene meldt dat hij teksten heeft opgenomen die niet eerder in druk waren
verschenen: Gheene dese zijnder wercken waren noyt geprent.(169) Hieruit mogen we
concluderen dat hij waarschijnlijk niet op de hoogte was van drie eerder verschenen
drukken: Die Tafel des kersteliken levens en Het leven en de passie van Jezus, die
nog tijdens De Rooveres leven bij Leeu in Gouda waren verschenen, en Vanden
hinnen tastere, dat tamelijk recent was verschenen in Antwerpen. Gedichten uit deze
drukken treffen we namelijk ook aan in de Rethoricale wercken. Wel zou De Dene
kennis kunnen hebben gehad van het in 1557 verschenen Van Pays en oorloghe.
Maar daarin wordt De Roovere dan ook reeds op het titelblad als auteur genoemd;
in de drie andere drukken is een dergelijke vermelding afwezig.
De Dene presenteert de gehele inhoud van de Rethoricale wercken als het werk
van De Roovere. Vanzelfsprekend vallen het voor- en nawerk hier buiten. Het
voorwerk bestaat uit titelblad, inleidend gedicht en voorwoord. Het nawerk valt in
twee delen uiteen: het eerste deel bestaat uit de Clachte op de doodt van Anthonis
de Roovere, ghestelt by wijlent Jan Bortoen, zijnen mede gheselle in tijden voorleden
en een carnation, gevolgd door finis. Hiermee eindigt de bundel die De Dene
samenstelde en bij de drukker afleverde. Deze voegde nog

(164) De bekende exemplaren zijn Gent, UB, Res. 5371 en Res. 5372 en Leiden, UB, 1497 F 20.
(165) Zie hierna ‘Late handschriften’.
(166) Van Autenboer 1962, 106.
(167) Hierover uitvoerig Willemyns 1967.
(168) Het voor- en nawerk is hierna uitgegeven in bijlage 2 (veel ervan was ook reeds, zij het
onnauwkeurig, uitgegeven door Van 't Hoog 1918).
(169) Rethoricale wercken 1562, f. Alv.
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een en ander toe, waaronder een lang Mariagedicht, een tekst die terecht niet aan De
Roovere wordt toegeschreven, en het drukkersprivilege.(170)
We mogen aannemen dat De Dene te goeder trouw is wanneer hij alle gedichten
presenteert als het werk van De Roovere. Op inhoudelijke en stilistische gronden is
er geen reden aan diens auteurschap te twijfelen.(171) Niettemin bevat de bundel teksten
waarvan De Roovere zeker niet de auteur is geweest. Onder de korte, veelal
spreukachtige tekstjes, bevinden zich enkele die bekend zijn uit oudere verzamelingen.
Deze gedichtjes, aangeduid als noteert of goede proverbien, vinden we in diverse
bronnen, waar ze als bladvulling fungeren. Ook in de Rethoricale wercken lijkt het
alsof ze betrekkelijk willekeurig zijn tussengevoegd. Dit kan het werk zijn geweest
van De Dene, maar ook in de door hem gebruikte handschriften zullen deze tekstjes
te vinden zijn geweest. Bewaard gebleven rederijkersverzamelingen getuigen ervan.
Een van de korte gedichten, de Wijse leeringhe voor een man, is afkomstig uit
Boendales Lekenspiegel,(172) en komt als zelfstandige tekst in tenminste zeven
handschriften voor, waaronder zowel verzamelhandschriften uit de rijd van vóór de
rederijkers, als verzamelingen met voornamelijk rederijkerslyriek.(173)
Niet alleen onder de korte gedichten bevinden zich teksten die vermoedelijk niet
van De Roovere zijn. De Jager, die in 1927 een substantiële selectie uit het werk van
De Roovere uitgaf in een moderne editie, vestigde de aandacht op het refrein met
als stokregel Och kent u selven soe kent u God. Hij schreef dit gedicht toe aan Petrus
Maes, op grond van het acrostichon in de slotstrofe.(174) Enkele jaren later wezen Lyna
en Van Eeghem op nog meer gedichten in de Rethoricale wercken waarvan, afgaande
op een acrostichon, het auteurschap van De Roovere in twijfel getrokken kon worden.
Het gaat hier om vier gedichten, die ze toeschreven aan Simoen Habet en Jan Mes.(175)
Ze kwamen op grond van hun bevindingen tot de vaststelling dat het

(170) Waterschoot 1982, 153-154. Van 't Hoog 1918 lijkt het Mariagedicht wel aan De Roovere
toe te schrijven, maar negeert het vervolgens geheel.
(171) Waterschoot 1982, 153.
(172) Lekenspieghel boek III, caput 20, vs. 69-80. Van Eeghem 1957, 105.
(173) Zie bijlage 1, D2.
(174) De Jager 1927, 13 n. 1.
(175) Och redelijck mensche voordenckt de weelde (RW, f. Jlr-J2r) bevat het acristichon simoen
habet. Het vermeende acrostichon mes komt voor in Alle aerdsche zaecken (f. C2r-C2v),
Hebt Darius schadt in patrimonien (f. E5r-E5v) en Een schoon maechdeken my laestwerf
badt (f. F3v-F5r).
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‘twijfelachtig [begint] te worden of zeer vele der niet van het akrostichon (De)
Roovere voorziene stukken wel degelijk [...] aan dezen dichter moeten worden
toegekend.(176) De verregaande scepsis van Lyna en Van Eeghem werd naderhand
door niemand gedeeld, hoewel ook Van Elslander in zijn studie over het refrein in
de Nederlanden grote reserve toont. Bovendien heeft hij nog een twijfelgeval aan de
lijst van Lyna en Van Eeghem weten toe te voegen: in een van de refreinen is het
acrostichon haes te ontdekken.(177) Veel geringer lijkt de twijfel bij Waterschoot, die
in 1982 schrijft dat ‘moet [...] worden opgemerkt dat, afgezien van deze acrostichons,
geen formele of inhoudelijke kenmerken het auteurschap van De Roovere, ook voor
deze gedichten, logenstraffen.’(178) Waterschoot vervolgt met de constatering dat we
hier evengoed met opdracht- als auteursacrostichons te maken kunnen hebben. Ik
ben geneigd de mogelijkheid van auteursacrostichons serieus te nemen, en dus het
voorkomen van gedichten die niet van De Roovere zijn in de op diens naam staande
Rethoricale wercken. Daarbij moet wel worden gezegd dat niet alle gesignaleerde
acrostichons even overtuigend zijn. De naam Simoen Habet is onweerlegbaar te lezen
in de Brooscheydt der menschen.(179) Minder overtuigend is het acrostichon mes. De
naam is zo kort en de letters zo gebruikelijk, dat aan toeval kan worden gedacht.(180)
En het is al helemaal onduidelijk op grond waarvan Lyna en Van Eeghem deze Mes
de voornaam Jan hebben gegeven. Er is geen enkele reden aan te nemen dat niet het
merendeel van de gedichten in deze bundel aan De Roovere mag worden
toegeschreven. Vooralsnog lijkt het beste uitgangspunt alle gedichten te beschouwen
als werk van De Roovere zolang het tegendeel niet aannemelijk is gemaakt. Dat
neemt niet weg dat het zinvol kan zijn eens de gedichten die aan Mes zijn
toegeschreven in hun onderlinge samenhang te bestuderen.(181)

(176)
(177)
(178)
(179)

Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 2, 303.
Van Elslander 1953, 240.
Waterschoot 1982, 153.
Mak 1955, 29 n. 2 lijkt te suggereren dat deze tekst toch van De Roovere is, echter zonder
hem uit te geven.
(180) Ter vergelijking: in het Gruuthuse-liedboek, qua omvang vergelijkbaar met de Rethoricale
wercken, vinden we de lettercombinatie mes viermaal in de beginletters (lied 38, vs. 33-35;
lied 79, vs. 17-19; lied 95, vs. 8-10; lied 96, vs. 11-13) zonder dat iemand zou willen beweren
dat we met gedichten van ene Jan Mes te maken hebben.
(181) Behalve de drie teksten uit de Rethoricale wercken behoort daartoe ook refrein 130 uit de
bundel van Van Doesborch (Kruyskamp 1940 dl. 2, 235-237 vs. 56-58).
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Over de door hem gebruikte bronnen verschaft De Dene belangrijke gegevens. Hij
meldt in het voorwoord dat hij zich had
gheschickt by langher handt te vergaderen ende by een te copulerene eenighe particuliere stucken
/ bijden voorgenoemden Anthonis de Roovere (die een Vlaemsch poete was) ghemaeckt zijnde.
So in partie uut zijn eygene oude hantscriften ghecopieert / alsooc uut sekere hantboeck wijlent
ghescreven by eenen notabelen poorter der voors. stede van Brugghe / dye metten selven Roovere
seer familiaer was / ende dickwils frequenteerde / by dyen vele van zijne wercken om uutscrijven
van hem gheleent creech(182)

Graag zouden we weten wat De Dene aan de verschillende bronnen ontleend heeft
en hoe hij hiermee precies is omgegaan. Lyna en Van Eeghem veronderstelden dat
De Dene twee bronnen gebruikte: een autograaf van De Roovere en het handboek
van de notabele poorter.(183) In De Rooveres eigen handschrift zouden nogal wat
teksten van anderen hebben gestaan, terwijl in het handboek slechte afschriften
stonden. Het oordeel van Lyna en Van Eeghem over de Rethoricale wercken is dan
ook zeer ongunstig. Mak daarentegen spreekt met waardering over het werk van De
Dene: in de Rethoricale wercken staat niet alleen het beste werk van De Roovere,
maar bovendien vinden we er van veel gedichten de beste lezing.(184) Dit laatste is
volgens Mak vooral te danken aan de goed gekozen bronnen, die De Dene slechts
in de bestaande volgorde heeft laten afdrukken.(185) Ook Mak besluit dat er twee
bronnen zijn gebruikt: het handboek van de notabele poorter die De Rooveres refreinen
‘met piëteit - zij het ook doorgaans niet volkomen feilloos - [heeft] afgeschreven,’
en de autograaf, die zich beperkt tot één gedicht, namelijk het Nieuwe jaer van
Brugghe, waarboven in een opschrift staat aangegeven dat het is overgeschreven uit
zyn eyghen handtgheschrifte.(186) Wie, als Mak, aanneemt dat De Dene twee bronnen
gebruikte, waarvan één slechts een enkel gedicht heeft geleverd, zou verwachten dat
dit ene gedicht

(182) Rethoricale wercken 1562, f. A2v.
(183) Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 2, 302-303.
(184) Ik ben het hierin eens met Mak, wiens oordeel niet alleen verschilt met dat van Lyna en Van
Eeghem, maar ook met dat van Van Elslander 1953, 237, die spreekt over: ‘den slordigen
toestand waarin de meeste stukken [...] overgeleverd zijn.’
(185) Mak 1955, 25-26.
(186) Mak 1955, 25.
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voor- of achteraan de bundel geplaatst zou zijn. Dit is niet het geval. Waterschoot
concludeert daarom: ‘De huidige volgorde van de stukken in de Rethoricale wercken
kan dus evenzeer teruggaan op De Dene,’ en laat zien dat vooral aan het begin van
de bundel is ‘gepoogd een aantal gedichten te groeperen, die kernwaarheden van het
christelijk geloof vertolken.’(187) Vanaf f. F5r wisselen zeer diverse gedichten elkaar
af. Waterschoot wijst op verwantschap met De Denes Testament Rhetoricael, waar
ditzelfde het geval is. Toch lijkt het me praktisch onmogelijk vast te stellen of men
in deze bonte variatie ‘de schikkende hand van De Dene [kan] ontwaren’(188) of dat
er sprake is van ordeloosheid waarin het typische karakter van
rederijkersverzamelingen te zien is.(189) Maar het lijkt in elk geval op één punt mogelijk
meer orde te zien dan de bundel zo op het eerste gezicht onthult.
De vraag welke gedichten uit De Rooveres eigen handschriften afkomstig zijn is
op verschillende wijzen beantwoord. Lyna en Van Eeghem lijken het aandeel van
zo'n bron groot te achten, Mak minimaliseerde het tot één gedicht, en Van Elslander
stelde dat ‘slechts [...] een zeet gering aantal gedichten’ uit een autograaf afkomstig
kon zijn.(190) In een voetnoot voegt Van Elslander hier echter een interessante
constatering aan toe: niet alleen het Nieuwe jaer van Brugghe, maar alles wat daarna
volgt zou uit de autograaf afkomstig kunnen zijn; vanaf dat punt ‘komen in ieder
geval geen acrostica van andere dichters meer voor.’(191) De veronderstelling van Van
Elslander verdient serieus overwogen te worden. Daarom alles eens op een rijtje.
Het Nieuwe jaer van Brugghe staat op f. J6v-Klr, en bevindt zich op ongeveer
driekwart van de bundel. Er gaan goed tachtig teksten aan vooraf, en erna volgen
nog dertig gedichten. Het gedicht is voorzien van een uitvoerig opschrift, waaruit
één passage hier van belang is: Ende is tnaervolghende gheschreven uut zijn eyghen
handtghescrifte / By my al noch in wesene zijnde / ende wel punctueerlijck

(187) Waterschoot 1982, 153.
(188) Waterschoot 1982, 153.
(189) Mak 1955, 26. Ook Van Elslander 1953, 237 gaf er de voorkeur aan ‘de Rethoricale wercken
te beschouwen als een gewonen verzamelbundel, waarin vooral stukken uit de tweede helft
van de xve eeuw - en daaronder een overwegend aantal gedichten van De Roovere voorkomen.’
(190) Van Elslander 1953, 237.
(191) Van Elslander 1953, 237 n. 19.
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gheschreven.(192) Mak betrok tnaervolghende slechts op deze ene tekst. Toch lijkt het
niet ondenkbaar dat De Dene heeft willen aangeven dat behalve deze tekst, ook de
verdere gedichten uit De Rooveres autograaf afkomstig waren. In elk geval vinden
we vóór het nieuwjaarsgedicht zes gedichten die op grond van een acrostichon aan
anderen dan De Roovere worden toegeschreven, terwijl hierna geen teksten meer
voorkomen waarvoor De Rooveres auteurschap in twijfel moet worden getrokken,
met uitzondering dan van enkele korte spreuken. Wel vinden we nog één refrein Wye jonstighe sinnen willen beschamen - dat Mak afwees omdat het ‘een
Reformatorisch anti-clericaal hekeldicht’ zou zijn.(193) De inhoud van de tekst vinden
we echter al, in andere bewoordingen, bij Jan van Boendale, en behoort tot de in de
veertiende- en vijftiende eeuw veel vaker gehoorde kritiek op misstanden onder de
geestelijkheid.(194) Ook verder zijn er verschillen tussen dat wat aan het
nieuwjaargedicht voorafgaat, en dat wat er op volgt. Zo vinden we in het laatste deel
veel vaker dan daarvoor uitgesproken gelegenheidsgedichten: zes van de zeven
nieuwjaarsgedichten staan in het tweede deel, evenals het refrein dat De Roovere op
zijn zeventiende schreef en waarmee hij de titel Prince van rethoriken verwierf.
Bovendien zijn er verschillen in het aantal gedichten dat elders is overgeleverd: in
het eerste deel van de bundel zijn er in verhouding tweemaal zoveel gedichten met
paralleloverlevering als in het tweede deel. De veronderstelling van Van Elslander
dat het laatste deel van de bundel op De Rooveres eigen handschrift teruggaat, lijkt
uiterst plausibel, en we moeten er in het verdere onderzoek naar De Roovere dan
ook serieus rekening mee houden.
Samenvattend mag worden geconcludeerd dat het merendeel van de gedichten in
de Rethoricale wercken door De Roovere is geschreven, en het staat wel vast dat alle
rederijkersgedichten in de bundel (met uitzondering dan van het laatste Mariagedicht)
afkomstig zijn uit Brugge in de jaren waarin De Roovere actief was. Maar niet álle
gedichten zijn daadwerkelijk door hem geschreven. Toch zijn ze lange tijd wel als
zodanig beschouwd. Waterschoot schrijft daarom dat men ze, te beginnen met De
Dene, beschouwde ‘als behorende tot de

(192) Mak 1955, 360.
(193) Mak 1955, 27.
(194) Van Eeghem 1957, 105.
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canon van De Rooveres werken, en alleen als zodanig is hun verdere overlevering
en mogelijke invloed gewaarborgd geweest.’(195)

Late handschriften
Het gedrukte boek heeft het handschrift niet verdreven en zeker niet overbodig
gemaakt. Soms wilde iemand slechts een kleine, eigen selectie uit wat er in een druk
was te vinden. Zo schreef de rederijker Samuel Crop omstreeks 1595 verschillende
gedichten over uit de druk van de Excellente cronike van Vlaenderen.(196) In de
integrale tekst was hij zo te zien niet geïnteresseerd. Het volstond daarom de retoricale
gedichten over te schrijven. Ook Bertelmeus Boecx legde een eigen lyriekverzameling
aan (Brussel, KB, 14275). Het eerste katern daarvan, aan het einde van de zestiende
eeuw, waarschijnlijk geruime tijd vóór de rest geschreven, bevat gedichten van De
Roovere.(197) Boecx noteerde elf gedichten terwijl hij de bundel van voren af aan
doornam. Doordat de verzamelaar ook dichter was, en op diverse plaatsen zijn naam
noteerde, zijn de gedichten van De Roovere wel voor het werk van Boecx aangezien.
Zo is nog in de bloemlezing van Gerrit Komrij uit 1994 de Twaelf ouderdommen
van De Roovere abusievelijk aangemerkt als gedicht van Boecx.(198)
Waterschoot veronderstelde in 1982 dat de Brusselse verzamelaar Jan Michiels
misschien net als Boecx teksten heeft overgenomen uit de Rethoricale wercken toen
hij zijn verzamelbundel samenstelde. De bundel van Jan Michiels (Den Haag, KB,
71 E 57) is een lijvig papieren handschrift, omstreeks 1600 te Brussel tot stand
gekomen, waarin zo'n 150 vroede refreinen en andere gedichten zijn samengebracht.(199)
We vinden er zeer recente gedichten van Jan Houwaert en anderen, maar ook een
schat aan oudere gedichten. Daaronder zijn

(195) Warerschoot 1982, 153.
(196) Hs. Den Haag, KB, 71 J 55. De gedichten staan op de folia 144r-150r met daar tussendoor
weer andere gedichten. Crop nam ze niet over in de volgorde waarin ze in de kroniek
verschijnen.
(197) Vande Wijnpersse 1940, 59-69. Zie verder Thijs 1960 en 1964. Een typering van de slordige
wijze waarop Boecx met zijn voorbeeld omging geeft Coigneau 1980-1983 dl. 1, 147.
(198) Komrij 1994, 1197-1199. Waarbij de naam van verzamelaar Boecx zeker in de smaak zal
zijn gevallen bij de bloemlezer.
(199) Uitvoerige beschrijving geeft Van Elslander 1949.
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er 29 van Anna Bijns, verspreid door de hele bundel,(200) en zes van Anthonis de
Roovere.
De gedichten van De Roovere zijn door Jan Michiels niet, zoals wel is aangenomen,
overgenomen uit de Rethoricale wercken. Voor één gedicht is die mogelijkheid bij
voorbaat uit te sluiten omdat hij ontbreekt in de gedrukte bundel.(201) Twee andere
gedichten staan wél in die bundel, maar minder compleet dan in het
handschrift-Michiels.(202) De drie resterende gedichten hebben in handschrift en druk
een gelijke omvang. Wel zijn er varianten, en alles bij elkaar kunnen we besluiten
dat Jan Michiels zo goed als zeker voor geen van de teksten de Rethoricale wercken
als legger heeft gebruikt. Dat betekent niet dat hij niet in een later stadium deze druk
heeft geraadpleegd.
Bij bestudering van het handschrift vallen enkele zaken op. Zo staan slechts drie
van de zes gedichten van De Roovere in elkaars directe omgeving, terwijl de drie
overige teksten ver uit elkaar staan.(203) Hoewel vijf van de zes gedichten in het
handschrift aan De Roovere worden toegeschreven, lijkt er geen enkele moeite gedaan
de teksten bijeen te plaatsen. Dat is geen wonder, want vermoedelijk wist Jan Michiels,
toen hij de teksten noteerde, niet dat het om gedichten van De Roovere ging: de
aanduiding per Roouere, die vijfmaal voorkomt, is pas later onder de teksten
geschreven en waarschijnlijk is dit tegelijk gebeurd met het aanbrengen van correcties.
De tekst die we leren kennen uit de editie van Mak is die van de gecorrigeerde
gedichten. De indruk dat we te maken hebben met redacties die sterk gelijken op die
in de Rethoricale wercken is gebaseerd op gecorrigeerde teksten; oorspronkelijk
stonden ze verder af van de in druk verschenen teksten.
De corrector, misschien Jan Michiels, heeft in diverse teksten sporen nagelaten.(204)
Zo ook in de gedichten van De Roovere. Daar waar vergelijking met de Rethoricale
wercken mogelijk is, kunnen we

(200) Zie Roose 1963, 134-135.
(201) Hy die sonder beghin van allet beghinnen (f. 157r-158r). Dit gedicht is door Mak over het
hoofd gezien.
(202) Het eerder besproken Als ick peyse om des tijts onlanckheyt en Soe wie hem selven wel kennen
sal, met acrostichon petrus maes (resp. f. 73r-74v en 123v-124v).
(203) Op f. 153rv staat Hoe net een hoffken staet gegroeyt. Op f. 157r-158v staan meteen na elkaar
Hij die sonder beghin van allet beghinnen en Sondighen es menschelyck int exponeren.
(204) Voor zover ik kan beoordelen kan de hand van de corrector dezelfde zijn als die van de
kopiist. Een overzicht van de correcties in het volgende Jaarboek.

