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Oorsprong en Eerste Ontwikkeling van het Drama.
Nabootsing en Navolging. Dramatische voorstellingen aan het natuurleven
ontleend. De allegorie. Dramatische werkzaamheid der menestreelen.
Kerkelijk en Geestelijk drama. Verhouding van Wereldlijk en Geestelijk
Drama. Ghesellen van den Spele.
1. Van den Winter ende van den Somer.
2. Abele Spelen.
3. Sotternieën.
4. De Opvoering.
Op onzen ommegang door het land onzer vroegere literatuur hebben wij
onderscheidene wegen ten einde moeten volgen en den voet nog niet kunnen zetten
op het veld van het drama.
Willen wij dat belangrijk deel onzer literatuur in oogenschouw nemen, dan moeten
wij een eindweegs terug.
Met RUUSBROEC, met HILDEGAERTSBERCH en DIRC POTTER waren wij reeds aan
het eind der 14de en in den aanvang der 15de eeuw. Maar lang vóórdat zij geboren
waren, ontwikkelden zich ook hier te lande in de volksziel kiemen der dramatische
kunst, die, meer samengesteld van aard dan epos of lyriek, meer tijd vordert, vóórdat
de knop zich zetten en de bloem zich ontplooien kan.
De oorsprong en de eerste ontwikkeling van het drama liggen ook te onzent in
schemerdonker. Onze gebrekkige kennis van het verleden vergunt ons slechts hier
en daar te zien, welke neigingen en krachten der menschenziel en van het volksleven
hier werkten, invloed op elkander oefenden, strijdig waren of samenwerkten.
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Een van de voornaamste dier neigingen en krachten, ten deele misschien de bron
waardoor de overige gevoed worden, is de elken mensch ingeschapen lust om buiten
zich zelf te treden, na te volgen, een ander te worden. Ingeschapen noem ik dien lust.
Immers, wie heeft het kind geleerd, hoe het soldaatje moet spelen, koetsiertje,
schippertje? Met soms wonderbare vlugheid verplaatst het kind zich in een ander,
en speelt zijn rol. In menig kinderspel - en de meeste daarvan zijn overoud - is een
dramatisch element: ‘Anneke Tanneke tooverheks’, ‘Hansje mijn knecht’, ‘Vader
ik sta op jouw kasteel’, ‘Poort op’, ‘Wolf en Schapen’, en zooveel andere.
Ook bij volwassenen bleef die lust bestaan en deed zich gelden naarmate het
kinderlijke in hen bewaard bleef.
In het laatst der 14de eeuw vinden wij een merkwaardig voorbeeld van menschen
die de geesten van afgestorvenen voorstellen. Zekere PIETER GODENSZ, een wachter
in den Weerd (te Utrecht) wordt gestraft omdat hij ‘lude daertoe ghebracht heeft, die
bi nachte ghegaen hebben, mit enen witten slapelaken, carmende ghelijck een
gheest.’1). Misschien is er verband tusschen dit voor geest spelen en een soort van
doodendans die vermeldt wordt in den roman van MALEGIJS in deze verzen:
Ende staen recht in een crans
Als van doden luden een dans2).

Denzelfden lust om een ander voor te stellen zien wij in de ridders die in eene
‘tafelronde’ gezellen van Artur of helden uit den klassieken sagenkring voorstelden.
Zoo zien wij in 1346 den ‘maerscalc van den yrauden van Brabant’ in den Haag
komen ‘om die feeste van coninc Pryamus die te Brucel wesen soude, te kreyeren*)
*)
3)
afkondigen.
. Op het koningsfeest van het riddergenootschap van den Witten Beer, een
gezelschap dat schijnt te dagteekenen van omstreeks 1220,
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zien wij een hermiet, vergezeld van twee wildemannen, twee ‘manne sauvage’4).
Deze wildemannen brengen ons naar een ander gebied waar zich de aangeboren
menschelijke lust tot navolging en voorstelling van anderen openbaart: den
natuurdienst onzer voorouders. Die natuurdienst bracht verscheidene dramatische
voorstellingen met zich; de meeste daarvan zullen ook te onzent wel in zwang geweest
zijn, doch slechts van eenige kunnen wij het bewijzen.