Jaarboek De Fonteine. Jaargang 1995-1996

80

Afbeelding 8: Den Haag, KB, 71 E 57, f. 157v, 157ar, 158r.
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constateren dat de correcties zich nogal eens bewegen in de richting van de
Rethoricale wercken. Toch is dit niet steeds het geval, terwijl in een enkel voorbeeld
zelfs het tegendeel aan de hand lijkt.(205) Verder is bij de twee gedichten die incompleet
in de druk staan niettemin ook het gedeelte gecorrigeerd dat in de druk ontbreekt.
Het valt moeilijk uit te maken op grond waarvan de corrector zijn verbeteringen
aanbracht. Toch is in elk geval bij een van de gedichten duidelijk dat de correcties
niet zijn aangebracht na hernieuwde raadpleging van de legger waarnaar in eerste
instantie het afschrift is gemaakt. Het handelt hier om het enige gedicht waarbij
expliciete toeschrijving aan De Roovere ontbreekt: Hy die sonder beghin van allet
beghinnen. Hierin zijn diverse, meest kleine correcties aangebracht. Op één belangrijk
punt verschilt deze tekst van de twee andere lezingen die we van dit refrein kennen,
en die door Mak in zijn editie zijn gebruikt (de tekst in het handschrift-Michiels is
door Mak over het hoofd gezien): de vijfde strofe is een andere strofe dan die in de
editie, terwijl wat daar de vijfde strofe is, nu de zesde en laatste strofe vormt, voorzien
van het opschrift Prinche. De corrector heeft evenwel een versie voor zich gehad die
wél overeenkomt met de tekst in de editie, waarin dus als prince een strofe voorkomt
die in het afschrift van Jan Michiels ontbreekt. De corrector heeft de betreffende
strofe toegevoegd op een los blaadje dat nu tussen de folia 157 en 158 is geplakt en
dat als opschrift draagt Anderen prince (zie afbeelding 8). Dat inderdaad werd
gecorrigeerd naar een tekst als in de editie lijkt te worden bevestigd doordat er geen
correcties zijn aangebracht in de strofe die daar ontbreekt (de vijfde in het
handschrift-Michiels); die strofe kon immers door de corrector niet worden gebruikt.
Dit gegeven wijst erop dat de corrector niet naar eigen inzicht corrigeerde maar naar
variante lezingen van de betreffende gedichten. Misschien heeft hij daarbij ook de
Rethoricale wercken gebruikt. In elk geval moeten we serieus rekening houden met
de mogelijkheid dat de expliciete toeschrijvingen - per Roouere - aan deze bron
ontleend zijn. Daarop wijst in elk geval dat precies die vijf gedichten aan De Roovere
worden toegeschreven die geheel of

(205) Zie bijv. Hoe net een hoveken staet ghegroeyt (Mak 1955, 301-302). In vs. 2 stond in hs.
Michiels Met soeten cruydekens al om stelt, maar al is gecorrigeerd tot wel, in
overeenstemming met de Rethoricale wercken. Daarentegen in vs. 23, Nemet in dancke aen
deught verselt, is aen veranderd tot zij, terwijl de RW hiet in heeft.
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gedeeltelijk in de Rethoricale wercken staan.(206) Hy die sonder beghin van allet
beghinnen, dat niet in de druk staat, wordt niet aan De Roovere toegeschreven, al
staat de tekst in de directe omgeving van twee andere gedichten van diens hand.
Het handschrift-Jan Michiels bevat vijf gedichten die met zoveel woorden als werk
van De Roovere worden aangeduid. Dat de toeschrijving teruggaat op raadpleging
van de Rethoricale wercken is, zoals hiervoor betoogd, niet zeker maar tenminste
aannemelijk. Eén gedicht waarvoor De Rooveres auteurschap vaststaat, kent in dit
handschrift geen expliciete toeschrijving. Het is niet uit te sluiten dat onder de talrijke
andere anonieme gedichten in dit handschrift meer teksten van De Roovere verscholen
gaan. In elk geval vinden we er enkele gedichten die uit zijn omgeving afkomstig
kunnen zijn. Meteen na Sondighen es menschelyck int exponeren, het derde van drie
De Roovere-gedichten die vlak bij elkaar staan, volgt Ten es gheen swijn zonder
knorren dat net als de eraan voorafgaande tekst de stokregel Ten es gheen coren
sonder caff heeft.(207) Deze regel komen we ook tegen in een van de rondelen van De
Roovere.(208) De overeenkomst kan een toevallige zijn, maar evenmin is uit te sluiten
dat de gedichten zijn geschreven door dichters in wedijver met elkaar, terwijl het
zelfs mogelijk is dat De Roovere de auteur is van alledrie de gedichten.(209) Een andere
tekst uit het Brugge in de tijd van De Roovere is een nieuwjaarsgedicht met als
stokregel Nemp danckelyck dit salich nyeuw jaer.(210) Het kent hier zes strofen, waarvan
de eerste ook voorkomt in een handschrift van de Excellente cronike van Vlaenderen.
In een ander exemplaar van deze kroniek, net als het eerstgenoemde gekopieerd door
Jacob van Malen, staat een strofe met dezelfde vorm en stokregel. Deze strofe, die
begint met O Brugghe wytvermaerde stede, maakte zo te zien deel uit van hetzelfde
gedicht.(211) De onloochenbare Brugse herkomst, en het voorkomen in

(206) Daarbij moet dan worden opgemerkt dat degene die de toeschrijvingen heeft genoteerd, goed
heeft opgelet, want ook Als ickpeyse om des tijts onlanckheyt, waarvan in de RW slechts één
strofe staat, is aan De Roovere toegekend.
(207) Hs. Den Haag, KB, 71 E 57, f. 159rv.
(208) Mak 1955, 320.
(209) In elk geval kon De Roovere goed uit de voeten met de enumeratio-techniek die Ten es gheen
swyn sonder knorren typeert, zoals te zien is aan de gedichten Tis quaet delven sonder spade
en Tsint dat gheen minnen en was sonder goet (Mak 1955, 320-323).
(210) Hs. Den Haag, KB, 71 E 57, f. 203rv.
(211) De twee handschriften zijn Brugge, SB, 436 en Douai, BM, 1110. De genoemde strofen zijn
respectievelijk uitgegeven door Dewitte 1981, 116 en Ricour 1857-1859, 352.
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twee kort na 1485 geschreven handschriften, situeren deze tekst in de directe
omgeving van Anthonis de Roovere, van wie zo veel nieuwjaarsgedichten bekend
zijn.
Het handschrift-Michiels toont de complexe overleveringssituatie na verschijnen
van de Rethoricale wercken,(212) waaruit duidelijk wordt dat ook onafhankelijk van
deze druk teksten van De Roovere verspreiding vonden. En het handschrift biedt,
net als veel eerder besproken bronnen, bouwstenen voor reconstructie van de literaire
omgeving waarin De Roovere werkzaam was.

Plaatsbepaling
Overzien we nu deze overlevering dan zijn er verschillende conclusies te trekken.
Zo valt op dat ze zeer omvangrijk en ruim verspreid is. Al tijdens en kort na het leven
van De Roovere was diens werk tot ver buiten Brugge bekend, zoals blijkt uit enkele
handschriften en drukken, maar ook uit de Lierse rekeningen en uit de kennelijke
bekendheid met De Rooveres werk bij andere dichters. Zijn dichterschap diende tot
voorbeeld voor anderen. Opmerkelijk bij de verspreiding van het werk van De
Roovere is dat ze evenzeer in handschrift als in druk heeft plaatsgevonden. Eerder
sprak ik al het vermoeden uit dat De Roovere de eerste Middelnederlandse dichter
was die eigen werk in druk heeft zien verschijnen. Zeker is hij de eerste dichter van
wie het werk in druk evengoed gerepresenteerd wordt als in handschrift. Als de
handschriften met het werk van De Roovere ons niet bekend waren, zou het beeld
dat we van zijn schrijverschap kregen slechts op één punt belangrijk onderdoen voor
het beeld dat we nu hebben: in druk is er geen toneelwerk bewaard gebleven dat met
zekerheid aan De Roovere is toe te schrijven. Het spel Quiconque vult salvus esse
is slechts in één handschrift bewaard, terwijl voor de Elckerlijc en het spel Vanden
jonghen vrijer ende vanden ghehouden man, die wel in druk bewaard bleven,
geenszins vaststaat dat De Roovere ze schreef. Het beeld van De Roovere als

(212) Behalve de reeds genoemde handschriften, verdienr ook het late Brussel, KB, 13130-33
vermelding. Hierin sraan drie korte gedichtjes (waaronder het rondeel Die gheen plumen en
kan strijcken) die ook in RW voorkomen (zie Foncke 1943, 62 en 65) hoewel ze er zo te zien
niet rechtstreeks uit gekopieerd zijn. Misschien kende de kopiist ze uit het hoofd, waarbij de
RW als bron niet is uit te sluiten.
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toneelschrijver, dat nu ook al armzalig is, zou zonder het handschrift van Cornelis
Everaert zo goed als niets voorstellen. Maar voor al het overige kunnen we ons een
heel goed beeld vormen op grond van de in druk overgeleverde teksten: de diversiteit
in zijn gedichten komt uitstekend tot uitdrukking, terwijl we hem ook als
kroniekschrijver goed leren kennen door wat er in druk bewaard is.
Maar zoals het beeld louter op basis van gedrukte werken tamelijk representatief
is, zo is het dat ook als we alleen oog hebben voor wat er in handschrift verscheen.
Toneel, historiografie en de gedichten zijn goed vertegenwoordigd. Toch is er ook
hier een bijna-lacune: in de handschriften is slechts één gedicht in het zotte genre
bewaard gebleven,(213) terwijl we in de Rethoricale wercken vier zotte gedichten
vinden. Ook Vanden hinnen tastere, dat eveneens slechts in druk bewaard is, kan tot
het zotte genre gerekend worden. De Rooveres auteurschap bereikt zijn hoogtepunt
in de jaren waarin de boekdrukkunst ingang vindt in de Nederlanden. De introductie
van het gedrukte boek vormt een keerpunt in de literatuurgeschiedenis, hoewel de
implicaties hiervan pas geleidelijk doordringen: aan het einde van de vijftiende eeuw
kende men de druk, maar kon men het handgeschreven boek nog niet missen. De
overlevering van De Rooveres werken vormt hiervan een fraaie illustratie.
Belangrijke gegevens die de overlevering biedt, hebben betrekking op de context
waarin De Rooveres teksten hun ontstaan vonden. De overlevering van teksten geeft
context aan die teksten. In de eerste plaats natuurlijk een gebruikscontext: het in
elkaars omgeving voorkomen van teksten betekent dat ze in dezelfde omgeving
beschikbaar waren en gebruikt werden. Maar niet zelden vormt de overlevering ook
een aanwijzing voor de ontstaanscontext. In verschillende handschriften zijn groepen
van teksten aanwijsbaar met een verwante origine. We krijgen hier zicht op de
letterkundige omgeving waarbinnen De Roovere zijn werk schreef. Zo vormt het
oudste deel van handschrift Brussel, KB, II 270 een verzameling die werk van De
Roovere en diens Brugse tijdgenoten bevat, terwijl ook enkele oudere teksten zijn
opgenomen. Ook de tussengevoegde spreuken, strofen en fragmenten in twee
handschriften van de Excellente cronike van Vlaenderen weerspiegelen zo'n
verzameling.(214)

(213) Een gay wel fray ionckwyveken in het hs.-Van Stijevoort.
(214) Het gaat om de handschriften Brugge, SB, 436 en Douai, BM, 1110, beide geschreven door
Jacob van Malen. Zie hiervóór ‘kronieken’. In Oosterman-in voorbereiding komen de twee
handschriften uitvoerig ter sprake.
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En ook hier vinden we naast contemporaine gedichten werk uit een vroegere periode.
Het lijkt nauwelijks toeval dat hieronder teksten uit het Gruuthuse-handschrift zijn,
dat immers in het recente onderzoek steeds meer gezien wordt als de verzameling
van een groep Brugse ‘proto-rederijkers’.(215)
De plaats van De Roovere in de Middelnederlandse literatuur kan voor een deel
worden gereconstrueerd op basis van de overlevering van diens teksten. Maar ook
de teksten zelf leveren belangrijke gegevens. Tenslotte kan ook onderzoek van de
historische context een bijdrage leveren aan de situering van De Roovere. Daarbij
blijkt, zoals we nog zullen zien, dat niet alleen de Nederlandstalige letterkunde in
ogenschouw moet worden genomen, maar zeker ook die in de Franse taal. Een
verhandeling over de literaire en sociale omgeving waarin De Roovere zijn werk
schreef, wordt een artikel op zich. Hier volsta ik daarom met het schetsen van enkele
grote lijnen: de contouren die dan naderhand bijgesteld en ingevuld kunnen worden.
Of De Roovere het werk van Jacob van Maerlant kende, weten we niet. Toch zijn
er allerlei plaatsen in zijn werk waar hij blijk geeft over kennis te beschikken die
goed ontleend kan zijn aan Maerlant. Mak wijst meer dan eens op mogelijk
inhoudelijke ontleningen. Zo wordt er in het lange dialooggedicht Van pays en
oorloghe gerefereerd aan Alexander de Grote en de Brahmanen. Mak veronderstelt
dat De Roovere hierover wist door lectuur van de Spiegel historiael of anders
Alexanders Geesten.(216) Ook andere passages in dit gedicht bevatten gegevens die
wel eens aan Maerlant ontleend zouden kunnen zijn. Een inventarisatie van alle
plaatsen in De Rooveres oeuvre waar wordt gerefereerd aan klassieke, bijbelse of
historische stof maakt waarschijnlijk veel duidelijk over de herkomst van al deze
weetjes. In elk geval lijken Rijmbijbel en Spiegel historiael aangewezen werken voor
het vergaren van encyclopedische kennis. Overigens zij opge-

(215) In hs. Brussel, KB, II 270 staan het eerste en tweede Gruuthuse-gebed (zie Oosterman 1992,
200 en Oosterman 1995a, 106-108). In beide handschriften van de kroniek staat de eerste
strofe van het elfde Gruuthuse-gedicht: vgl. Oudvlaemsche liederen 1848-1849, 440.
(216) Mak 1955, 380.
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merkt dat ook de dialoogvorm van Van pays en oorloghe geënt kan zijn op het werk
van Maerlant.
Soms is er sprake van evidente ontlening door een auteur aan het werk van een
ander. Zo hoeft er niet te worden getwijfeld aan het gebruik dat De Roovere maakte
van Ruusbroecs Spieghel der eeuwigher salicheit. Maar vaak is er sprake van minder
specifieke overeenkomsten, en het is veel lastiger aan een dergelijke meer algemene
verwantschap conclusies te verbinden. Wie bijvoorbeeld de gedichten van De Roovere
overziet, bemerkt dat de grootste groep van teksten bestaat uit Mariagedichten. Weinig
verbazingwekkend voor wie de Middelnederlandse literatuur uit het Brugse overziet.
De minnedichten uit Ter Doest, het werk van Maerlant, Jan Praets Speghel der
zalicheit, de teksten uit het Gruuthuse-handschrift, overal is er plaats ingeruimd voor
de devotie tot Maria. Heel in het bijzonder geldt dit voor de berijmde gebeden in
Brugse handschriften, waarvan veel zijn gericht tot Maria.(217) Niettemin is het lastig
vergaande conclusies te trekken. Daarvoor was de Mariadevotie te algemeen in de
Middeleeuwen. Wel zien we opmerkelijke overeenkomsten tussen Mariagebeden uit
de eerste helft van de vijftiende eeuw en het werk van De Roovere. Deze
overeenkomsten kunnen wél worden gezien als aanwijzingen voor het bestaan van
een Brugse traditie.(218) Een goed voorbeeld biedt de vergelijking van het omstreeks
1445 anoniem overgeleverde Lof lelye ende rose sonder doren met enkele
Mariagedichten van De Roovere. De afwisseling van lange en korte verzen, het steeds
herhaalde lof en veel van de gebruikte beeldspraak vinden we zowel in het anonieme
gebed als bij De Roovere. Vooral met diens Ach alder gloriooste drachte zijn er
diverse parallellen.(219)
De Marialyriek van De Roovere komt evident voort uit wat er in zijn jonge jaren
in Brugge werd geschreven. Ook voor veel andere gedichten moet dit hebben
gegolden. Zo zien we bij De Roovere liefst zeven nieuwjaarsgedichten. Deze teksten
speelden een rol bij de nieuwjaarsviering die in kringen van rederijkers een belangrijke
plaats innam. Er is wel eens aangenomen dat De Roovere hiermee

(217) Zie Oosterman 1995a, m.n. hst. 3.
(218) In algemene zin hierover Oosterman 1995a, 152-165. Voor een specifiek voorbeeld zie
Lievens 1990.
(219) Voor het gebed zie Oosterman 1995a, 287 (R 234). De bedoelde teksten van De Roovere
staan in de ed. Mak 1955, m.n. 174-178 en 180-186.
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aan het begin staat van een traditie.(220) Niet toevallig blijkt echter dat juist in het
Brugse Gruuthuse-handschrift enkele nieuwjaarsgedichten staan die qua toonzetting
en inhoud sterk doen denken aan het werk van De Roovere.(221) Nieuwjaarsgedichten
vinden we ook bij een tijdgenoot van De Roovere als Fransois Stoc; en hiervoor wees
ik al op enkele gedichten in het Brusselse handschrift KB, II 270, waarvan Stoc er
een schreef, terwijl De Roovere een van de anoniem overgeleverde teksten kan
hebben geschreven.
Het werk van De Roovere is niet los te zien van dat van tijdgenoten. Enkele
voorbeelden mogen dit verduidelijken. Een Mariagedicht van de juist genoemd
Fransois Stoc, Lof onbesmitste inwitste verhitste doergloedich, volgt in het
handschrift-Van Stijevoort meteen op een gedicht van De Roovere. In beide gedichten
wordt, zij het op verschillende wijze, volop gebruik gemaakt van binnenrijm. In het
gedicht van Stoc rijmen de woorden binnen een vers op elkaar:
Lof onbesmitste inwitste verhitste doergloedich
Lof goetste bevroetste soetste melodije
In sinnen van binnen met minnen overvloydich
Lof reyne ghemeyne fonteyne Marye(222)

Bij De Roovere is er minder rijm binnen één vers, maar is er tussen de verzen meer
binding door het rijm. Bovendien gebruikt hij in alle strofen dezelfde rijmklanken.
O inlicste reyn rose zoo confortable
Gestadich oetmoedich noyt dissoluyt
Verwinlicste der roose van Adams kable
Beradich voerhoedich salve conduyt(223)

Stoc en De Roovere wedijveren met elkaar in virtuositeit. En dat die laatste ook kan
rijmen zoals Stoc in het Mariagedicht, toont hij ons in een van zijn zotte refreinen:

(220) Zie bijv. Viaene 1959, 7.
(221) Zie Oosterman 1995a, 144 en 389 n. 125. Zie verder over Brugse nieuwjaarsliederen en
-gedichten Strohm 1990, 100-101.
(222) Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 2, 45.
(223) Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 2, 43.
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Een gaey wel fraey nisch frisch joncwijveken
Ghewrocht gecnocht wel gent int lijveken
Quam laesten met haesten ghegaen om wijn(224)

De Roovere en Stoc zijn tijd- en stadgenoten. Afgaande op het weinige dat er van
Stoc bewaard bleef, kunnen we besluiten dat De Roovere en Stoc elkaars werk
vermoedelijk kenden en wellicht in onderlinge wedijver een bijdrage leverden aan
de poëticale ontwikkelingen van hun tijd.
Ook Hamme schreef een gedicht dat verwantschap vertoont met een gedicht van
De Roovere: diens Met ongheruster herten zwaer en In de wintelcoetse vander
bekender waerheit van Hamme staan in handschrift Brussel, KB, II 270.(225) Het zijn
allebei allegorische droomgedichten. De Roovere beschrijft een beelde zoo ruut
besneden met haren als borstels, met ezelsoren, een hals als van een zwaan en voeten
als de poten van een beer. De antropomorfe figuur krijgt een moraliserende duiding.
Wakker geworden besluit de dichter deze droom te stellene rasschelic int ghescrifte
om het aan een vriend aan te bieden. Hamme baseert zich op de fabel over maag en
ledematen uit de Esopet, en ook hij eindigt met een moraal. Net als De Roovere
besluit ook Hamme de droom vast te leggen: dus ontspronghen zoo nam ict vooren
/ Dat ict wilde in gescriften stellen / Soe mochtment laten de vrienden hooren. De
gedichten van De Roovere en Hamme zijn bedoeld voor de voordracht en lijken zich
te richten tot een kring van goede bekenden. Hoe nauw de relatie tussen de twee
dichters is geweest, laat zich slechts raden, maar de overeenkomst tussen beider
gedichten doet vermoeden dat ze tot dezelfde kring behoorden. De Heilige-Geestkamer
komt hiervoor wel als eerste in aanmerking. In dezelfde omgeving moeten we
waarschijnlijk ook Jan Bortoen zoeken, de dichter van de rouwklacht. Het is onzeker
of hij geïdentificeerd kan worden als de in 1484 overleden drukker. Toch lijkt het
zinvol met deze mogelijkheid rekening te houden.(226)

(224) Mak 1955, 399.
(225) De twee teksten zijn naar dit handschrift uitgegeven door Lyna 1924, 315-322.
(226) Zie Van 't Hoog 1918, 9 (m.n. n. 1). Voor het juiste sterfjaar en gegevens over zijn werk als
drukker: Schouteet 1971. Een interessante aanwijzing voor diens betrokkenheid bij de
broederschap van OLV van de Sneeuw op p. 34-35. Geirnaert 1989 meent in navolging van
Geirnaert 1982 dat de dichter en de drukker niet een en dezelfde persoon zijn. Maar hun
argument dat iemand die in 1455 het Brugse poorterschap verwerft, en van huis uit Franstalig
is, in 1482 onvoldoende Nederlands zou kennen om een goed gedicht re schrijven, overtuigt
mij niet. Vaak blijken schrijvers verrassend snel de taal van het land waarheen ze getrokken
zijn, goed te beheersen. Als voorbeeld mogen gelden Vladirnir Nabokov en Joseph Brodsky.
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In het Brugge uit de tijd van De Roovere waren vanzelfsprekend veel meer schrijvers
actief dan de nu genoemden. Een korte opsomming volstaat om dit duidelijk te maken:
Jacob Vilt vertaalde de Consolatio van Boethius, Maarten schreef een
liefdesbrief-op-rijm aan Tanneken, Aliamus de Groote maakte diverse mirakelspelen,
Rombout de Doppere schreef een voortzetting van de Excellente cronike en
waarschijnlijk ook gedichten, het clercxken Martijn schreef Van den drie blinden
dansen, een bewerking van Pierre Michaults La dance aux aveugles, en verder
vertaalde iemand de Histoire de Jason, schreef een onbekende dichter een lof tot
Sinte Bave, dichtte iemand het refrein Hij es weildich die vruecht int zijne heeift,
vertaalde iemand Le pélerinage de Jesus-Christ, enzovoort.(227) Maar niet alleen de
Nederlandstalige literatuur was in Brugge van belang, ook de Franse letterkunde
speelde er een rol.
De Franse taal werd veel gebezigd in Brugse kringen waarmee De Roovere
contacten onderhield. Het aandeel dat hij had in de organisatie van blijde inkomsten
maakt het nauwelijks voorstelbaar dat hij geen Frans kende, al weet Eduard de Dene
te melden dat hij geen enkele taal beheerste buiten zijn Vlaemsche ingheboren lanttale
oft spraecke.(228) In elk geval vinden we in zijn werk sporen van Franse invloed, en
dan moeten we niet in de eerste plaats denken aan het taalgebruik, maar aan de
gebezigde versvormen. Vijf gedichten in de Rethoricale wercken worden als ballade
aangeduid. En hoewel het maar de vraag is of deze opschriften aan De Roovere zijn
toe te schrijven, hoe dan ook gaat het hier om gedichten die qua vorm geënt zijn op
de Franse ballade.(229) De Roovere is niet de eerste of enige die zich in Brugge van
deze vormt bedient. Vooral twee vroege refreinen, van Jan van Hulst en Gillis Onin,
verraden Franse invloed.(230)

(227) Hier geef ik slechts zeer korte referenties naar edities, meest recente publicaties en, wanneer
zowel studie als editie ontbreken, de vindplaats. Vilt: Goris 1996; Liefdesbrief: Geirnaert
1994, afb. in Hogenelst & Van Oostrom 1995, 270; Aliamus de Groote: Strohm 1990, 48;
De Doppere: Ricour 1860, 180-188 en Vander Linden 1959; Martijn: Schuijt 1955; jason:
Nieuwstraten 1994 en Oosterman 1996; Sinte Bave: Hs. Brussel, KB, 19.851-59, f. 381rb-vb;
Hij es weildich. Hs. New York, PML, M. 435; Pélerinage. Vlaamse kunst 1981, 234-235.
(228) Rethoricale wercken 1562, f. A2v-3r.
(229) Erné 1972, 356-358; Coigneau 1980-1983 dl. 1, 145-146.
(230) Het refrein van Jan van Hulst staat in hs. Brussel, KB, II 270 en is uitgegeven door Oosterman
1995b, [12-13]. Zie verder Oosterman 1995a, 143. Het refrein van Gillis Onin staat in de
gedrukte bundel van Jan van Doesborch en is uitgegeven door Kruyskamp 1940 dl. 2, 242-244.
Zie Van Branteghem 1963-1964, Coigneau 1976 en Lievens 1979.
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Evenmin is De Roovere de eerste die de rondeelvorm overneemt die in de Franse
letterkunde al eerder ruime verbreiding kent (ABaAabAB) maar die reeds in de
Brusselse Bliscappen met vaardigheid wordt toegepast.(231) Wel wijkt hij daarmee af
van de rondeelvorm die rond 1400 in Brugge wordt toegepast en verder ontwikkeld
door de Gruuthuse-dichters.(232) Het achtregelige rondeel dat De Roovere schrijft,
blijkt naderhand in het Nederlands de meest gebezigde vorm. Dat De Roovere vaak
vroeg was met bijzondere versvormen moge blijken uit Roovers schaeckspel ten love
van Maria,(233) dat het vroegst bekende schaakspelgedicht is.(234)
De ballade en het rondeel zijn overgenomen uit de Franse traditie. Maar in het
werk van De Roovere zien we meer parallellen met het werk van Franstalige dichters,
en lang niet altijd is duidelijk of en hoe er van beïnvloeding sprake is. Een
fascinerende casus is het Mariagedicht van De Roovere waarin de vijf opeenvolgende
strofen beginnen met de letters maria.(235) Precies zo'n gedicht kennen we van Jean
Molinet, Bourgondisch hofdichter en chroniqueur die Brugge wel eens bezocht zal
hebben.(236) Het door De Roovere en Molinet gebezigde procédé is lang voordien
bekend uit het Latijn, en beide dichters kunnen het, onafhankelijk van elkaar, daaraan
ontleend hebben. Maar ook kunnen directe of indirecte contacten tussen de
bijna-tijdgenoten een rol hebben gespeeld, en daarbij staat geenszins vast dat Molinet
de gevende partij is geweest. Hij was jonger dan De Roovere, zijn voornaamste
literaire activiteit dateert van na de dood van De Roovere,(237) en - niet onbelangrijk
- het heeft er alle schijn van dat Molinet op zijn minst een elementaire kennis had
van de Nederlandse taal. Herhaaldelijk maakt hij gebruik van aan het Nederlands
ontleende woorden.(238)

(231)
(232)
(233)
(234)
(235)
(236)

Zie Coigneau 1994, 27 en 31.
Zie hierover m.n. Reynaert 1984.
Mak 1955, 207.
Westgeest 1996. Zie ook de bijdrage van Westgeest in deze aflevering.
Mak 1955, 186-188.
Oroison sur Maria, uitgegeven door Dupire 1937, 455-456. Over Molinet Dupire 1932 en
Koopmans 1994.
(237) Zie Dupire 1932, 26-27.
(238) Een overzicht geeft Dupire 1932, 239-256. Zie ook Koopmans 1994, 105. Diens constatering
dat Molinet het Nederlands gebruikt als verrijking van zijn taal is belangwekkend mits
doorgetrokken naar de Nederlandstalige rederijkers: wellicht gebruikten zij juist het Frans
als bewuste versiering en mogen we er geen onbedoelde sporen van Franse invloed in zien.
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De mogelijke verbinding met Molinet is maar een van de vele die van belang geweest
kunnen zijn. Zelfs als we aannemen dat De Roovere betrekkelijk honkvast was, is
hij volop in de gelegenheid geweest met vele collega-dichters en -chroniqueurs in
contact te komen. Het was in Brugge een komen en gaan van vorsten en edellieden
met in hun gevolg vaak met naam bekende auteurs. Hoogtepunt vormden de
huwelijksfeesten voor Karel de Stoute en Margareta van York. De hofdichter Olivier
de la Marche bekleedde hierbij een belangrijke functie, terwijl ook De Roovere een
groot aandeel had in de organisatie van feestelijkheden. Niet toevallig zijn de
bewaarde beschrijvingen door La Marche en De Roovere twee van de uitvoerigste.
We zien in het werk van De Roovere diverse parallellen met het werk van
Franstalige tijdgenoten. Behalve formele, waarvan er hiervoor enkele zijn genoemd,
zijn er ook inhoudelijke parallellen. De karakterisering door Dupire 1932 van Molinets
oeuvre - ‘c'est aussi une sympathie profonde pour les petites gens, en même temps
que l'horreur des batailles et l'amour fervent de la paix’ - geldt in grote lijnen ook
voor het oeuvre van De Roovere.(239) De vele contacten rond het Bourgondische hof
kunnen daarbij van belang zijn geweest.
Op grond van de gegevens die zijn werk ons biedt, lijkt het mogelijk nogal wat aan
de weet te komen over De Roovere. Zijn plaats in de letterkunde is goed te bepalen,
en ook zijn sociale en maatschappelijke positie is nauwkeuriger vast te stellen dan
voorheen wel gebeurde. Door Mak werd Anthonis de Roovere afgeschilderd als een
verschoppeling, een arme ambachtsman die de verbittering over het onrecht dat hij
zich dagelijks ziet voltrekken (en dat misschien ook hemzelf is aangedaan) tot uiting
laat komen in zijn gedichten.(240) Mak zet zich daarmee sterk af tegen het beeld dat
werd geschilderd door Van 't Hoog die De Roovere tot stadsbouwmeester maakt,
een persoon met veel aanzien.(241) De typering van beiden is maar zeer ten dele
gebaseerd op een grondige bestudering van de historische aanwijzingen voor de
sociale plaatsbepaling van De Roovere. Dit is wel

(239) Dupire 1932, 110.
(240) Mak 1955, 7-18.
(241) Van 't Hoog 1918, 1-43 (m.n. 5-7).
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ter hand genomen door Viaene, die in enkele artikelen, verschenen in de jaren
1959-1963, belangrijke gegevens heeft aangedragen met betrekking tot de historische
situering van enkele gedichten en de toekenning aan De Roovere van een jaargeld.(242)
Hij schetst het beeld van een dichter die in nauw contact staat met de stedelijke elite,
hoewel niet duidelijk wordt in hoeverre hij daar zelf toe behoorde. Het meest volledige
beeld geeft D. Geirnaert in een artikel uit 1982 met als titel ‘De Roovere
gedocumenteerd: feiten rond leven en werk.’(243) De Roovere komt hieruit naar voren
als iemand die in contact stond met talrijke vooraanstaande Bruggelingen. Geirnaert
wijst bijvoorbeeld op de personen met wie hij samenwerkte bij blijde inkomsten:
Anthuenis Goossins, Pieter van Bouchoutte en Colaert d'Ault.(244) In vergelijking met
hen lijkt De Roovere een lagere tree op de sociale ladder in te nemen. Hij was, anders
dan de drie genoemden en vele anderen met wie De Roovere meermalen te maken
had, geen lid van het Gilde van de Droge Boom.(245) En al was hij, als we De Dene
mogen vertrouwen, vry metselaer, dat wil zeggen geen knecht maar eigen baas, hij
was zeker geen vermogend bouwondernemer, zoals Anthuenis Goossins.(246) De
Roovere verwierf zich faam als dichter, en dàt bracht hem in contact met de hoge
heren en vrouwen. Om de aard van die contacten enig reliëf te geven wil ik kort
stilstaan bij drie personen die van bijzonder belang kunnen zijn geweest: Jan de
Baenst, Pieter van Muelenbeke en Lodewijk van Gruuthuse.
Ridder Jan de Baenst, heer van Sint Joris, en telg uit een illuster geslacht dat sinds
het einde van de veertiende eeuw een belangrijke rol speelde in het bestuur van
Brugge en het Brugse Vrije, heeft in 1466 bemiddeld bij de verlening aan De Roovere
van het jaargeld. Jan de Baenst heeft het stadsbestuur, tijdens de vergadering op 18
februari 1466, gewezen op de grote verdiensten van De Roovere. De Baenst moet
grote belangstelling hebben gehad voor de letterkunde en hij droeg die in het
Nederlands een warm hart toe. Zo liet hij de in 1475 voltooide Middelnederlandse
vertaling van de Cité des dames

(242)
(243)
(244)
(245)

Viaene 1959; Viaene 1960 en samenvattend Viaene 1963.
Geirnaert 1982.
Geirnaert 1982, 147.
In het vroegst bewaarde ledenregister (Brugge, Stadsarchief, 505) komen we de namen regen
van Colaert Daut ende joncfrauwe Magdaleene sijn wijf (f. 3v), Anthonis Gosin ende sijn
wijf (f. 7v), en Pieter van Bouchoute (f. 11r). Verder ook nog onder meer Jan de Baenst de
jonghe ende joncfrauwe Margriete sijn wijf (f. 7v), Pieter van Muelenbeke (f. 10v) en Olivier
de la Marche (f. 17v).
(246) Oosterman 1995a, 199-200.
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vervaardigen. Of De Roovere hierbij betrokken is geweest, moet toekomstig onderzoek
uitwijzen. Misschien is het ook niet zo'n gekke gedachte om in hem de notabelen
poorter te zien waarover De Dene spreekt, dije metten selven Roovere seer familiaer
was ende dickwijls frequenterende,(247) en wiens handschrift door De Dene werd
gebruikt bij het samenstellen van de Rethoricale wercken.
Een belangwekkende figuur lijkt ook Pieter van Muelenbeke te zijn geweest.
Viaene wees er reeds op dat Van Muelenbeke een van de zes gecommiteerden was
die door De Roovere worden geprezen in het Nieuwe jaer van Brugghe uit 1480. In
datzelfde jaar overlijdt Van Muelenbeke. Zijn graf wordt afgedekt met een koperen
grafplaat, die nog wordt bewaard in het Sint-Janshospitaal. Hierop staat een retoricaal
gedicht dat sterk doet denken aan gedichten van De Roovere (vooral die in de
Excellente cronike) en de tekst wordt dan ook wel voor zijn werk gehouden.(248) Als
er daadwerkelijk een nauwe relatie heeft bestaan tussen De Roovere en Van
Muelenbeke kan dit van belang zijn voor de bepaling van De Rooveres plaats in het
Brugse literaire landschap. Van Muelenbeke was namelijk op 18 december 1474 als
dismeester van de Onze-Lieve-Vrouwekerk betrokken bij een overeenkomst met
Colaert en Pieter De Labye, die waarschijnlijk kort tevoren De Drie Santinnen hadden
opgericht, de tweede Brugse rederijkerskamer.(249) Hoever de betrokkenheid van Van
Muelenbeke bij deze kamer strekte is vooralsnog onbekend. Toch lijkt het de moeite
waard ons af te vragen of De Roovere misschien op enigerlei wijze betrokken is
geweest bij deze nieuwe rederijkerskamer. Interessant detail hierbij is dat De Roovere
in 1474 een mirakelspel schrijft en opvoert voor het Gilde van Onze-Lieve-Vrouwe
van de Sneeuw dat was verbonden aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk.(250) Er zijn
namelijk aanwijzingen die doen vermoeden dat De Drie Santinnen is voortgekomen
uit de Mariabroederschap.(251)