In Twenthe werd in den aanvang der 13de eeuw een ‘ludus diaboli’ gevierd, waarbij
het niet aan reien en muziek ontbrak. Een priester ARNOLD, die het oude gebruik
trachtte tegen te gaan, werd door sommige zijner parochianen met ruwen spot
bejegend, vooral door een oude vrouw die druk mededeed aan den rei. Misschien
was dit een dergelijke vertooning als die, welke door den kruisprediker OLIVIER van
Keulen op een zijner reizen werd aanschouwd: men danste bij spel en gezang rondom
een ram; zoo dikwijls als de dansers het achterdeel van den ram voorbijgingen, bogen
zij diep alsof zij het dier aanbaden5). Blijkbaar hebben wij hier eene voorstelling van
de vereering der teelkracht, waardoor al wat leeft ontstaan is.
Eene andere voorstelling, samenhangend met de vereering van boomen en bosschen
der Germanen, was het ‘spel met den wilden man’. Deze wilde man (‘Thiermann’
of ‘dyre karl’) woont in het diepst der bosschen; hij is reusachtig van bouw, alle
dieren des wouds gehoorzamen hem. In het Deensche lied van Heer BONVED draagt
hij een ever op den rug, een beer in den arm, op de vingers zijner hand spelen de
hazen. In Frankrijk zit hij in het wonderwoud van Broceliande; gruwzaam van uitzicht,
bekleed met stierenhuiden. Gewoonlijk stelde men hem voor als begroeid met mos
en met een
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uitgerukten boom als staf of knots in de vuist. Men maakte er een spel van hem te
zoeken en te vangen; in Meran b.v. gingen de schoolmeisjes in feestgewaad uit om
den wildeman, die door een jongen werd voorgesteld, te zoeken. Soms werd hij
dronken gemaakt en dan gebonden. Dat men ook te onzent zich met dergelijk spel
vermaakte, blijkt uit eene rekening van den Graaf VAN BLOYS van het jaar 1364-1365,
waarin wij lezen van ‘ghesellen die daer speelden mitten wilden manne’6).
Overtuigender echter in het veertiend'eeuwsch gedicht Van den wilden Man. De
dichter ziet daar in een visioen eene maagd uit het bosch komen
die brachte ghebonden ende ghevaen
ene wilde creature,
die haer was worden sere te suere,
eer dat si se brachte in den bande7).

Grooter beteekenis dan zulke voorstellingen had voor onze voorouders de wisseling
der jaargetijden, met name het scheiden van den winter en de komst van den zomer;
want vooral deze beide jaargetijden placht men te onderscheiden en tegenover
elkander te plaatsen. Vanouds heerschte er bij de Germanen na den
Winterzonnestilstand (25 Dec.) groote vreugde, die zich lucht gaf in het Joelfeest en
begrijpelijk is het, dat men zich ook in onze landen van regen en nevel verheugde,
wanneer de kortste dag voorbij was. De blijdschap uitte zich vooral vóór en op
Vastenavond in allerlei ‘mommerij’; men stak zich in vellen van bokken, ezels,
kalven, vermomde zich als duivels, ging ‘met verdecten aensichte.’ Tegen deze
Vastenavondpret richtte de Synode van Trier in 1227 en die van Utrecht in 1293 te
vergeefs een verbod; de ‘monstra larvarum’ en de ‘larvarum ostensiones’ bleven in
zwang8).
Was eenmaal de zomer (de lente) in het land, had men den
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eersten ooievaar gezien, den koekoek gehoord, het eerste viooltje gevonden, dan
werd er op nieuw feest gevierd. Een jonge vrouw of jonge man die de lente voorstelde,
kwam, kostelijk gekleed en met de kroon op het hoofd, omstuwd van volk dat danste
en zong op melodie van instrumenten, door de straten trekken en werd gehuldigd als
een godheid. In de eerste helft der 12de eeuw zien wij zulk een optocht in de straten
van Luik; de vrouw van een priester stelde de Meikoningin voor, priesters en andere
geestelijken trokken met het overige volk mede in den optocht. In 1224 vernemen
wij van een dergelijken stoet, die op Pinksteren een ommegang hield door Hoey;
hier is een Meigraaf de hoofdpersoon; jongelingen, verkleed als vrouwen en als
dieren, behooren tot zijn gevolg. In de Noordelijke Nederlanden hadden zulke
optochten waarschijnlijk ook reeds in deze eeuwen plaats, doch pas in de eerste helft
der 14de eeuw vond ik er gewag van gemaakt. In 1345 wordt den ‘Meykoning’ met
zijne gezellen op last van de schepenen van Deventer eenig geld geschonken. In 1369
met ‘beloken*) Pinxteren’ geschiedt dat wederom; in 1383 doet MEYSTER CLAES,
waarschijnlijk de stadspijper, dienst als Meikoning; zijne zoons vergezellen hem *)gesloten (slot der kerkelijke
op zijn rondgang. Doch niet steeds is de overheid zoo gunstig gezind jegens deze viering van het
Pinksterfeest.)