(247) Rethoricale wercken 1562, f. A2v.
(248) Viaene 1961. In ditzelfde artikel wijst Viaene ook op de grafschriften voor Servaes Cooren
en Kateline d'Ault, die volgens hem eveneens van de hand van De Roovere kunnen zijn.
(249) Brugge, Stadsarchief, 390: Drie Santinnen, Bl Cartularium, f. 3r-6r.
(250) Brugge, Rijksarchief, Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouwe te Brugge, Oud Archief, nr. 1531:
Rekeningen OLV vander Snee 1468-1499, f. 135r.
(251) Er zijn personele banden, broederschap en rederijkerskamer vinden beide onderdak bij de
Onze-Lieve-Vrouwekerk, en aan de jaarlijkse gewoonte van de opvoering van een mirakelspel
komt na 1476 een einde, alsof het bestaan van een rederijkersgilde aan de literaire activiteiten
van de broederschap hun belang ontneemt.
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Van Muelenbeke was, voor zover waarneembaar, primair betrokken bij de
Nederlandstalige literatuur. Anders ligt dat bij Lodewijk van Gruuthuse, wiens
bibliotheek voor een belangrijk deel is gevuld met boeken in de Franse taal.(252)
Hieronder waren exemplaren met recente teksten van rhetoriqueurs als Molinet,
Michault, Taillevent en Chastellain.(253) In hoeverre deze teksten beschikbaar waren
voor Brugse rederijkers, weten we niet. Toch zouden we kunnen denken dat, net als
in vroeger tijden, edellieden dichters behulpzaam waren bij het verwerven van teksten.
Deze gedachte wordt des te interessanter wanneer we zien dat de relatie tussen
Lodewijk van Gruuthuse en Brugse rederijkers goed moet zijn geweest. In 1466
bepaalde Lodewijk dat de Heilige-Geestkamer kon beschikken over twee altaren in
de familiekapel van de Gruuthuses in het Carmelietenklooster.(254) Hiermee werd een
reeds lang bestaande situatie geformaliseerd. Al vanaf 1426 was de kapel in gebruik
bij een dichtersgezelschap dat de voorloper was van de in 1428 opgerichte
Heilige-Geestkamer. De veronderstelling dat de rederijkerskamer mede is opgericht
door de Gruuthuse-dichter Jan van Hulst en de constatering dat de familie Gruuthuse
sinds jaren her goede contacten onderhield met de Heilige-Geestkamer en haar
voorloper(s) biedt een goede verklaring voor de aanwezigheid van het
Gruuthuse-handschrift in de bibliotheek van Lodewijk. Hoe innig de relatie tussen
Brugse rederijkers en Lodewijk van Gruuthuse is geweest weten we niet. Maar in
het Refereyn van berouwe, een gebed tot God van Anthonis de Roovere, vinden we
een frase die veelbetekenend kan zijn. Aan het slot van de derde strofe, vlak voor de
prince, staat Ontfermt mijns dan, meer is in dy.(255) De tweede helft van dit vers is een
licht variante lezing van het devies van Lodewijk van Gruuthuse (Plus est en vous
of, in het Nederlands, Meer es in hu). De dichter lijkt hier een revérence te maken
naar de beschermer van het rederijkersgezelschap.

(252) Zie meest recent Martens 1992b.
(253) Zie in de lijst bij Martens 1992b de nrs. 111-113 (Chastellain), 116 (Michault en Taillevent)
en 119 (Molinet).
(254) Strohm 1990, 69-70. Brugge, Archief van de Ongeschoeide Carmelieten, Liber Oblongus,
f. 183v-184r.
(255) Mak 1955, 225.
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Besluit
De letterkundige produktie van De Roovere is door en door Brugs van karakter. Ze
is geworteld in de Vlaamse literatuur, maar ook in sterke mate beïnvloed door
contacten met Franstalige letterkunde. En hoezeer De Roovere in enkele van zijn
gedichten dan ook compassie toont met arme sloebers,(256) hij lijkt zeker een goede
verstandhouding te hebben gehad met de adel en met kringen rond de Brugse
magistraat.
Uit studie van de bronnen met De Rooveres werk kunnen we veel leren over de
verspreiding van dat werk en daarmee over De Rooveres roem. Ook leren we veel
over achtergronden van de teksten en over de sfeer van onderlinge wedijver die zo'n
voorname rol moet hebben gespeeld binnen de rederijkerij. Wat de bronnen óók
vertellen is dat wereldlijke teksten slechts een geringe plaats innemen in het bewaard
gebleven oeuvre van De Roovere, al is dan het wél bewaarde van hoog niveau.(257)
En hoewel de overlevering misschien een enigszins vertekenend beeld geeft, heeft
toch waarschijnlijk de geestelijke lyriek voor De Roovere prioriteit gehad. De
vijftiende eeuw was een vrome eeuw, waarin de grootste kunstenaars hun beste
krachten gaven voor de vervaardiging van kunstwerken met godsdienstige thema's
en onderwerpen. De maatschappelijke en culturele elite deed zich graag zeer devoot
voor, en spendeerde hiertoe grote sommen geld. En de overheid voerde een bewuste
politiek om beoefening van vroomheid te stimuleren. Een mooi voorbeeld vormen
de Marialoven die vanaf 1480 worden gehouden op de Burg bij Sint-Donaas te
Brugge.(258) In de maand mei, tijdens de Brugghemaerct, wordt tien dagen lang elke
avond een Marialof ende Salve gezongen. De stad Brugge betaalt Aliamus de Groote,
die lid was van de Heilige-Geestkamer, voor de door hem verrichte diensten. Het
was de bedoeling van de autoriteiten dat deze overheidsbemoeienis zou leiden tot
particulier initiatief: ende dit ten dien hende dat eenighe goede devote persoonen te
bet cause zouden moghen hebben tvoors. salve daghelicx te contynueirne ende daer
naer ervelic te besettene.(259) Deze aanzet heeft een

(256) Zie bijvoorbeeld Mak 1955, 254 vs. 46-53; 310 vs. 105-107; en 341-343.
(257) Zie hierover Coigneau 1982, alwaar ook wordt ingegaan op de verhouding tussen geestelijke
en wereldlijke gedichten.
(258) Zie Strohm 1990, 85-86.
(259) Brugge, Stadsarchief, Sradsrekeningen 1479-1480, f. 174v.
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succesvol vervolg gehad, zoals we kunnen lezen in de Excellente cronike van
Vlaenderen, die het gebruik laat beginnen in 1481:
Item in desen selven somere begonstmen eerst te singhene tsinte Donaes
onser vrauwen lof alle avende, ghelijcment noch daghelicx continueirt.
Ende men beyaert in tgheluyt eerment gaet doen, mede ghedaen sijnde so
slaet men die bedeclocke. Ende sichtent dier tijt eest voort en voort
ghecommen datment nu doet in alle die prochye kercken binnen Brugge.
Ter eeren van Gode moetet sijn ende sijnder ghebenedyder moeder Maria.
Amen.(260)
Het oeuvre van De Roovere, met alle nadruk op vroomheid, deugdzaamheid en
aandacht voor minderbedeelden, sluit hier goed bij aan, en het is niet geheel
ondenkbaar dat de toekenning van het jaargeld deel uitmaakte van dezelfde politiek
als waartoe ook de instelling van het Marialof behoorde. We mogen De Roovere
zien als woordvoerder van een ‘vroomheidsoffensief’, dat misschien wel het
belangrijkste cultuurpolitieke wapenfeit was in de stedelijke samenleving van de
vijftiende eeuw.

Naschrift
Op de valreep, toen dit artikel al vrijwel bij de drukker lag, werd ik door de
kunsthistorica mw. drs. Anne-Margreet As-Vijvers (Universiteit van Amsterdam)
geattendeerd op twee berijmde gebeden in een handschrift in Neuchâtel (Bibliothèque
Publique et Universitaire, A.F.A.28). Een van de gebeden heeft als opschrift Dit es
Salve Regina van ons vrauwe in Vlaemsche en begint met Ontfaermeghe conighinne
hu groeten wy. Het gaat hier om een tekst van De Roovere (vgl. Mak 1955, 150), de
enig bekende die in een gebeden- of getijdenboek bewaard is gebleven. Het verluchte
gebedenboek bevat Latijnse, Franse en Nederlandse teksten, lijkt afkomstig uit
West-Vlaanderen en dateert van omstreeks 1500. Deze bron biedt ons van de Salve
regina-vertaling een redactie die dichter staat bij de tekst zoals De Roovere heeft
geschreven dan de eerder bekende redactie in de Rethoricale wercken.

(260) Excellente cronike van Vlaenderen 1531, f 220rb.

Jaarboek De Fonteine. Jaargang 1995-1996

98

Bijlage 1: Gedichten van Anthonis de Roovere
In deze bijlage zijn alle gedichten opgenomen die, terecht of ten onrechte, aan
Anthonis de Roovere werden toegeschreven in het moderne letterkundige onderzoek,
met uitzondering van twee categorieën. De korte spreukachtige gedichten die in de
Rethoricale wercken zijn opgenomen als Noteert, en die voor een deel vermoedelijk
niet van De Roovere zijn, ontbreken hier. Elders zullen ze worden besproken in een
bijdrage van mijn hand getiteld ‘De poëziebundel van Jacob van Malen.’ Tevens
ontbreken de retoricale gedichten in de Excellente cronike van Vlaenderen. Deze
gedichten zijn vrijwel alle wel door De Roovere geschreven. Ook hieraan hoop ik
een afzonderlijke bijdrage te wijden. Een gedeeltelijk overzicht biedt Van 't Hoog
1918, 253-257.
In onderstaande bijlage zijn vier categorieën te onderscheiden:
A. Als eerste geef ik de gedichten uit de editie van Mak waarvan ik de toeschrijving
overneem. Bij gedichten uit deze editie die m.i. niet van De Roovere zijn wordt
een verwijzing gegeven naar een van de volgende categorieën. Van verschillende
gedichten zijn na het verschijnen van Maks editie nieuwe vindplaatsen bekend
geworden. Deze zijn gemarkeerd met een * (het betreft de nummers A8, 9, 14,
38, 57, 62, 68, 83, 85 en 86).
B. De tweede categorie bestaat uit gedichten die in de uitgave van Mak ontbreken,
enkele omdat Mak ze niet kende, andere omdat Mak de toeschrijving aan De
Roovere verwierp.
C. Een derde groep wordt gevormd door gedichten waarbij de toeschrijving aan
De Roovere onzeker is, hoewel het vrijwel zeker is dat ze uit de tijd en omgeving
afkomstig zijn waarin De Roovere werkzaam was.
D. De laatste categorie bestaat uit gedichten die aan De Roovere zijn toegeschreven
maar (vrijwel) zeker niet door hem werden geschreven.
Steeds is het incipit vermeld, eventueel gevolgd door een titel en de stokregel.
Daarna volgen vindplaatsen: eerst de handschriften dan de drukken, in
alfabetische volgorde. Dan wordt, indien aanwezig, het acrostichon gegeven,
in enkele gevallen gevolgd door enig commentaar dat vaak betrekking heeft op
de toeschrijving. Tenslotte volgen edities, voor zover ze direct naar handschrift
of druk zijn vervaardigd, steeds als eerste die van Mak, dan de andere edities
in alfabetische volgorde. Zonodig is door middel van superscripte cijfers voor
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opschriften, stokregels en edities aangegeven op welke vindplaats het betreffende
gegeven betrekking heeft.

A. Gedichten van Anthonis de Roovere in de editie Mak 1955
Al
Almueghende vader zonder beghin (stok: Lof hoghe drivoudicheit onbegrepen)
Berlijn, SPK, mgq 651, f. 151v-152v
Brussel, KB, II 270, f. 40v-41r
acrostichon: adonay, tetragramathon, eloim
in hs. Brussel opschrift: Rouere
2
Mak 1955, 112-114; 1Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 1, 243-245.
A2
Scepper der wysheit goddelyck gedochte (stok: Loff bluetsturter voir alle
creatueren)
Brussel, KB, II 270, f. 72r-76r
opschrift: De Roure
De constatering van Willemyns 1967 dat de taal niet zuiver
Westvlaams is klopt met het gegeven dat deze tekst in het Antwerpse deel van
de codex staat.
Mak 1955, 114-120.
A3
O gheest der geesten dy alle dyn geesten kent (stok: Machtich als god vader of
god sone reen)
Berlijn, SPK, mgq 651, f. 150r-151v
acrostichon: roovere
Mak 1955, 120-123; Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 1, 240-243.
A4
Hoeveel staten datmen prijsen sal (titel: Lof vanden priesterlijcken sraet; stok:
Lof ghebenedijt Priesterlijck staet boven al)
RW, f. B8r-Clv
Mak 1955, 124-127.
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A5
Hoe mochte mijne verspaeckte droocheydt (titel: Van onderhoorichede; stok:
De duecht der onderhoorichede)
RW, f. D7v-D8v
Mak 1955, 127-129.
A6
Men vindt moeders die haer vruchten verslaen (titel: Refereyn daer mede
Anthonis de Roovere tzijnen XVII jaeren prinche wert van rethorijcke; stok: Of
moederlijck herte lieghen mach)
RW, f. L6v-L7v
Mak 1955, 129-131; Van 't Hoog 1918, 12-13.
A7
Men mach de rethorijcke in veel manieren (titel: Refereyn van rethorica; stok:
Verstaet diese haet versmaet godts werck)
RW, f. G4r-G4v
Voor andere interpretatie van de strofevorm dan bij Mak 1955, zie Iansen 1968.
Mak 1955, 131-133; Van 't Hoog 1918, 26 (part.).
A8
O wonderlic werc o godlicke ghifte (titel: Lof van den heijlighen sacramente;
stok: Lof wonderlic ghebenedijt sacrament)
*Berlijn, SPK, mgq 557, f. 56v-60v
Berlijn, SPK, mgq 651, f. 157v-162v
Breda, Archief Sint-Barbarakerk, 1, f. 73v-76v
Brugge, Sint-Salvatorkathedraal
Londen, BL, Add. 34392, no. 56
Die tafel des kersteliken levens, f. 8v-13v
RW, f. A5v-Blr
acrostichon: antonis de rovere
4
Mak 1955, 136-148; 3Asselbergs & Huysmans 1955, 213-220; 1Brinkman
1995, 122-128; 5De Flou & Gailliard 1896, 253-257; 7Van 't Hoog 1918, 15-20;
7
De Jager 1927, 32-40; 2Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 1, 252-258.
A9
Ontfermeghe coninghinne u groeten wy (titel: 1Dit es Salve Regina van ons
vrauwe in Vlaemsche; 2Salve regina)
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* Neuchâtel, BPU, A.F.A. 28, f. 136rv.
RW, f. B2v
2
Mak 1955, 150; 2Van 't Hoog 1918, 62-63; 2De Jager 1927, 44.
A10
Salve Maria gods moeder ghepresen (titel: Lof van Maria; stok: Maria beschermt
ons vanden helschen brandt)
RW, f. B3r-B3v
Mak 1955, 151-152.
All
Lof bloeseme soet vol alder virtuyt (titel: Een andere Maria lof)
RW, f. B5r-B8r
acrostichon: anthvenisderoovere
Mak 1955, 152-160.
A12
Lof weerde Maria schoon sterre schoone (titel: Lof van Maria; stok: Uuten
welcken de sonne is opghestaen)
RW, f. K3v-K4v
Mak 1955, 160-162.
A13
Alle de bloemkens diemen siet (titel: Maria ghecompareert bijder roose; stok:
Lof roose ghebenedijde vrucht)
RW, f. H8r-Jlr
Mak 1955, 163-164.
A14
Dijn macht dijn prijs dijn lof dijn weerde (titel: Lof van Maria bijder lelie; stok:
Lof lelye doorvloeyende medecijne)
*Berlijn, SPK, mgq 651, f. 193v-194v
RW, f. L3v-L4r
2
Mak 1955, 164-166; 1Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 1, 305.
A15
Lof bijder aerden dalder oodtmoedichste (titel: Lof van Maria stok: Lof aerde
oodtmoedich god soons logieren)
RW, f. C3r-C4r
Mak 1955, 166-169; De Jager 1927, 45-47.
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A16
Alsoe een mast int woudt is bloeyende (titel: Lof van Maria; stok: Lof leedere
daer Christus in minnelijck daelde)
RW, f. F5r-F6r
Mak 1955, 169-171.
A17
O Maria paysiuel ghestadich (titel: Lof van Maria; stok: Lof schoonste stede
op den berch ghesticht)
RW, f. G7r-G8r
Mak 1955, 171-174.
A18
Ten love der reynder maghet Marie (titel: Lof van Maria)
RW, f. M6v-M8v
Mak 1955, 174-178.
A19
O weertste o goede die godt soe goedede (titel: Refereyn ende lof van Maria;
stok: Lof seker havene tsondaers beschermen)
RW, f. K7v-K8v
Mak 1955, 178-180.
A20
Ach alder gloriooste drachte
Berlijn, SPK, mgq 651, f. 186v-189v
acrostichon: antonivsderovere
Mak 1955, 180-186; Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 1, 295-299.
A21
Machtighe mogentheit menighertiere (titel: Een ghedicht op dat woort Maria)
Berlijn, SPK, mgq 651, f. 184r-185r
acrostichon: maria roovere
Mak 1955, 186-188; Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 1, 292-293.
A22
Ave advocate adverterighe (titel: 1Een ghedicht opt abc; 2Constich lof van Maria
op alle de letteren van abc)
Berlijn, SPK, mgq 651, f. 181v-184r
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RW, f. Hlv-H3v
acrostichon: roovere (ABC-gedicht)
2
Mak 1955, 189-195; 1Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 1, 288-291; 3Willems
1845, 194 (part.).
A23
Ave opperste eerwaerdichste moedere (titel: 2Lof van Maria daer af de groote
letteren inden text staende spellen Ave Maria gratia plena etc.;
stok: Ave Maria dies danck ick u)
Berlijn, SPK, mgq 651, f. 185r-186r
RW, f. F8v-Glv
acrostichon: roovere
2
Mak 1955, 196-198; 1Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 1, 293-295.
A24
Lof edelste gheboorne reynste figuere (titel: Lof van Maria; stok: Lof alder
edelste gheboren juecht)
RW, f. H5v-H6v
acrostichon: avemaria (verder in hoofdletters cdli =[14]51?)
Mak 1955, 199-201.
A25
O lof Maria reyn moeder ons heeren (titel: Constich lof van Maria; stok: Houdt
ons in uwen dienst bevolen)
RW, f. M2r-M2v
Mak 1955, 201-202.
A26
Natuerlick negheene verghift so schoone (titel: Constich lof van Maria; stok:
Lof speghele die elcx natuere verhuecht)
RW, f. L7v-L8v
Mak 1955, 203-205.
A27
Aenminnichste bevelichste curieuse (titel: ABC van Maria)
RW, f. B5r
Mak 1955, 205; Van 't Hoog 1918, 37.
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A28
Marie weerde moedere ghenaden (titel: Retrograde ten love van Maria)
RW, f. G2v-G3r
Mak 1955, 206.
A29
O roose roodt Maria claer (titel: Roovers schaeckspel ten love van Maria)
RW, f. D3r
Mak 1955, 207-208.
A30
O inlicste reyn rose zoo confortable (stok: Lof herteken uut wien ons tleven
vloeyde)
Berlijn, SPK, mgq 651, f. 218v-219v
acrostichon: maria rover
Mak 1955, 209-211; Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 2, 43-44.
A31
O vrouwe dye alle druckighe plaghe dwaet (stok: 1Ontfermt u myns bermhertighe
vrouwe; 2Maria mater gratie vrouwe)
Berlijn, SPK, mgq 651, f. 204v-206r
RW, f. B3v-B4v
1+2
Mak 1955, 212-214; 2Van 't Hoog 1918, 63-64 (part.); 2De Jager 1927, 41-43;
1
Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 2, 22-24.
O moghentheyt des vaders sonder cesseren
→ B4.
A32
Pater eewich sonder beghinsel (titel: Pater noster)
RW, f. C5r-C5v
Mak 1955, 216-218.
A33
O goetheyt o vroetheyt noyt soetheyt so zoet (titel: 2Refereyn constich
gheestelijck; stok: Van al uwer gratien almoghende heere)
Berlijn, SPK, mgq 651, f. 299r-v
RW, f. B2r-B2v
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2

Mak 1955, 218-219; 2De Jager 1927, 30-31; 1Lyna & Van Eeghem dl. 2,
172-173.
A34
O Jhesus Christus wat zal ic bestaen
Berlijn, SPK, mgq 651, f. 165r-168r
Brussel, KB, II 270, f. 36v-39r
acrostichon: roovere
2
Mak 1955, 219-224; 1Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 1, 263-266.
A35
Ontfermhertichste here die noit genadeloos (titel: Refereyn van berouwe; stok:
My beroudt soe hertelijck mijn sondich leven)
RW, f. E5v-E6r
Mak 1955, 224-225; Van 't Hoog 1918, 67; De Jager 1927, 48-49.
A36
Roert u mijn tonghe buycht u mijn knien (titel: 2Een bedinghe; stok: Seyndt
gratie in mijn uuterste noodt)
Den Haag, KB, 71 E 57, f. 184r-v
RW, f. Blr-B2r
In hs. Den Haag onderschrift: finis per Roouere
2
Mak 1955, 226-227; 2Van 't Hoog 1918, 66 (part.); 2De Jager 1927, 27-28.
A37
Soe wie behouden wil wesen (titel: 2Quicunque vult salvus esse uuten Latijne
by Roovere ghestelt in Vlaemsche)
Brussel, KB, 19036
RW, f. A3v-A5v
2
Mak 1955, 230-233; 1+2Van 't Hoog 1918, 57-61; 1+2Scharpé 1900-1902,
165-173.
A38
Spieghelt u spieghelt u aerde vormen (titel: 2Een goet vermaen)
*Leven en passie van Jezus, f. 33-36
RW, f. C6r-C7r
Zie ook B6.
2
Mak 1955, 234-235; 2Van 't Hoog 1918, 112-113.
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A39
Tfy argher dan slanghen serpenten of dieren (titel: Refereyn; stok: Tfy ballinck
des hemels helsch duvel verjaecht)
RW, f. E3v-E4r
Mak 1955, 236-237; Van 't Hoog 1918, 118-189; De Jager 1927, 50-51.
A40
Ghy jonghers die al te borghene soeckt (titel: Refereyn; stok: Teghens tvertrecken
soe rekent de weerdt)
RW, f. M4r-M4v
Mak 1955, 237-239; Van 't Hoog 1918, 120-121.
A41
O godt almachtich ende eewich regent (titel: Een andere; stok: Als bernende
keersse lijdt hier ons glorie)
RW, f. E6r-E7r
Mak 1955, 239-240; Van 't Hoog 1918, 114-115.
A42
Sondighen is menschelijck int exponeren (titel: 2Refereyn; stok: Ten is gheen
coorne sonder caf)
Den Haag, KB, 71 E 57, f. 159r-v
RW, f. C4v-C5r
In hs. Den Haag onderschrift: finis per Roouere
2
Mak 1955, 241-242; 2Van 't Hoog 1918, 168-169; 2De Jager 1927, 54-55.
A43
Ons heere godt is altoos zijn vriendt (titel: Andere refereyn; stok: Godt mint
hem die zijnen vyant duecht doet)
RW, f. K6v-K7v
Mak 1955, 242-244.
A44
Ick sie dese schoolkinders in muzijcken (titel: Rethorijcke op de handt te leerene;
stok: Want duecht wint croone ten hoochsten tinne)
RW, f. G5r-G6v
Mak 1955, 244-247.
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A45
Ick vinde in mijne ymaginatie (titel: Vander obedientie ende des ouders
reverentie; stok: Want die obedieert werdt verheven)
RW, f. E7r-Flr
acrostichon: roovere
Mak 1955, 248-252.
A46
Dien oude man mach wel hueghelijck leven (titel: Refereyn; stok: Och jonghers
peyst om den ouden man)
RW, f. D6r-D6v
Mak 1955, 252-254; Van 't Hoog 1918, 180-181.
A47
Swemmers dies swemmen connen ter deghe (titel: Andere refereyn; stok: Tes
goet zwemmen bijden schepe)
RW, f. E4r-E5r
Mak 1955, 254-255; Van 't Hoog 1918, 170-171.
A48
Vier poincten hantheert in uwe wercken (titel: Vier gheestelijcke leeringhen)
RW, f. F2v-F3v
Mak 1955, 256-258; Van 't Hoog 1918, 178-179.
Schoone zeden sonder hooghe moet.
→ D2.
A49
Simpel ghesedich van ghelate (titel: Testament van een goede vrouwe)
Brussel, KB, 14275, f. 5r
RW, f. Elr
2
Mak 1955, 259-260; 2Van 't Hoog 1918, 177.
A50
Al tijcht men de vrouwen veel mesval (titel: Rovere excuseert de vrouwen)
Brussel, KB, 14275, f. 1v
RW, f. C8r
2
Mak 1955, 260; 2Van 't Hoog 1918, 108.
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A51
Alsoe langhe alsmen roeden vindt (titel: Remedie om goede kinderen te hebbene)
Brussel, KB, 14275, f. lv
RW, f. C8r
2
Mak 1955, 261; 2Van 't Hoog 1918, 165-166.
De 31 gedichtjes die Mak uitgeeft onder de titel Noteert, en die alle afkomstig
zijn uit de Rethoricale wercken, zijn hier niet opgenomen. Verschillende ervan
zijn vermoedelijk niet van De Roovere, hoewel opvallend veel van deze
gedichten ook elders in de omgeving van teksten van De Roovere zijn
overgeleverd.
A52
Een gelasen oly lampe claer blinckende gent (titel: Gheestelijcke ghelasen
lampe; 2 stokregels in afwisseling: Al dat ons noodt is laet ons beminnen; en:
Laet ons beminnen al dat ons noodt es)
RW, f. K4v-K5v
Mak 1955, 270-273; Van 't Hoog 1918, 153-155.
A53
Een die hem selven niet en siet (titel: 2Gheestelijcke spieghelinghe; stok: Die
hem best spieghelt sal netst bekent zijn)
Brussel, KB, II 270, f. 59v-61r
RW, f. M5r-M6v
2
Mak 1955, 273-277; 2Van 't Hoog 1918, 162-165.
A54
Elck landt heeft zijn sonderlinghe sede (titel: 2Gheestelijck den bal te slane; 2
stokregels in afwisseling: Bal verloren spel verloren; en: Wel spieghelen brengt
peysende wijsheydt in)
Brussel, KB, II 270, f. 45v-47r
RW, f. L8v-M2r
In hs. Brussel opschrift: Rouere. De twee vindplaatsen vertonen aanzienlijke
verschillen.
1+2
Mak 1955, 278-281; 2Van 't Hoog 1918, 159-162.
A55
Wie is dien coninck hoe groot zijn staet (titel: Gheestelijcke bueckelare; stok:
Elck sie dat hy hem vromelijck weert)
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RW, f. Llv-L3v
Mak 1955, 282-286; Van 't Hoog 1918, 156-159.
A56
O bitter doodt venijnich int smaecken fel (titel: Refereyn vander doot Dwelck
Roover maecte eens inden noodt; stok: O doodt hoe bitter is u memorie)
RW, f. Glv-G2v
Mak 1955, 288-290; Van 't Hoog 1918, 117-118.
A57
3Sonder beghinne die van allen beghinnen; 1Hy diet beghin es van alle
beghinnen; 2Hy die sonder beghin van allet beghinnen (titel: Referyn; stok:
1+3
Tes al lydende sonder de mijnne gods; 2Want tis al verganckelyk sonder de
lieffde goidts)
Berlijn, SPK, mgq 651, f. 342v-344v
*Den Haag, KB, 71 E 57, f. 157r-158r
Gent, UB, 555, p. 7-9
In hs. Gent onder gedicht: Roovere refereijn upperprijs. Belangrijke verschillen
tussen de afzonderlijke vindplaatsen.
3
Mak 1955, 290-294; 3Van 't Hoog 1918, 259-260; 1Lyna & Van Eeghem
1929-1939 dl. 2, 244-246; 3Serrure 1861, 121-125. Zie ook volgende Jaarboek.
A58
Hoordt ghy goede lieden al ghemeyne (titel: 3Vander mollenfeeste)
Amsterdam, UB, I A 24n
Brussel, KB, 14275, f. 2r-3r
RW, f. D4r-D6r
3
Mak 1955, 294-299; 1+3Van 't Hoog 1918, 125-127; 3De Jager 1927, 70-73;
3
Willems 1845, 189-192.
A59
Jonck gheboren onnoosel cleen ick (titel: Twaelf ouderdommen oft tijden der
menschen ghecompareert teghens die tweelf maenden vanden jare)
Brussel, KB, 14275, f. lr-lv
RW, f. C7r-C7v
2
Mak 1955, 299-301; 1Willems 1845, 198-199.
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A60
Hoe net een hoveken staet ghegroeyt (titel: 2Balade; stok: Want naer tzoete
commet suere)
Den Haag, KB, 71 E 57, f. 153r-v
RW, f. H7v-H8r
In hs. Den Haag onderschrift: finis per Roouere
2
Mak 1955, 301-302; 2Van 't Hoog 1918, 171-172.
A61
Wie dat heeft goede constellatie (titel: Balade; stok: Die weet wat hem ghebueren
mach)
RW, f. D6v-D7v
Mak 1955, 302-304; Van 't Hoog 1918, 181-182 (part.).
A62
Wat ist als u by verre wandelinghe (titel: 2Refereyn; stok: Ghenoechte der
wereldt is druck int hende)
*Douai, BM, 1110, f. 94v (1 strofe: vs. 27-38 in de ed. Mak)
RW, f. J5r-J6r
2
Mak 1955, 304-306; 2Van 't Hoog 1918, 115-116. Zie ook volgende Jaarboek.
A63
Wat is ons in ons leven serft (2 stokregels in afwisseling: Wel hem die wel
gheboren sy, en: Die [Wie] weet wat hem ghebueren sal)
RW, f. H3v-H5v
Mak 1955, 306-310; Van 't Hoog 1918, 182-185.
A64
Nu ist tijdt dat ick stervens wensche (titel: Goede leeringhe; stok: Want dwoordt
en therte en zijns niet eens)
RW, f. Klv-K2v
Mak 1955, 312-314; Van 't Hoog 1918, 80-82.
A65
Heere godt waer salmen kiesen betraute (titel: Ander ghedicht; stok: De menighe
spreeckt hy en meenes niet)
RW, f. D2r-D3r
Mak 1955, 315-317; Van 't Hoog 1918, 83-84; De Jager 1917, 56-58.
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Siedy eylaes de duecht alomme verjaecht
→ C3
A66
Die nu ter wereldt sal bedien (titel: Rondeel)
RW, f. D3v
Mak 1955, 318; Van 't Hoog 1918, 97; De Jager 1927, 62.
A67
Die door de wereldt sal gheraken (titel: Een andere)
Brussel, KB, 14275, f. 3r
RW, f. D3v-D4r
2
Mak 1955, 319; 2Van 't Hoog 1918, 98; 2De Jager 1927, 63.
A68
Die gheen pluymen en can strijcken (titel: 3Een ander rondeel)
*Brussel, KB, 13130-33, f. 119r
Brussel, KB, 14275, f. 3r
RW, f. D4r
3
Mak 1955, 319; 1Foncke 1943, 62; 3Van 't Hoog 1918, 98; 3De Jager 1927, 62;
3
Willems 1845, 195.
A69
Sluymende zueghen eten wel haer draf (titel: Andere)
Brussel, KB, 14275, f. 3v
RW, f. D4r
2
Mak 1955, 320; 2Van 't Hoog 1918, 99; 2De Jager 1927, 62.
A70
Tis quaet delven sonder spade (titel: Refereyn; stok: Tis quaet voor cruepels
manck te ghane)
RW, f. Dlr-D2r
Mak 1955, 320-321; Van 't Hoog 1918, 166-167.
A71
Tsint dat gheen minne en was sonder goet (titel: 2Noteert)
Brussel, KB, 19547, 2e schutblad (fragment)
RW, f. M8v-Nlv
2
Mak 1955, 322-323; 2Van 't Hoog 1918, 89-90; 1Soens 1900-1902, 363.
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A72
By hoveerdye wordt menich man (titel: Van hoveerdye nijdt ende ghierichede)
RW, f. K8v
Mak 1955, 324.
A73
O schieloose tonghe smettelijck ledt (titel: Van quade tonghen; stok: Ghy doet
u selven de meeste rouwe)
RW, f. J3v-J4r
Mak 1955, 324-326; Van 't Hoog 1918, 187-188.
A74
Ick worde met desen nieuwen jaere (titel: Refereyn; stok: De sonne int water
haer schijn ghedooghen)
RW, f. J4r-J5r
Mak 1955, 326-328; Van 't Hoog 1918, 86-87.
A75
Alle dinck en is maer een ghewuente (titel: 3Refereyn; stok: Maer die veel clapt
die moet veel lieghen)
Brussel, KB, 14275, f. 3v-4r
Brussel, KB, 19547, f. 159r-v
RW, f. Elr-Elv
3
Mak 1955, 328-330; 3Van 't Hoog 1918, 169-170; 2Soens 1900-1902, 344-345.
A76
Wie is die nu ter werelt leeft
RW, f. J2r-J3r
Mak 1955, 331-333; Van 't Hoog 1918, 78-80; De Jager 1927, 59-61.
A77
Noydt binnen gedencken van mans en wijven (titel: Refereyn; stok: Het oordeel
gods is al vergheten)
RW, f. K6r-K6v
Mak 1955, 333-334; Van 't Hoog 1918, 84-85.
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A78
Die heeren die hooghe peerden rijden (titel: Andere ghedicht; stok: Liech ick
dat wil my godt vergheven)
Brussel, KB, 14275, f. 4r-5r
RW, f. Elv-E3v
2
Mak 1955, 335-338; 2Van 't Hoog 1918, 91-93; 2De Jager 1927, 64-67.
A79
Twas eens jaers goet ten dooch nu niet (titel: Refereyn; stok: Dat vruecht dus
seere verdonckert sy)
RW, f. G6v
Mak 1955, 339; Van 't Hoog 1918, 88-89; De Jager 1927, 52-53.
A80
Men vint veel lieden van vreemder condici (titel: Balade; stok: Dat op zijn
tonghe een coren heeft)
RW, f. L4r-L4v
Mak 1955, 340-341.
A81
Hoordt nae my ghy spitters ghy delvers (stok: Pap ende broodt in doude daghen)
RW, f. C8v-Dlr
Mak 1955, 341-343; Van 't Hoog 1918, 95-97.
A82
Met ongheruster herten zwaer
Brussel, KB, II 270, f. 15r-17v
acrostichon: roovere
Mak 1955, 346-350; Lyna 1924, 315-319.
A83
Ynt velt van vremder speculerynge (titel: 1Den droom van Rovere op die doot
van hertoge Kaerle van Borgonnyen saleger gedachten; 2O Kaerle van
boergoennien dar goed die ziele af hebbe)
Brussel, KB, IV 1171 (olim Rijksarchief, man. div. 2270), f. 25v-29r
*Londen, BL, Sloane 416, f. 171r-172r (5 strofen: ed. Mak, vs. 1-60 en 121-135)
1

Mak 1955, 351-359; 2De Flou & Gailliard 1895, 232-235.
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A84
Want alle mijn sinnen zijn gheneghen (titel: Nieuwe jaer van Brugghe het welcke
Anthonis de Roovere maeckte int jaer veerthien hondert ende tachtentich, twee
jaren voor zijn overlijden, want sesthien in meye MCCCCLXXXII daer naer
overleedt hy. Ende is tnaervolghende ghescreven uut zijn eyghen handtghescrifte,
by my al noch in wesene zijnde, ende wel punctueerlijck gheschreven)
RW, f. J6v-Klr
Mak 1955, 360-365; Van 't Hoog 1918, 148-152.
A85
Als alle ghenoechte was rengnerende (titel: 2Van twee amoureuse vrouwen een
argument; 3Een ghedinghe van minnen waer af tvonnisse noch hanget om wijsen
int hof van Venus)
Brussel, KB, 19547, f. 75r-76v (strofe 9 ontbreekt)
RW, f. F6r-F8v
*Vanden hinnen tastere 1555, f. C2r-C4r (strofe 9 ontbreekt)
acrostichon: roovere (alleen in RW)
2
Mak 1955, 365-371; 2Van 't Hoog 1918, 99-103; 2De Jager 1927, 74-79; 1Soens
1900-1902, 287-293. Zie ook volgende Jaarboek.
A86
Vermoedt van sinne van herten beroert (titel: Van pays en oorloghe, een dialogus
oft tsamensprekinghe, verhalende de schade ende tquaet des orloochs ende des
paeys gherustheyt ende welvaert)
Van pays en oorloghe 1557
*Van peys ende orloghe 1578
acrostichon: roovere
op titelblad: Beschreven door Anthonis de Roovere
1
Mak 1955, 371-390.
A87
Och Godt wat lot is my ghevallen (titel: Refereyn; stok: Ten betert godt diet al
vermach)
RW, f. M2v-M3r
Mak 1955, 392; Van 't Hoog 1918, 138-139.
A88
Jonstelijck groeten minnelijck voorschreven (titel: Amoureuse groetenisse)
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RW, f. H6v-H7v
acrostichon: rovere
Mak 1955, 393-394; Van 't Hoog 1918, 140-141; De Jager 1927, 86-88.
A89
Myn herte niet el dan druck besluyt (titel: Refereyn amoureux; stok: Daer lief
daer ooghe daer handt daer seer)
RW, f. Flr-Flv
Mak 1955, 395-396; Van 't Hoog 1918, 137-138; De Jager 1927, 84-85.
A90
Sulck mint dat hem is onghereedt (titel: Balade; stok: Sulck ketelt hem selven
dat hy lacht)
RW, f. K8v-Llr
Mak 1955, 396-397; Van 't Hoog 1918, 134-135.
A91
Ick heete Pantken mijn lief Pampoeseken (titel: Sotte amoureusheyt; stok: Hoe
vriendelijck dat haer ooghskens pincken)
RW, f. G8r-G8v
Mak 1955, 397-399; Van 't Hoog 1918, 130-131; De Jager 1927, 80-81; Willems
1845, 193-194.
A92
Een gaey wel fraey nisch frisch joncwijveken (titel: 3Refereyn int zotte; stok:
Gheen maetken vol voor dover [voort over] loopt)
Berlijn, SPK, mgq 651, f. 43v-44r
Brussel, KB, 14275, f. 5v-6r
RW, f. G3r-G3v
3
Mak 1955, 399-401; 1Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 1, 61-62.
A93
Een nauwe maechdeken plach inde somere (titel: Refereyn int zotte; stok: Ey
leckaert hoe gheerne eedtse zeepe)
RW, f. G8v-Hlv
Mak 1955, 402-403; Van 't Hoog 1918, 136 (part.).
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A94
Hoort ghi gelubecte van hoofde nisscherkens (titel: Refereyn int sotte; stok:
Staet betacht men saeydter gheluck)
RW, f. M3r-M4r
Mak 1955, 403-405; De Jager 1927, 68-69.