‘blijde inkomsten’ van de jonge Mei. In 1380 werd te Utrecht op Zondag vóór
Pinksteren bekend gemaakt, ‘dat nyemant coninginnen zetten en moste’.
Verpersoonlijkte men op die wijze de lente, ook de traagheid of luiheid van wie
zich met Pinksteren versliep, werd verpersoonlijkt in den ‘luilak’ die met netels werd
gekastijd of zich van die straf moest loskoopen. Waarschijnlijk heeft men den ‘luilak’
ook te onzent vroeg uitgejouwd en schimpliedjes op hem gezongen, doch afdoende
bewijzen daarvoor heb ik niet gevonden9).
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De dramatische kiemen, in deze voorstellingen aanwezig, kwamen tot ontwikkeling,
wanneer men den scheidenden winter en den komenden zomer tegenover elkander
plaatste en met elkander liet strijden. De beide jaargetijden werden voorgesteld door
een paar mannen in licht erkenbare kleeding of uitrusting: de winter in mos of stroo
gehuld of met een pels; de zomer met een bloemkrans, groenen tak of iets dergelijks.
Dat men te onzent ten minste in de laatste helft der 14de eeuw zulke voorstellingen
hield, weten wij uit een geschrift van den Dominicaan DIRC VAN DELFT. Sprekend
over het jaarlijks ontwaken der natuur, zegt deze auteur: ‘Ende om aldusdanighe
saken pleghen die clercken in veel stichten op desen sonnendach winters ende somers
te spelen. Ende die winter is ghemaect ruusch ende ruwe vreselic, ende die somer
groen ende nyeuwe, blidelic mit spreken ende mit striden huechlic. Mer die winter
mit sinen vriesen moet wiken ende verliesen, want die somer begint dan te bliken,
die alle gheesten dan verkiesen’10).
Waarschijnlijk zal men toentertijd ook liedjes, dansliedjes misschien, gezongen
hebben die op dezen strijd betrekking hadden of misschien deel uitmaakten van de
voorstelling.
Een dier liedjes vangt aan:
Komt uyt den haghe*), jy vuylen kockijn**),
Jy selter niet langer inne zijn.

*)

Kreupelhout.
luiaard, schooier.

**)

Van een ander lied dat waarschijnlijk op dezen strijd doelt, bleef slechts dit paar
regels over:
Nu jaecht den vulen druut,
Jaechten uten lande11).

Waar begrippen als zomer, winter, de traagheid die zich verslaapt, voorgesteld werden
in menschelijke gedaante, daar
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koos de dichtende verbeelding dien vorm van verpersoonlijkende allegorie dien wij
in ons verhaal reeds zoo dikwijls zijn tegengekomen. In een enkelen ridderroman,
in eenige geestelijke gedichten vonden wij die verzinnelijking van begrippen tot
personen; vooral in de didactische dichtwerken der burgerij wemelt het van personages
als Vrouw Ere, Vrouw Gerechtigheid, Trouwe, Mildheid, Jeugd, Melancolie en
zoovele anderen. Wij kunnen hier niet nagaan, in hoeverre de allegorie voortbrengsel
van de dichtende werkzaamheid der volksziel mag worden genoemd; doch voor zeker
mogen wij houden, dat deze dichtvorm in zwang is gebleven, vooral door toedoen
der reeds bestaande uitheemsche cultuur en literatuur, niet het minst door den invloed
van Christelijk-Latijnsche dichters als PRUDENTIUS, wiens Psychomachia zulk een
sterken invloed heeft geoefend op de ontwikkeling der nationale literaturen van den
nieuweren tijd.
Hier staan wij dus in de ontwikkeling van het drama op een punt waar het
spontaan-menschelijke, het eigene, het inheemsche, dat wij tot dusver hebben
beschouwd, samenkomt met, onder den invloed geraakt van het overgenomene,
uitheemsche.
Een dergelijk punt is de dramatische werkzaamheid der menestreelen, die wij
vroeger hebben geschetst en waarop wij hier moeten terug komen. De mimi der
Oudheid zijn in meer dan een opzicht te beschouwen als de voorgangers der
middeleeuwsche beroepsdichters, meistreelen, jongleurs en hoe zij verder heeten
mogen12). Er heeft ongetwijfeld verband bestaan tusschen de kunst en de kunsten der
mimi en die der menestreelen en jongleurs; doch wij kunnen hierin niet verder treden.