B. Door Mak 1955 verworpen of anderszins niet opgenomen en zeker of
waarschijnlijk van De Roovere
B1
Dat elck die in deser werelt sijnde (titel: Vanden hinnen tastere)
Vanden hinnen tastere 1555, f. A2r-B2v
acrostichon: roovere
Franssen 1987, 12-29. Zie ook volgende Jaarboek.
B2
O gloriose name groot onendelick (titel: Refereyn; stok: Lof ghebenedide Jesus
van Nazarene)
Berlijn, SPK, mgq 651, f. 152v-157v
acrostichon: roovere
Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 1, 245-252; zie ook volgende Jaarboek.
B3
O lieve Jesus ende goedertierste (titel: 1Reffereijn; stok: Dat ic doch een van
dien mach wesen)
Berlijn, SPK, mgq 651, f. 162v-165r
Brussel, KB, II 270, f. 54v-56r
1
Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 1, 259-262. Zie ook volgende Jaarboek.
B4
1+3+4

Als ick peijse om des tijdts onlancheijt, 2Ic aerme zondare in dachten
clachtich (titel: 1Reffereyn, 2Ander referein zeer schriftuerlick, 5Corte bedinghe;
stok: 1+3+4Soe mach ick wel wenen voer mijn misdaet, 2O Heere vergheeft my
myne mesdaet)
Berlijn, SPK, mgq 651, f. 143r-144r
Brugge, Groot Seminarie, 131/102, f. 48r-51v
Brussel, KB, II 270, f. 64r-65v
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Den Haag, KB, 71 E 57, f. 73r-74v
RW, f. C6r
In hs. Den Haag: per Roouere. Er zijn belangrijke verschillen tussenb de vijf
vindplaatsen.
Zie hierover Van Vinckenroye 1960, 6-8.
1
Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 1, 229-230; 2Van Vinckenroye 1960,
14-18; 5Mak 1955, 216; 5De Jager 1927, 29. Zie ook volgende Jaarboek.
B5
Wye jonstighe sinnen willen beschamen (2 stokregels: Thabijdt en maeckt den
monninck niet en De cappe en maeckt de monninck niet)
RW, f. L5r-L6v
Van 't Hoog 1918, 172-175. Zie ook volgende Jaarboek.
B6
Alle dat opter aerden noyt was ghemaect [Leven en passie van Jezus]
Leven en passie van Jezus.
Uitgave in voorbereiding door R. Lievens.
B7
Ter eeren Gods lichaem om een betamen soet
Breda, Archief der Sint-Barbarakerk, 1, f. 25r-27r
Bekorte versie van dit gedicht komt voor als onderschrift bij panelen van een
altaarstuk: zie Asselbergs & Huysmans 1955, 20 en 100-111.
Asselbergs & Huysmans 1955, 99-110.

C Toeschrijving aan De Roovere onzeker, wel afkomstig uit diens omgeving
C1
An al dat mijn zin gronden can (stok: Dats dien mans name werdich zij)
Brussel, KB, II 270, f. 24r-v
Uitgave in volgende Jaarboek.
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C2
Alle aerdtsche zaecken (titel: Refereyn; stok: Als roock vergaet des menschen
leven)
RW, f. C2r-C2v
acrostichon: mes [?]. misschien bevat stok toespeling op De Roovere: Als roock
vergaet des menschen leuen
Van 't Hoog 1918, 110-112. Zie ook volgende Jaarboek.
C3
Siedy eylaes de duecht alomme verjaecht (titel: Refereyn; stok: Houdt tant voor
tonghe ende swijcht al stille)
RW, f. C2v-C3r
acrostichon: haes
Mak 1955, 317-318; Van 't Hoog 1918, 94.
C4
Hebt Darius schadt in patrimonien (titel: Refereyn; stok: Sonder te latene quaet
regiment)
RW, f. E5r-E5v
acrostichon: mes [?]
Uitgave in volgende Jaarboek.
C5
2
Kent gods hoocheit kent u selfs onwaerdicheit, 1Soe wie hem selven wel kennen
sal (titel: 1Refereyn; 2Refereyn int vroe; stok: Och kendt u selven soe kende u
Godt)
Den Haag, KB, 71 E 57, f. 123v-124v
RW, f. Flv-F2r (De strofen 1 en 2 uit hs. Den Haag ontbreken)
acrostichon: petrus maes in hs. Den Haag: per Roouere
2
Van 't Hoog 1918, 186 (part.). Uitgave in volgende Jaarboek.
C6
Een schoon jonc maechdeken my laestwerf badt (titel: Roosecransken van
sevene bloemen)
RW, f. F3v-F5r
acrostichon: mes [?]
Van 't Hoog 1918, 146-147 (part.). Uitgave in volgende Jaarboek.
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C7
Och redelijck mensche voordenckt de weelde (titel: Brooscheydt der menschen;
stok: Heden een man ende morghen gheen)
RW, f. Jlr-J2r
acrostichon: simoen habet
Van 't Hoog 1918, 118-120. Zie ook volgende Jaarboek
C8
Ten es gheen swyn sonder knorren (stok: Ten es gheen coren sonder caff)
Den Haag, KB, 71 E 57, f. 159r-v
Uitgave in volgende Jaarboek.
C9
O Myne ziele verloste crancke (stok: Lof hout daer Cristus die doot aen smaecte)
Berlijn, SPK, mgq 651, f. 168r-169r
Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 1, 267-268.
C10
Al siedy god betert begraven den wet (titel: Reffereijn; stok: Mit uwen vingher
u tonghe dwingt)
Berlijn, SPK, mgq 651, f. 289r-290r
Tekst is vermoedelijk bewerking van C3.
Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 2, 155-156.
Cll
In hu wille ic mij o Jesus altyts verblyden (titel: Een zeer schoon referein tot
god almachtich)
Brugge, Groot Seminarie, 131/102, f. 45r-46r
Van Vinckenroye 1960, 11-12.
C12
O myn heere myn god myn toeverlaet (titel: Ander referein)
Brugge, Groot Seminarie, 131/102, f. 46r-48r
Van Vinckenroye 1960, 12-14.
C13
Wye heeft noyt wonderlicke werrelt ghezien (titel: Ander referein; stok: Zoo
ghy meet hu wert oock zoo ghemeten)
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Brugge, Groot Seminarie, 131/102, f. 51v-53r
Van Vinckenroye 1960, 18-20.
C14
O menschen voor alle zaecken draecht liefde tot god (titel: Ander referein zeer
schriftuerlick; stok: Zo ghy meet hu wert oock zoo ghemeten)
Brugge, Groot Seminarie, 131/102, f. 53r-54v
Van Vinckenroye 1960, 20-22.
C15
Naect waren wy ter werrelt gheboren (titel: Ander referein; stok: Pryst liever
cleyn goet dan vele in zonden)
Brugge, Groot Seminarie, 131/102, f. 54v-55r
Van Vinckenroye 1960, 22-23
C16
Ghy waert ter weerelt gheordineirt [grafschrift van Kateline d'Ault]
Brugge, Sint-Jacobskerk
Door Viaene 1961 aan De Roovere toegeschreven. Zie voor tegenargumenten
Lavaert 1983.
Viaene 1961, 353.
C17
Peinst om hem allen wien sepulture [grafschrift van Pieter van Muelenbeke]
Brugge, Sint-Janshospitaal
Door Viaene 1961 aan De Roovere toegeschreven.
Viaene 1961, 354.
C18
Gervaes Coorens wylent Victoris seune [grafschrift van Gervaes Cooren]
olim Brugge, Onze-Lieve-Vrouwekerk
Door Viaene 1961 aan De Roovere toegeschreven.
Viaene 1961, 359.
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D Aan De Roovere toegeschreven maar (vrijwel) zeker niet van zijn hand
D1
Minne wijsheyt cracht voetsel Cristus bloit (stok: Als const der consten daer
conste by groijt)
Berlijn, SPK, mgq 651, f. 232r-234v
Lyna & Van Eeghem 1929-1930 dl. 2, 63-67.
D2
Schoone zeden sonder hooghe moet (titel: Wijse leeringhe voor een man)
*Brussel, KB, 837-845, f. 105rv
*Brussel, KB, 15.589-623
Brussel, KB, 19546
*Brussel, KB, 19563
*Brussel, KB, II 116
*Brussel, KB, IV 296
*Douai, BM, 1110
RW, f. D8v
De tekst komt eveneens voor in Jan van Boendales Lekenspieghel boek III,
caput 20, vs. 69-80, en kan dus onmogelijk van De Roovere zijn.
8
Mak 1955, 259 [een vollediger overzicht van vindplaatsen en uitgaven volgt
in Oosterman-in voorbereiding].
D3
Jhesus es een zoete gast (titel: Anthonius de Rovere heeft dit ghedicht)
Gent, UB, 1376, f. 234r-237v
Den Haag, KB, 75 H 42, f. 283v-286r
Scharpé 1893, 136-139.
D4
O Maghet Maria ic roepe tot u (titel: Anthonius de Rovere heft dese bedinghe
ghedicht. Hier na volghet een scoene oratie vander werdegher maghet ende
moeder. Jhesu Maria)
Gent, UB, 1376, f. 237v-238v
Voor andere vindplaatsen zie Oosterman 1995, 290 (nr. 247)
Scharpé 1893, 171-174.
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Register
Incipit
Aenminnichste bevelichste curieuse

A27

Al siedy God betret begraven den wet

C10

Al tijcht men de vrouwen veel mesval

A50

Ach alder gloriooste drachte

A20

Alle aerdtsche zaecken

C2

Alle dat opter aerden noyt was ghemaect A100
Alle de bloemkens diemen siet

A13

Alle dinck en is maer een ghewuente

A75

Almueghende vader zonder beghin

A1

Als alle ghenoechte was rengnerende

A85

Als ic peijse om des tijdts onlancheijt

B4

Alsoe een mast int woudt is bloeyende

A16

Alsoe langhe alsmen roeden vindt

A51

An al dat mijn zin gronden can

C1

Tfy argher dan slanghen serpenten of
dieren

A39

Ave advocate adverterighe

A22

Ave opperste eerwaerdichste moedere

A23

O bitter doodt venijnich int smaecken fel A56
By hoveerdye wordt menich man

A72

Dat elck die in deser werelt sijnde

B1

Die door de wereldt sal gheraken

A67

Die gheen pluymen en can strijcken

A68

Die nu ter wereldt sal bedien

A66

Dijn macht dijn prijs dijn lof dijn weerde A14
Een die hem selven niet en siet

A53

Elck landt heeft zijn sonderlinghe sede

A54

Een gaey wel fraey nisch frisch
joncwijveken

A92

Een gelasen oly lampe claer blinckende A52
gent
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O gheest der geesten dy alle dyn geesten A3
kent
Gervaes Coorens wylent Victoris seune C18
Ghy jonghers die al te borghene soeckt

A40

Ghy waert ter weerelt gheordineirt

C16

O gloriose name groot onendelick

B2

O godt almachtich ende eewich regent

A41

Och Godt wat lot is my ghevallen

A87

O goetheyt o vroetheyt noyt soetheyt so A33
zoet
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Hebt Darius schadt in patrimonien

C4

Heere godt waer salmen kiesen betraute A65
Die heeren die hooghe peerden rijden

A78

Hoe mochte mijne verspaeckte
droocheydt

A5

Hoe net een hoveken staet ghegroeyt

A60

Hoeveel staten datmen prijsen sal

A4

Hoort ghi gelubecte van hoofde
nisscherkens

A94

Hoordt ghy goede lieden al ghemeyne

A58

Hoordt nae my ghy spitters ghy delvers A81
Ic aerme zondare in clachten clachtich

B4

Ick heete Pantken mijn lief Pampoeseken A91
Ick sie dese schoolkinders in muzijcken A44
Ick vinde in mijne ymaginatie

A45

Ick worde met desen nieuwen jaere

A74

In hu wille ic mij o Jesus altyts verblyden C11
O inlicste reyn rose zoo confortable

A30

O Jhesus Christus wat zal ic bestaen

A34

Jhesus es een zoete gast

D3

Jonck gheboren onnoosel cleen ick

A59

Jonstelijck groeten minnelijck
voorschreven

A88

O lieve Jesus ende goedertierste

B3

Lof bijder aerden dalder oodtmoedichste A15
Lof bloeseme soet vol alder virtuyt

A11

Lof edelste gheboorne reynste figuere

A24

O lof Maria reyn moeder ons heeren

A25

Lof weerde Maria schoon sterre schoone A12
Machtighe mogentheit menighertiere

A21

O Maghet Maria ic roepe tot u

D4

O Maria paysiuel ghestadich

A17

Maria weerde moedere ghenaden

A28

Men mach de rethorijcke in veel manieren A7
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Men vindt moeders die haer vruchten
verslaen

A6

Men vint veel lieden van vreemder
condici

A80

O menschen voor alle zaecken draecht
liefde tot god

C14

Met ongheruster herten zwaer

A82

O myn heere myn god myn toeuerlaet

C12

Myn herte niet el dan druck besluyt

A89

O Myne ziele verloste crancke

C9

Minne wijsheyt cracht voetsel Cristus
bloit

D1

Naect waren wy ter werrelt gheboren

C15
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Natuerlick negheene verghift so schoone A26
Een nauwe maechdeken plach inde
somere

A93

Noydt binnen gedencken van mans en
wijven

A77

Nu ist tijdt dat ick stervens wensche

A64

Ons heere godt is altoos zijn vriendt

A43

Ontfermeghe coninghinne u groeten wy A9
Ontfermhertichste here doe noit
genadeloos

A35

Dien oude man mach wel hueghelijck
leven

A46

Pater eewich sonder beghinsel

A32

Peinst om hem allen wien sepulture

C17

Och redelijck mensche voordenckt de
weelde

C7

Roert u mijn tonghe buycht u mijn knien A36
O roose roodt Maria claer

A29

Salve Maria gods moeder ghepresen

A10

Scepper der wysheit goddelyck gedochte A2
O schieloose tonghe smettelijck ledt

A73

Een schoon jonc maechdeken my
laestwerf badt

C6

Schoone zeden sonder hooghe moet

D2

Siedy eylaes de duecht alomme verjaecht C3
Simpel ghesedich van ghelate

A49

Sluymende zueghen eten wel haer draf

A69

Soe wie behouden wil wesen

A37

Soe wie hem selven wel kennen sal

C5

Sonder beghinne die van allen beghinnen A57
Sondighen is menschelijck int exponeren A42
Spieghelt u spieghelt u aerde vormen

A38

Sulck mint dat hem is onghereedt

A90

Swemmers dies swemmen connen ter
deghe

A47
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Ten es gheen swyn sonder knorren

C8

Ten love der reynder maghet Marie

A18

Ter eeren gods lichaem om een betamen B7
soet
Tis quaet delven sonder spade

A70

Tsint dat gheen minne en was sonder goet A71
Twas eens jaers goet ten dooch nu niet

A79

Vermoedt van sinne van herten beroert

A86

Vier poincten hantheert in uwe wercken A48
O vrouwe dye alle druckighe plaghe
dwaet

A31

Want alle mijn sinnen zijn gheneghen

A84

Wat is ons in ons leven serft

A63

Wat ist als u by verre wandelinghe

A62
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O weercste o goede die godt soe goedede A19
Wie dat heeft goede constellatie

A61

Wye heeft noyt wonderlicke werrelt
ghezien

C13

Wie is die nu ter werelt leeft

A76

Wie is dien coninck hoe groot zijn staet A55
Wije jonstighe sinnen willen beschamen B5
O wonderlic werc o godlicke ghifte

A8

Ynt velt van vremder speculerynge

A83

Stokregel
Al dat ons noodt is laet ons beminnen

A52

Als bernende keersse lijdt hier ons glorie A41
Als const der consten daer conste by
groijt

D1

Als roock vergaet des menschen leven

C2

Ave Maria dies danck ick u

A23

Bal verloren spel verloren

A54

Tfy ballinck des hemels helsch duvel
verjaecht

A39

De cappe en maeckt den monninck niet B5
Daer lief daer ooghe daer handt daer seer A89
Dat ic doch een van dien mach wesen

B3

Dat op zijn tonghe een coren heeft

A80

Dat vruecht dus seere verdonckert sy

A79

Dats dien mans name werdich zij

C1

De duecht der onderhoorichede

A5

Die hem best spieghelt sal netst bekent
zijn

A53

Die weet wat hem ghebueren mach

A61

Die weet wat hem ghebueren sal

A63

O doodt hoe bitter is u memorie

A56

Elck sie dat hy hem vromelijck weert

A55
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Gheen maetken vol voor dover loopt

A92

Ghenoechte der wereldt is druck int hende A62
Ghy doet u selven de meeste rouwe

A73

Godt mint hem die zijnen vyant duecht
doet

A43

Thabijdt en maeckt den monninck niet

B5

Heden een man ende morghen gheen

C7

O Heere vergheeft my myne mesdaet

B4

Hoe vriendelijck dat haer ooghskens
pincken

A91

Houdt ons in uwen dienst bevolen

A25
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Houdt tant voor tonghe ende swijcht al
stille

C3

Och jonghers peyst om den ouden man

A46

Och kendt u selven soe kende u Godt

C5

Laat ons beminnen al dat ons noodt es

A52

Ey leckaert hoe gheerne eedtse zeepe

A93

Liech ick dat wil my godt vergheven

A78

Lof aerde oodtmoedich god soons
logieren

A15

Lof alder edelste gheboren juecht

A24

Loff bluetsturter voir alle creatueren

A2

Lof ghebenedide Jesus van Nazarene

B2

Lof ghebenedijt Priesterlijck staet boven A4
al
Lof herteken uut wien ons tleven vloeyde A30
Lof hoghe drivoudicheit onbegrepen

A1

Lof hout daer Cristus die doot aen
smaecte

C9

Lof leedere daer Christus in minnelijck A16
daelde
Lof lelye doorvloeyende medecijne

A14

Lof roose ghebenedijde vrucht

A13

Lof schoonste stede op den berch
ghesticht

A17

Lof seker havene tsondaers beschermen A19
Lof speghele die elcx natuere verhuecht A26
Lof wonderlic ghebenedijt sacrament

A8

Machtich als god vader of god sone reen A3
Maer die veel clapt die moet veel lieghen A75
Maria beschermt ons vanden helschen
brandt

A10

Maria mater gratie vrouwe

A31

De menighe spreeckt hy en meenes niet A65
Mit uwen vingher u tonghe dwingt

C10
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My beroudt soe hertelijck mijn sondich A35
leven
Of moederlijck herte lieghen mach

A6

Ontfermt u myns bermhertighe vrouwe A31
Het oordeel gods is al vergheten

A77

Pap ende broodt in doude daghen

A81

Pryst liever cleyn goet dan vele in zonden C15
Seyndt gratie in mijn uuterste noodt

A36

Soe mach ick wel wenen voer mijn
misdaet

B4

Sonder te latene quaet regiment

C4

De sonne int water haer schijn
ghedooghen

A74

Staet betacht men saeydter gheluck

A94

Sulck ketelt hem selven dat hy lacht

A90

Teghens tvertrecken soe rekent de weerdt A40
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Ten betert godt diet al vermach

A87

Ten es gheen coren sonder caff

C8

Ten is gheen coorne sonder caf

A42

Tes al lydende sonder de mijnne gods

A57

Tes goet zwemmen bijden schepe

A47

Tis quaet voor cruepels manck te ghane A70
Uuten welcken de sonne is opghestaen

A12

Van al uwer gratien almoghende heere

A33

Verstaet diese haet versmaet godts werck A7
Want die obedieert werdt verheven

A45

Want duecht wint croone ten hoochsten A44
tinne
Want dwoordt en therte en zijns niet eens A64
Want naer tzoete commet suere

A60

Wel hem die wel gheboren sy

A63

Wel spieghelen brengt peys ende
wijsheydt in

A54

Zo ghy meet hu wert oock zoo ghemeten C14
Zoo ghy meet hu wert oock zoo ghemeten C13

Titel
abc van Maria

A27

Amoureuse groetenisse

A88

Andere

A69

Een andere

A41, A67

Andere ghedicht

A65, A78

Ander referein [refereyn]

A43, A47, C12, C13, C15

Ander referein zeer schriftuerlick

B4, C14

Een ander rondeel

A68

Een andere Maria lof

A11

Anthonius de Rovere heeft dit ghedicht D3
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Anthonius de Rovere heft dese bedinghe D4
ghedicht. Hier na volghet
Balade

A60, A61, A80, A90

Een bedinghe

A36

Brooscheydt der menschen

C7

Constich lof van Maria

A25, A26

Constich lof van Maria op alle de letteren A22
van abc
Corte bedinghe

B4

Jaarboek De Fonteine. Jaargang 1995-1996

128

Den droom van Rovere op die doot van A83
hertoge Kaerle van Borgonnyen
Een ghedicht opt abc

A22

Een ghedicht op dat woort Maria

A21

Een ghedinghe van minnen waer af
tvonnisse noch hanget om wijsen

A85

Gheestelijck den bal te slane

A54

Gheestelijcke bueckelare

A55

Gheestelijcke ghelasen lampe

A52

Gheestelijcke spieghelinghe

A53

Goede leeringhe

A64

Een goet vermaen

A38

grafschrift van Gervaes Cooren

C18

grafschrift van Kateline d'Ault

C16

grafschrift van Pieter van Muelenbeke

C17

O Kaerle van boergoennien dar goed die A83
ziele af hebbe
Leven en passie van Jezus

A100

Lof van den heijlighen sacramente

A8

Lof van Maria

A10, A12, A15-18, A24

Lof van Maria bijder lelie

A14

Lof van Maria daer af de groote letteren A23
inden text staende spell
Lof vanden priesterlijcken staet

A4

Maria ghecompareert bijder roose

A13

Nieuwe jaer van Brugghe het welcke
Anthonis de Roouere maeckte in

A84

Noteert

A71

Pater noster

A32

Quicunque vult salvus esse uuten Latijne A37
by Roovere ghestelt in Vl
Refereyn [Referyn, Reffereijn, Reffereyn] A39, A40, A42, A46, A57, A62, A70,
A74, A75, A77, A79, A87, B2-B4,
C2-C4, C10
Refereyn amoureux

A89

Jaarboek De Fonteine. Jaargang 1995-1996

Refereyn constich gheestelijck

A33

Refereyn daer mede Anthonis de Roovere A6
tzijnen xvii jaeren princh
Refereyn ende lof van Maria

A19

Refereyn int sotte [zotte]

A92-A94

Refereyn int vroe

C5

Refereyn van berouwe

A35

Refereyn van rethorica

A7
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Refereyn vander doot Dwelck Roover
maecte eens inden noodt

A56

Remedie om goede kinderen te hebbene A51
Rethorijcke op de handt te leerene

A44

Retrograde ten love van Maria

A28

Rondeel

A66

Roosecransken van sevene bloemen

C6

Rovere excuseert de vrouwen

A50

Roovers schaeckspel ten love van Maria A29
Salve regina

A9

Sotte amoureusheyt

A91

Testament van een goede vrouwe

A49

Twaelf ouderdommen oft tijden der
menschen ghecompareert teghens

A59

Van hoveerde nijdt ende ghierichede

A72

Van onderhoorichede

A5

Van pays en oorloghe, een dialogus oft
tsamensprekinghe, verhalen

A86

Van quade tonghen

A73

Van twee amoureuse vrouwen een
argument

A85

Vanden hinnen tastere

B1

Vander mollenfeeste

A58

Vander obedientie ende des ouders
reverentie

A45

Vier gheestelijcke leeringhen

A48

Wijse leeringhe voor een man

D2

Een zeer schoon referein tot God
almachtich

C11
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De rederijkerskamers en de doorbraak van de reformatie in de
Zuidelijke Nederlanden
door W. Waterschoot
Reeds in de oudste geschiedschrijving van de opstand worden de rederijkers
waarderend vermeld. Op het einde van zijn eerste boek omschrijft Emanuel van
Meteren de kamers als ‘Gilden oft Broederschappen daer inne den geest ende sinnen
geoeffent werden, in geleertheyt, constighe ende manierlijcke welsprekentheyt ofte
Rethorijcke, dat is so veel te seggen, als Redenrijcke.’ Het rederijkersfeest van 1539
te Gent trekt zijn volle aandacht: hij vermeldt twee solutiën en concludeert ‘Ende sy
[de rederijkers] hebben oorsaecke gheweest, dat vele Menschen haere Salicheyt in
Christo, ende niet in andere middelen, ende haren troost teghen alle Wereltsche
ellende in de verrijsenisse des vleeschs ghesocht hebben’. 1 Ook P.C. Hooft erkent
in zijn Neederlandsche histoorien hun rol in de gebeurtenissen: ‘Een' ouwde oeffening
in meest alle Nederlandsche steeden, en veele dorpen was die van de rymkonst; waar
toe de aardighste en blygeestighste vernuften hunne vergaaderinge hielden, op plaatsen
hun by de wethouders verschaft, die Rethorykkamers genoemt werden. Deeze waaren
gewoon niet alleen verscheide gedichten uit te geeven, en van handt tot handt te
laaten loopen, maar zelfs in oopenbaare heele persoonaadje speelen [=toneelspelen]
te vertoonen, waar in zy, nu boertwys, dan met ernst yeder 't geen zynen plicht betrof
te gemoet voerden […] Ende niemandt waane met strooyen van schriften oft gedrukte
boexkens op te mooghen teeghens de scharpheit van een gladde tong, die een groot
getal teffens [=tegelijk] van allerley menschen, op een' uure beleezen kan, en hun
de hartstoghten des woordtvoerders wel anders weet in te boezemen. De vryheit van
monde dan deezer luiden ontzagh zich niet,

1

E. van Meteren, Historie der Neder-landscher ende haerder Na-buren Oorlogen ende
geschiedenissen, 's-Gravenhage, 1614, f.29r-v.
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daar 't pas gaf, (en 't gaf dikwyls pas) den paapen op hun zeer te tasten; en zoo wel
de plompe misbruiken te beschempen, als de bitterheit der vervolginge haatelyk voor
te stellen.’ 2 Hoofts getuigenis werd met instemming geciteerd door Geraerdt Brandt
in diens Historie der Reformatie. 3 Ja, nog Justus van Effen laat in de Hollandsche
spectator van 28 nov. 1732 een landman uit Koudekerk aan de Rijn zich beroemen
op de aloude verdiensten van de rederijkerskamers: ‘de Rhetorika is nou te veracht,
als dat de Heerschoppen zich daar an zouwen laten gelegen leggen, de ouwe weldaden
worden vergeeten, want immers, dat zalje niet ontkennen, dat we een groot deel an
't werk van de Riffermatie hebben gehad; zoje een man van stuidie bent, hebje dat
wel meer als eens geleezen.’ 4
En inderdaad, zodra de eerste tekenen van de reformatie zichtbaar werden, vond
men de rederijkers of hun literaire productie daarbij vermeld. Onder de toeschouwers
bij de eerste boekenverbranding te Gent op 25 juli 1521, in aanwezigheid van keizer
Karel V en de pauselijke legaat Aleander, bevond zich een bakker, Lieven de Zomere,
die niet bang was aan een minderbroeder te verklaren dat hij nog lutherse geschriften
bezat ‘'t welcke waeren zo hy meende boucken van retorycken’. 5. In 1524 zong men
te Amsterdam ‘diffamatoire cantilenen’ voor de huizen van de geestelijken, in 1526
hoorde men een inwoner van Hoorn een lied zingen ‘tot illusie [= schimp] ende
bespottinge van de ceremonyen ende loeflijcken gewoenten van der H. Kercke’ en
in 1528 werden in verschillende steden van Holland en Friesland in het openbaar
spelen vertoond die het volk ‘schandaliseerden’. 6 Teksten of spelen werden als
‘schandaleus’ betiteld, wat betekent dat zij beroering hadden veroorzaakt, wat tot
rechtsvervolging leidde. De moeilijkheden kwamen voort uit passages waar al te
loslippig over geestelijkheid of religie werd gehandeld. 7

2
3
4
5
6
7

P.C. Hooft, Neederlandsche histoorien, Amsterdam, 1642, p.37-38.
G. Brandt, Historie der Reformatie, Amsterdam, 1677, I, p.229.
J. van Effen, Hollandsche spectator, Amsterdam, 1756, II, p.549.
J. Decavele, De dageraad van de reformatie in Vlaanderen (1520-1565), Brussel, 1975,
p.237.
J. te Winkel, De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde, Haarlem, 1922, II,
p.452-453.
A. de Maeyer, ‘Van ketterse en andere schandaleuse spelen’ in Handelingen van de
Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 13
(1959), p.53.
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Waarom waren de rederijkers zo frequent in deze materie gemengd? Hun refreinen
in 't vroede en hun spelen van zinne behandelden van oudsher religieuze of ethische
onderwerpen. Franciscus Sonnius, op dat moment theoloog van Filips II in het concilie
van Trente, schreef op 29 maart 1551 aan raadsheer Viglius te Brussel om een
wedstrijd te Naaldwijk te verbieden ‘omdat ze zich onder het mom van retorica
meestal onderling bezighouden met zaken van het geloof, die in deze tijd betwistbaar
zijn; en zodra zij geleerd hebben welsprekend te zijn, willen zij dienaren worden van
het woord Gods, terwijl zij dwalen en op een dwaalspoor brengen en hiervan bestaan
nogal wat voorbeelden uit onze tijd’. 8 De Vlaamse inquisiteur Pieter Titelmans was
dezelfde mening toegedaan: ‘immers’ zei hij ‘deze conventicula seu conventus,
waarin ze voortdurend disputeren en gewijde en profane zaken door elkaar mengen,
betekenen het verderf van de staat en de ondergang van de religie’. 9 Zodra de bijbel
via de drukpers in de volkstaal verspreid werd, behoorden de rederijkers dan ook tot
de eerste gegadigden. Een vrouw verklaarde in 1557 aan de Gentse onderzoeksrechter
dat zij doopsgezind was geworden ‘ter occasie dat haren man was van de rhetoriquen,
handelende mits dien [cursivering van mij, W.W.] de scrifture, ende also zou [= zij]
neerstelich toehoorde zo es zou hendelinghe daerby ghevallen’; 10 ‘handelende mits
dien’ betekent ‘gebruikend precies daardoor’. Ten overvloede heeft Decavele nog
gewezen op het degelijke onderwijs dat men kon genieten in die gebieden van
Vlaanderen, die naderhand het ergst met ketterij besmet bleken te zijn. 11 Naast
geletterdheid, bijbellectuur en zin voor religieuze problematiek zou ik in dit verband
nog een rol willen toebedelen aan een psychologische ingesteldheid - ik denk daarbij
aan de ‘scharpheit van een gladde tong’ waarover Hooft het had. Aangaande de
troebelen te Gent in de periode 1566-1568 beschikken wij over een uitstekend en
uitvoerig getuigenis in de vorm van een kroniek, geschreven door Marcus van
Vaernewijck. 12 Vaernewijck stamde uit de Gentse aristocratie, was overheidspersoon
- schepen en hoofdman van neringen - vroom

8
9
10
11
12

E.C. van Boheemen en Th.C.J. van der Heijden, De Westlandse rederijkerskamers in de 16e
en 17e eeuw, Amsterdam, 1985, p.53.
Decavele, De dageraad van de reformatie, p.230.
Decavele, De dageraad van de reformatie, p.195.
Decavele, De dageraad van de reformatie, p.107.
Zie over hem Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, 1979, VIII, kol.795-809 (art.
H. van Nuffel).
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katholiek, maar afkerig van terechtstellingen om den gelove. Hij was een vruchtbaar
auteur van historische literatuur en een onderlegd rederijker als lid van de Gentse
kamer Marien Teeren. In zijn kroniek over de periode 1566-1568 treden herhaaldelijk
rederijkers op. Ik citeer een paar gevallen: allereerst was daar een van de voornaamste
hervormingsgezinden te Gent, meester Jan Onghena : ‘Dese hadde de name meester
behauden, om dat hij een lettel tijts schole ghehauden hadde, maer gheneerde hem
[= hield zich bezig] meest met de rhetorijcke daer hij ooc redelic verstandt af hadde,
ende hadde een ghoede stemme om zijnghen, was ooc ghenouchelic [= aangenaam]
ende boerdelic [= grappig] van troengien [= grappen] ende bootsen [= poetsen] uut
te stuucken [= uit te vinden] ende aerdighe refereijnkins, die hij zelve ghecomponeert
hadde, waer duere hij wel bemint was, met [= bij] hooghe ende met nedere, ende
was alomme een waer eenighe feeste of ijet te doen was’. Tijdens zijn gevangenschap
maakt hij nog grapjes: ‘hij zoude ghezeijt hebben, hij en was niet zieck, maer hij
duchte nochtans, dat hij van die ziecte steerven zoude, ghelijc hij een boerdeerder
[= grappenmaker] ende rhetorizien was’. Nog vlak voor hij zijn aanstaand vonnis
verneemt, neemt Onghena deel aan een feestje in de gevangenis waarop hij
‘verblijdende met den wijn wart refereijnende ende zijnghende’. 13 Na de komst van
Alva leest Vaernewijck op een proscriptielijst de naam van Guillame Boghaert,
waarbij hij de volgende commentaar levert: ‘een fijn verstandich jonck man, doende
tsmalweven [= die handel dreef in smalle weefsels] ende ghoede coopmanschepe,
zoo dat hij treffelic ghedoen [= in welstand leven] mochte, ende plach een uutnemende
vertoogher van rhetorijcken [= toneelspeler] te zijne, sonderlijnghe in deloquentie
ende van Senecas memorie deelachtich [= met een geheugen als van S.]’. 14 Wat in
deze passages naar voren komt - of wat Vaernewijck het meest heeft getroffen of
wat hij het meest heeft verwacht - is een zorg om eloquentie, een drang naar de scène,
een streven naar openbaarheid, gepaard gaande met aandacht voor het fraaie woord
en bezorgdheid om de retoricale vorm. Met één woord; Vaernewijck verwacht van
een rederijker een niet onopgemerkt optreden.
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Een mijlpaal in de betrekkingen tussen rederijkers en overheid is het rederijkersfeest
te Gent in 1539 geweest. Naar het woord van Te Winkel had de landvoogdes Maria
van Hongarije niet begrepen waartoe zij op 3 feb. 1539 consent had gegeven, toen
zij de Gentse kamer De Fonteine vrij liet een refreinfeest en een toneelwedstrijd te
beroepen, zonder er zich vooraf van te vergewissen, wat daar te zien en te horen zou
gegeven worden. 15 Negentien kamers namen aan de wedstrijd deel: uit Vlaanderen
kwamen de rederijkers van Brugge, Leffinge, Ieper, Mesen, Nieuwpoort, Nieuwkerke,
Tielt, Axel, Menen, Oudenaarde, Kaprijke, Kortrijk, Lo, St.-Winoksbergen en Deinze.
Uit Brabant waren aanwezig: Antwerpen, Brussel en Tienen; uit Henegouwen:
Edingen. Het refreinfeest had plaats op 20 april, de toneelwedstrijd tussen 12 en 23
juni. Elke kamer moest antwoord geven op de vraag ‘Welc den mensche stervende
meesten troost es’. In de meest recente uitgave van deze spelen wijst Erné vijf ervan
als manifest reformatorisch-gezind aan: de teksten van Nieuwkerke en Deinze uit
Vlaanderen, die van Antwerpen en Brussel uit Brabant, en de bijdrage van Edingen
uit Henegouwen. 16 Het stuk van Nieuwkerke was sterk beïnvloed door Gnapheus'
Een Troost ende Spiegel der Siecken, een reformatorisch werk dat op de index
terechtkwam, Antwerpen en Deinze volgden Luthers rechtvaardigingsleer, Brussel
viel weloverwogen de Roomse kerk aan, terwijl Edingen het scherpst en
doordringendst het standpunt vertolkte dat alleen het evangelie redding biedt op
voorwaarde van geloof. In andere spelen ging men niet zover, maar er heerste wel
een vrijmoedige toon. Mesen achtte biecht en boete kerkelijke voorschriften, waaraan
men wel moest gehoorzamen, echter zonder erop te vertrouwen. Tielt keerde zich
tegen wettische priesters en wees eigen verdiensten af. Orthodox-katholieke
standpunten waren aan te treffen bij Leffinge, Nieuwpoort, Axel, Kaprijke en
Oudenaarde. De hoofdprijs van de toneelwedstrijd ging naar Antwerpen, vóór
St.-Winoksbergen en Tielt. De Gentse drukker Joos Lambrecht bezorgde binnen
korte tijd een uitgave, zowel van de refreinen als van de spelen. Deze laatste was
gedateerd op 31 augustus 1539, d.i. ongeveer twee maand na de wedstrijd. 17 Eigenlijk
was het niet zozeer de opvoering van de
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stukken (de censurerende dominicanen gaven hun fiat) als wel de druk van Lambrecht
die de Gentse wedstijd in de ogen van de Brusselse regering zulke kwalijke reputatie
bezorgde. De kanselier van Brabant, Adolf van der Noot, schreef op 6 okt. 1539 aan
de landvoogdes: ‘Madame, je suis cejourd'huy esté averty que, à la dernière assemblée
des réthorisiens tenue à Gand, y ont de pluseurs villes et plaches, tant de Brabant
que Flandres, esté joué juyz plain de malvaises et abusives doctrines et séductions,
de tout tendant à l'opinion lutheriaine, et que tous lesdicts juyz sont esté imprimez,
pour les vendre publicquement et par tout, qui causera beaucoup des maulx’. 18 De
spelen werden dan ook verboden bij ordonnantie van 10 juli 1540. 19 Korte tijd na
het feest, nog in augustus, brak in Gent een opstand uit tegen de keizer, die hem
dwong naar zijn erflanden te komen. De stad werd streng gestraft en kreeg de nieuwe
of Carolijnse concessie opgelegd, een ordonnantie die bestuur en rechtspraak ordende
voor de verdere duur van het Ancien Régime. Van 1540 af waren rederijkersfeest
en revolutionaire woelingen in de geest van de centrale regering onlosmakelijk met
elkaar verbonden. In 1551 laat de landvoogdes aan het Hof van Holland weten dat
een wedstrijd te Naaldwijk niet toegestaan wordt ‘aenmerckende die perykelen die
tanderen tijden overmits zulcke spelen gebeurt zijn, alsoe eenige hem poogen huer
venijn ende quade leringe daer onder te mingelen’. 20 Tien jaar later wordt door de
Gentse magistraat een soortgelijk verbod verantwoord door te stellen dat ‘daer door
groote confluentie van alle soorten van volck soude ghebueren binnen der selver
stadt, ende byden zelven ghestroyt worden eroneuse ende schandelycke proposten,
dichten, refereynen, liedekens’. 21
Amper één maand na de Gentse wedstrijd voerden de rederijkers te Middelburg
‘Den Boom der Schriftueren’ op; nog in hetzelfde jaar werd dit stuk te Antwerpen
gedrukt en verboden. De overeenkomst met het lot van de Gentse spelen is frappant:
eerst de druk leidt tot vervolging. In 1542 werd dit stuk nogmaals opgevoerd te
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Antwerpen. Vervolging werd ingespannen; de voornaamste, nog zeer jonge acteur
diende de proceskosten te betalen maar werd van vervolging ontslagen als ‘jong,
onbevoegd, overigens een goed katholiek’; het stuk zelf werd bestempeld als
‘smakende heresie’. 22 Plakkaten verschenen die duidelijke taal spraken. Op 20 juni
1542 verbood Gent ‘dat niement van nu voorts an en vervoordere [= zich zou
beijveren] vut te stellene [= bekend te maken], vertooghene [= spelen] ofte vut te
ghevene eeneghe spelen, refreynen, liedekins, loven of andere dichten van
rethoricquen, of andersins in eeneghe maniere, anders dan de ghone van heere ende
wet weghe ghevisiteert ende gheconsenteert’. 23 Op 25 september 1550 luidde het
van 's koningswege: ‘Dat niemant van wat qualiteyt, state, natie, oft conditie hy zy,
en sal moghen printen, oft doen printen in onsen voirszeiden erffnederlanden eenighe
boucken, refereynen, baladen, liedekens, epistelen, prognosticatien, almanacken,
noch eenighe andere saken, oudt ofte nieuwe vander heyligher Schrifturen, oft eenighe
andere materie, ende in wat sprake dat het zy: Ten ware dat hy eerst ende alvoiren
gheadmitteert ware van onsen wegen, om te mogen printen ende daer op onsen oirloff
ende permissie verworven hadde’. 24 Het is wel geen toeval dat naast zeer populaire
en verspreide producten van de drukpers als prognosticaties en almanakken typische
rederijkersvormen als refrein, ballade en lied opgesomd werden: het bewijst zowel
hun populariteit bij het volk als hun doeltreffendheid onder de propagandaliteratuur.
Bij zijn vertrek uit de Nederlanden had koning Filips in een instructie van 8 aug.
1559 dan ook speciaal gewaarschuwd: ‘Een bijzondere waakzaamheid is geboden
over de druksels en de opvoering van verdachte toneelstukken’. 25 Op 26 jan. 1560
ten slotte verscheen een plakkaat, dat het speciaal op de rederijkers gemunt had,
waarbij men verbood ‘eenighsins te divulgeren, zynghen ofte spelen, doen divulgeren,
synghen ofte spelen int openbare: in gheselschap, oft in heymelicke, eenighe
Camerspelen, Baladen, Liedekens, Commedien, Batementen, Refereynen oft ander
dierghelijcke schriften van wat materien ende in wat tale die zouden wesen, soo wel
oude als nieuwe, daerinne gheminghelt zijn eenighe questien, propositien ofte materien
beroerende onse religie ofte
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gheestelicke luyden, tsy aengaende huere persoonen ofte staten […] en belangende
de speelen van sinne die gespeelt wierden ter eeren Godts, of van sijne Heiligen, of
tot vermaekinge van den volke, die moesten niet gespeelt werden, ten sij dat die eerst
gevisiteert waeren, bij den principalen Pastoor, Officier, oft Wet van der plaetsen’.
26