Dat er een dramatisch element was in de werkzaamheid der menestreelen, mag
men aannemen; doch een dramatisch element
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is nog geen drama en waar wij trachten den weg te vinden die loopt van zulke
nabootsingen en voorstellingen tot onze eerste komische tooneelstukken, daar staan
wij in de duisternis onzer onkunde.
Hebben de menestreelen en hunne opvolgers, de sprekers en andere beroepsdichters,
wel eens gezamenlijk een stuk voorgedragen? Dat valt niet te bewijzen. Het feit dat
twee of drie sprekers gezamenlijk betaald worden, bewijst natuurlijk niet, dat zij
bijeen behoorden en gezamenlijk een stuk voordroegen. Slechts één plaats in de
Grafelijkheids-rekeningen is er, waar sprake schijnt te zijn van een bijeenbehoorenden
troep: a0. 1385-1386 ontvangen ‘Goeswijn van Ghelre de dichter ende sine gheseIlen,
elx een gulden’13). Hier mag men vermoeden, dat er gezamenlijk voorgedragen of
voorgedragen en vertoond is.
Zouden vele der zoo talrijke tweespraken en strijdgedichten niet door twee dichters
voorgedragen zijn? Onmogelijk is dat natuurlijk niet, doch ook voordracht door één
persoon met afwisseling van stemmen is niet uitgesloten. Wat meer zegt, de
Grafelijkheids-rekeningen van Holland leveren ons een voorbeeld van zulk een soort
voordracht. Ik zou ten minste niet weten, wat men anders te denken hebbe van dien
‘zanger die voir minen here (van Oestervant) een speelkijn seyde’14). Overigens
verlieze men niet uit het oog, dat, indien een tweespraak al voorgedragen zij door
twee personen, de dialoog toch niet beschouwd kan worden als de kern van het drama;
daarvoor was eene handeling noodig. Eer zou men zulke, door een paar personen
voorgedragen, tweespraken kunnen beschouwen als het prototype der latere
moraliteiten15).
Tot dusver hebben wij ons bezig gehouden met het ontstaan van het wereldlijk drama;
doch de scheiding van het middeleeuwsch leven in wereldlijk en geestelijk, doet zich
ook hier
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gelden: ook in het geestelijk leven zullen wij eerst het dramatische en daarna het
drama aantreffen.
De eeredienst der Roomsch-Katholieke kerk bevatte onderscheidene dramatische
elementen; immers de Kerk trachtte de waarheden des geloofs in zinnelijk
waarneembaren vorm tot de gemeente te brengen. Aan het beurtgezang van antiphoon
en responsorium kon licht eene dramatische wending worden gegeven; evenzoo aan
de voordracht van een deel van het Evangelie, verdeeld over onderscheiden personen,
gezongen door verschillende stemmen - zooals in de hedendaagsche oratoriën. Van
het altaar, van de wanden der kerk zagen Jezus en Maria, zagen apostelen, profeten
en heiligen op den geloovige neer; weldra zag hij ze, voorgesteld door levende
menschen, in het kerkgebouw handelen en spreken.
Om de Maria-Boodschap voor te stellen, plaatsten zich een paar koorknapen of
een koorknaap en een jong meisje bij het altaar; hij was de engel Gabriël, zij Maria;
eene duif, opgehangen aan het gewelf, stelde den H. Geest voor. De woorden des
Bijbels werden ten deele door den knaap, ten deele door het meisje gezongen; de
duif werd neergelaten en zweefde boven haar hoofd tot na het Agnus Dei. Op
Maria-lichtmis werd de ontmoeting der Lieve Vrouwe met Simeon vertoond en het
kindeke geofferd.