Over het succes van al deze verbodsbepalingen mag men zich terecht vragen
stellen. Ik bekijk even de werkzaamheid van inquisiteur Titelmans, die sinds 1545
bevoegd was voor het graafschap Vlaanderen, Rijsel en het Doornikse. 27 Omstreeks
1545 werd te Wormhoudt aan de IJzer een spel van zinne opgevoerd, dat door het
hof te Brussel als uitgesproken ketters bestempeld werd. De auteur was Jan van
Mussem, leraar aan de Latijnse school, bekend grammaticus en retoricus, en factor
van de rederijkerskamer De Communicanten. Dank zij het mild getuigenis van zijn
pastoor kon hij op bepaalde beloften naar huis. In 1549 werd te Petegem bij Deinze
een zinnespel vertoond, dat door Titelmans als verdacht beschouwd werd. In juni
1550 moest hij een spel te Leupegem bij Oudenaarde als verderfelijk kwalificeren.
Op Hemelvaartsdag 1554 verraste hij te Deinze een aantal rederijkers ‘quy illec
estoyent assamblez pour jouer quelque mauvais joeu’. In 1556 werd te Dendermonde
eveneens een ketters spel opgevoerd en in hetzelfde jaar te Dranouter in de Westhoek
een soortgelijk spel in beslag genomen, dat daar in juli vertoond was. In 1564
organiseerde de kamer De Kersouwe te Oudenaarde een feest. Aanwezig waren daar:
Kortrijk, Tielt, Poperinge, Roeselare, Deinze, Brussel, Leupegem en Ronse. Het
geheel werd als schandaleus ervaren door de inquisiteur: de tekst van Kortrijk was
al van te voren suspect bevonden en het spel uit Ronse was ook verdacht, zodat de
rollen naderhand opgevraagd werden. Vooral de laatste vermelding is pikant:
Titelmans was deken van St.-Hermes te Ronse. In zijn eigen stad bleek het
rederijkersmilieu een broeinest van ketterij te zijn: in 1548 stelde de inquisiteur een
onderzoek in naar ‘Het spel van de bruyt’, vermoedelijk bestemd voor een wedstrijd
te Geraardsbergen. In 1552 werd op het kerkhof te Ronse alweer een ketters stuk
opgevoerd en op 15 mei 1562 keerde Titelmans in grote haast uit Kortrijk naar Ronse
terug, omdat hij gehoord had dat de rederijkers een verdacht spel zouden op-
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voeren. Hij inspecteerde de teksten ‘ende waren quaet bevonden ende verbooden te
speelen’. Na deze antecedenten verbaast het niet dat de landvoogdes het verzoek van
de kamer te Ronse, een wedstrijd te mogen houden in 1564, categorisch afsloeg,
hoewel de uitnodigingskaart eigenaardig genoeg door Titelmans zelf goedgekeurd
was.
In al deze gevallen is het niet steeds duidelijk of men een gehele kamer mag
associëren met de opvoering van ketterse spelen. Binnen sommige kamers moeten
de tegenstellingen hevig geweest zijn. Hoe moet men zich het rederijkersleven te
Oudenaarde voorstellen met aan de ene zijde de schoolmeester Pieter Scuddematte,
die herhaaldelijk met het gerecht in aanvaring kwam om het schrijven en opvoeren
van ketterse stukken en dan ook uiteindelijk onthoofd werd te Antwerpen in 1547,
en aan de andere kant in hetzelfde Oudenaardse literaire milieu zijn tijdgenoot, de
priester Matthijs de Castelein? De rederijkers van Middelburg, die ‘Den Boom der
Schriftueren’ opvoerden, hadden nooit enig ernstig conflict met de stadsmagistraat
en behielden de leiding van de jaarlijkse grootse Sacramentsprocessie tot Middelburg
in 1574 naar Staatse zijde overging. 28 Tijdens de beeldenstorm te Gent in 1566
verhaalt Vaernewijck van een rederijker uit de kamer De Bodemloze Mande, die een
collega uitnodigt om mee te gaan breken, maar deze laatse weigert, waarop
eerstgenoemde dan maar met een compagnon uit de kamer Marien Teeren optrekt.
29
Tekenend voor de verwarring in de geesten is ook wat Vaernewijck als fait divers
meedeelt: tijdens een ruzie met Spaanse soldaten in 1568 wordt een man toevallig
neergestoken. ‘De ghene, die daer bleef [= dood bleef], was een aerm slurf [= sukkel],
maer een hoolichaert [= grappenmaker], zoo men zecht, die ooc van keercbreken
berucht was, ende hadde tanderen tijden in de ommeghanghen ghespeelt Ons Heere
metten cruuse gheladen’. 30
De verspreiding van deze schandaleuze literatuur vond plaats via de geëigende
rederijkerskanalen. Allereerst was daar de persoonlijke voordracht, zoals Vaernewijck
dat betuigt voor Onghena. Ook Loy de Velare was zelf de auteur van het lied dat hij
zong in de kamer van Kortrijk in 1528, ‘fameus ende diffamatoire op den
gheestelicken

28
29
30

P.J. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende
eeuw, Amsterdam, 1943, p.76, 79.
Vaernewijck, Van die beroerlicke tijden, III, p.283-284.
Vaernewijck, Van die beroerlicke tijden, IV, p.193.

Jaarboek De Fonteine. Jaargang 1995-1996

150
state’. 31 Een rederijker zoals Gerard van Bijlande, van wie Vaernewijck zegt ‘al was
hij een rhetorizien, nochtans niet wel ter tale’, 32 liet zijn teksten wel door een ander
voordragen. Men kon ook iemands anders populair werk, al of niet in opdracht,
verspreiden. Vaernewijck kende Liefkin van der Venne, knaap en factor van Marien
Teeren als ‘berucht van zechwoorden [= spreekwoorden] ende cluchten [= grappen],
en bijsonder van eenen rhetorijckelicken droom, die hij plach onder tvolck te zegghen
in taveerne, welcken droom meester Jan Onghena ghemaect hadde, ludende schimpich
oft spottich jeghen die gheestelicheijt’. 33 Meer spectaculair was het rondtrekken met
een wagenspel, zoals Willem van der Blommen, gezegd Poelgier deed: ‘Hij hadde
ghemaect een spel van drij sotten, den advocaet, den medecijn ende tgheestelicke,
ende dedet up eenen waghen ten diveersche plaetsen vertooghen’. 34 Dit privé-initiatief
kende zijn hoogtepunt in de opvoering van spelen van zinne, niet door een officiële
rederijkerskamer, maar op instigatie van een particulier. Meest bekend in dit verband
is het spel van Roborst, ‘De Evangelische Leeraer’, opgevoerd in dat dorp op 2 juli
1543. 35 Organisator was Jan Utenhove, de later bekende kerkelijke organisator en
psalmvertaler. Hij stamde uit de Gentse aristocratie met bezittingen o.a. te Roborst;
hij verbleef trouwens op het kasteel aldaar in de tijd van de opvoering. Bij het
schrijven van het spel werd hij geholpen door Gillis Joyeulx, een rederijker uit
Oudenaarde. Utenhove zelf schreef de rollen uit en engageerde de spelers; bijna allen
kwamen uit Oudenaarde en waren niet zelden aanzienlijke burgers; toch hadden
sommige aangezochten hun deelneming geweigerd. De publieke belangstelling uit
de omliggende dorpen was zeer groot. Vervolging kwam er pas een jaar later: de
machtige familie en de plaatselijke gerechtelijke instanties moeten elke juridische
ingreep belet hebben. Op uitdrukkelijk bevel van de landvoogdes werd toch vervolging
ingespannen, waarna Utenhove naar Duitsland
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vertrok. Hoewel niet zo spectaculair, was een soortgelijk evenement in 1554 te Deinze
gepland: daar patroneerde een aantal vooraanstaande hervormingsgezinde inwoners
de opvoering van een spel door rederijkers van de kamer De Nazarenen; het stuk
zelf was geschreven door Jan Haelbrecht uit Veurne. 36 Organisatoren en spelers
werden echter nog tijdens de voorbereidselen door inquisiteur Titelmans verrast.
Naast mondelinge voordracht circuleerde er natuurlijk een geschreven clandestiene
literatuur. Een spel van twee zotten, dat schandaal verwekte te Brussel in september
1559, was door een speler, de schoenmaker Hans Leers, verworven in een herberg
te Brussel. Naar hij verklaarde, was hij er refreinen aan het voordragen, toen een
hem uiteraard onbekend jongmens uit Mechelen of Lier hem voorstelde de refreinen
te ruilen voor een spel met twee personages. 37 Hoe een mens in moeilijkheden komt!
Ook in 1561 werden te Waasten in de Westhoek onder de deelnemers aan conventikels
zinnespelen uitgewisseld. 38 Subtieler ging een schoolmeester te Ieper te werk: een
van zijn leerlingen bleek te bezitten ‘eenen pampieren geschreven bouck […] vul
spelen van syne, refereinen ende balladen, inde welcke diversche passagen stonden
vul dwaelynghen ende heresien, merckelick een spel van synne by den selven
placcaete by expressen verboden’. Dit soort literatuur deed blijkbaar dienst als leesen schrijfmodel. Een andere Ieperse rederijker speelde het spel minder bedekt: die
hing gewoon publiekelijk een refrein uit op de stok ‘Schamen moeten zij hen die
beilden dienen’. 39 Ten slotte was er de bijdrage van de nieuwe technologie, de
drukpers. Hierin waren de rederijkers doorgaans enkel gemoeid als leveranciers van
teksten. Toch werd de Antwerpse rederijker Frans Fraet op 4 jan. 1558 terechtgesteld
als drukker van ‘diverssche seditieuse boecken’. Zeer recent heeft Valkema Blouw
de aanzienlijke boekenproductie van Fraet geïdentificeerd. Hij kwalificeert diens
activiteit als volgt: ‘At this early stage he contributed more than anyone else to the
diffusion of the new doctrine in the vernacular. His publications excelled both in
quantity and in intrinsic merits those of the few other publishers
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in this field’. 40 Productie was in handen van drukkers, distributie ressorteerde onder
een uitgebreid clandestien netwerk, waartegen de overheid grotendeels machteloos
stond. De productie moet enorm geweest zijn. Vaernewijck klaagt in het begin van
zijn kroniek : ‘Dees nieuwe gheesten zaeijen haer boucxkins achter straten, daer zij
gheen ghelt voren en hebben [= mee verdienen], scrijven ende drucken, met perijckel
haers levens, dach ende nacht, ende wij [katholieken] ofte de onse es te vele dat wij
daer jeghen een cleen boucxkin laten uutghaen, daer wij somtijts af vergholden
[=betaald] zijn, ende vander overheijt grooten prijs ende danck behalen’. 41 Deze
schimpige refreinen werden te koop gesteld tijdens hagepreken; ook een predikant
had bij zijn arrestatie verscheidene schandaleuze liedekens bij zich. 42 Zeer mobiel
waren daarnaast talrijke straatzangers en liedjeskramers. Het resultaat van dit alles
wordt door Vaernewijck als volgt omschreven: ‘Welcke schimpijnghe ende
onstichtijnghe een groote quaetwillicheijt onder tvolc maecte, een verachtijnghe
vande gheestelicheijt, een cleen reverencie [= weinig eerbied] tot justicie, ende een
oorzake van veel blasphemien, ende ooc een voetsel tot uproer, hertneckicheijt,
rebellie, twist ende tweedracht, die alsdoe maer al te vele up de bane ghecommen
en was’. 43
Tegenover de onvatbaarheid van deze verboden boekenproductie staat nochtans
een literair-historisch feit, waarop, naar ik meen, nog niet voldoende de aandacht
gevestigd is: ondanks de verwoede pogingen tot repressie door de overheid stelt men
vast dat in 1561 hervormde auteurs in de officiële, getolereerde, quasi-orthodoxe of
levensbeschouwelijk-neutrale literatuur het heft in handen nemen. Op het Antwerps
landjuweel van 1561 liet Jacob Jacobszoon Cassiere als bijdrage van 's-Hertogenbosch
een spel van zinne opvoeren, dat Mak omschrijft als ‘een reformatorische
kunstbeschouwing […] een calvinistische schoonheidsleer in nuce’. 44 Eveneens in
1561 hield de Brusselse kamer De Corenbloem een refreinfeest. De gedichten werden
gedrukt een jaar later. Zij waren eerst gevisiteerd door de pastoor
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van de plaats van herkomst en daarna nog eens door de officiële boekencensor Laurens
de Mets, waarbij vijf teksten ontmaskerd werden als subversief.
De eerste prijs werd behaald door Ambrosius van Molle uit Lier, de tweede door
Willem van Haecht uit Antwerpen, de derde prijs door Cassiere uit Den Bosch. Al
deze prijswinnaars ‘bleken later hervormingsgezind te zijn’. 45 In 1565 publiceerde
de Gentse schilder-dichter Lucas d'Heere Den Hof en Boomgaerd der Poësien, waarin
hij elk gedicht voorzag van een opdracht aan vrienden, literatoren of leden van de
Gentse aristocratie. Na hagepreken en beeldenstorm in 1566 bleek een niet gering
deel van D'Heeres bekenden, net zoals de schrijver zelf, deel uitgemaakt te hebben
van het Gentse consistorie. 46 De feiten vanaf 1561 bewijzen: ook al bleef de
hervormde literatuur verboden, dan waren de hervormingsgezinde auteurs volwaardige
leden van het literaire circuit.
Tot slot een toegift. Sinds de komst van Alva was de werking van de kamers
gesuspendeerd. Jaren later, toen de toestand in Vlaanderen gestabiliseerd was,
probeerden enige overlevenden opnieuw enige schaarse activiteit te ontplooien.
Daarop liet de Raad van Vlaanderen in augustus 1593 weten dat het verbod van
kracht bleef, gezien ‘de groote abuusen, desordren, inconvenienten ende schandalen,
die hier voormaels daer duere zijn gheschiet’. 47 De vorstelijke wrok jegens de
rederijkerskamers zat diep.
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