Vooral de geschiedenis van Jezus, met name zijne geboorte en zijn sterven, gaven
aanleiding tot allerlei dramatische plechtigheden. De geboorte des Heeren werd
voorgesteld, hetzij alleen door levende beelden: de ouders en de herders in vrome
aandacht zwijgend om ‘het kribbetje’ geschaard; hetzij in beurtzangen tusschen Maria
en Jozef, den engel en de herders. Eene schitterende beweegbare ster wees aan de
Driekoningen den weg door het kerkgebouw, dat hier de wereld voorstelde, naar het
wiegje van het Christuskind. Men was op Palmzondag
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getuige van Jezus' feestelijken intocht in Jeruzalem; het Christusbeeld, op een houten
ezel geplaatst, opende den stoet. Op Septuagesima (den Zondag die 70 dagen vóór
Paschen valt) staakte de Kerk alles wat in hare openbare diensten en plechtigheden
blijdschap ademt of vreugd: gedurende de Vasten wordt het blijde Alleluja niet
gezongen, de Lofzang der Engelen niet gehoord, noch het Te Deum; bloemen en
sieraden verdwijnen van het altaar, het orgel zwijgt, de priesters dragen paarse
gewaden. De klaagliederen van Jeremia doen zich hooren. Op Passie-Zondag worden
alle crucifixen en beelden der heiligen met een voorhang bedekt. Op den Lijdensdag
wordt het paars van het priesterlijk gewaad vervangen door het somber zwart. Was
Goede Vrijdag genaderd, dan werd het Heilig Kruis, met een kleed bedekt, door twee
priesters eerbiedig binnen gebracht, daarna ontdekt en onder het zingen der hymne
Crux fidelis inter omnes plechtig begraven in het Heilig Graf; het lijkkleed met de
leeuwen (‘pallium magnum cum leonibus’) wordt over het H. Graf uitgebreid, twee
brandende waskaarsen er naast geplaatst en uitgebluscht eerst op Paaschmorgen. De
Opstanding gaf nieuwe gelegenheid tot dramatische voorstelling: een drietal
geestelijken die de treurende vrouwen voorstelden, naderden het graf des Heeren,
waarbij een ander geestelijke, de engel, de wacht hield: ‘Wien zoekt gij hier,
Christusvereerders?’ vraagt de engel. - ‘Jezus van Nazareth, o hemelbewoners!’ luidt
het antwoord. - ‘Hij is niet hier’, herneemt de engel; ‘hij is opgestaan, gelijk hij
voorzegd heeft. Gaat, bericht dat hij verrezen is!’
In de Oude Kerk te Amsterdam werd Christus' nederdaling ter helle aanschouwelijk
voorgesteld. De pastoor ging met het kruis, gevolgd door de scholieren en eene
menschenmenigte, door de torendeur de kerk uit. Tweemaal trok hij in processie om
de kerk. Terugkomend voor de torendeur, vond hij haar
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gesloten. Achter de deur, die nu de poort der hel voorstelde, stonden als duivels
uitgedoste knapen die steenen in de handen hielden. ‘Opent uwe poorten, gij vorsten’,
zong nu de priester, ‘de koning der heerlijkheid zal binnentreden!’ - ‘Wie is de koning
der heerlijkheid’? roepen de duivelen en werpen onder een vreeselijk geschreeuw
de steenen tegen de deur. Wanneer de pastoor voor de derde maal den rondgang om
de kerk volbracht had, stiet hij met het kruis op de deur; nu vloog zij open, de duivelen
stoven uiteen en de processie trok binnen. Op Hemelvaartsdag werd het kruis in
werkelijkheid opgetrokken naar het gewelf der kerk16).
Naast dezen hoogen ernst vindt men in het middeleeuwsch leven ook hier den
onbedwongen lust tot scherts en spot.
Zooals de ridders zich vermaakten met het spotbeeld van een tournooi op
stokpaarden, zoo vermaakten geestelijken en leeken zich met het spotbeeld van een
bisschop: een ‘clercksken’ dat aan het hoofd zijner kameraden langs de huizen trok
en op vastenavond of op ‘wisseldag’ (verandering der vroedschap) voor der stede
schepenen een ‘spul’ kwam vertoonen. De maagdekens der stad volgden de ‘clercken’
in deze gewoonte na, al is mij niet gebleken onder welken vorm zij dat deden. Van
Sinterklaas-dag tot Onnoozele-Kinderendag (28 Dec.) speelde de ‘Episcopus
puerorum’, de ‘bisschop van den scolieren’ zijne rol en werd daarbij hier en daar
door de giften en gaven der geestelijken ondersteund. Een dergelijk personage schijnt
de ‘coninc van der boone’ te zijn geweest17).
Wij hebben nu onderscheidene dramatische elementen in het leven onzer voorouders
leeren kennen. Sommige daarvan zullen slechts pantomimisch van aard zijn geweest;
in andere was de zang of het recitatief vereenigd met het gebaar of de handeling; in
enkele is reeds een klein drama in wording te bespeuren.
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Dat zich uit de liturgisch-dramatische plechtigheden langzamerhand eerst een
kerkelijk, daarna een geestelijk drama heeft ontwikkeld, is reeds op zich zelf
aannemelijk, doch is ons bovendien meer dan eens uitvoerig aangetoond18). Wij mogen
dat ook voor onze literatuur aannemen, al is het bewijs hier slechts ten deele te
leveren, doordat het ons ontbreekt aan voldoende overblijfselen van het liturgisch
en geestelijk drama die ons dien ontwikkelingsgang laten zien. Een kenner van ons
oudere drama heeft de slotsom van zijn onderzoek aldus samengevat: ‘Onderwerpen
van dat kerkelijk drama waren voornamelijk de evangelische verhalen, die de kerk
op hare groote feesten gedacht, maar ook daarnevens heiligenlegenden enz. Dat
drama werd opgevoerd aanvankelijk door priesters, met hulp van akolythen en andere
klerken van lageren rang, later ook met hulp van leeken of kerkelijke
leekenvereenigingen, geestelijke gilden’19).
Doch anders staat de zaak bij het wereldlijk drama. Wij hebben, behalve een stuk
van den Winter ende van den Somer, slechts een drietal ernstige (‘abele’) spelen en
een zestal kluchten (‘sotterniën) over, die, naar het schijnt, alle uit de tweede helft
der 14de eeuw dagteekenen. Het spel van den Winter ende van den Somer laat zich
wel verklaren in zijn ontstaan uit de factoren die wij hierboven hebben aangewezen.
Dat stuk met zijn sterk dialogisch karakter is slechts eene uitbreiding eener tenzone;
daardoor vormt het een merkwaardig stadium op den ontwikkelingsweg van ons
drama, doch een drama in den eigenlijken zin des woords kan men het niet noemen.
Daarentegen vinden wij in de drie zoogenoemde Abele spelen volledige drama's;
ontwikkelingen eener bepaalde handeling door een aantal personen die in meerdere
of mindere mate een eigen karakter bezitten. Hier staan wij voor eene moeilijkheid,
want er is geen lijn aan te wijzen die uit de hiertevoren
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genoemde dramatische elementen geleidelijk voert tot deze kleine drama's. Dat zij
de eerste proeven zouden zijn van de dramatische kunst onzer voorouders, is moeilijk
aan te nemen; daarvoor zijn zij in hun soort te volmaakt. Men heeft ze daarom willen
verklaren als navolgingen van een langzamerhand gesecularizeerd geestelijk drama;
doch die stelling staat op al te zwakken grond, omdat wij van zulke gesecularizeerde
geestelijke spelen in de 14de eeuw geen enkel voorbeeld hebben. Wij weten dat er
tusschen 1390-1400 in in de Lebuïnus-kerk te Deventer door de kanunniken een spel
vertoond is, waar O.L. Vrouwe het ‘kindekyn offerde.’ Doch was dat een pantomime
of een tooneelstuk? Wij moeten hier voorzichtig zijn met het oog op den volgenden
rekeningpost, al dagteekent die eerst uit den aanvang der 16de eeuw: ‘Item, die jonge
maechden die op den vastelaeffent tot Willem van Broeckhuyssens voir de heeren
ende de joefferen spoelden, vermomt weessende ende nyt spraecken’20).
Indien er al bij gesproken is, geschiedde dat dan in het Latijn of het Dietsch? Indien
het al een Dietsch geestelijk tooneelstuk geweest zij, was het dan reeds
gesecularizeerd? Op geen dier vragen kunnen wij een bevestigend of ontkennend
antwoord geven. In de Dortsche Thesauriers-rekeningen der 14de eeuw wordt, zoo
vertelt men ons, gewag gemaakt van Suzanna en van de Maagden21). Zijn dat zulke
gesecularizeerde geestelijke spelen geweest? Wij weten er niets van. Zoolang dat
het geval is, bestaat er evenveel waarschijnlijkheid voor het vermoeden, dat men
geestelijke spelen heeft gedicht om den invloed der wereldlijke tegen te gaan, zooals
de geestelijke epiek ten deele is uitgelokt door de ridderromans. In de Fransche
literatuur vinden wij wel voorbeelden van gesecularizeerde geestelijke stukken in
de Estoire de Griselidis en een veertigtal gedramatizeerde Maria-mirakelen.
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Zijn onze abele spelen ontstaan onder den invloed van deze stukken? Onder dien der
Griselde zeker niet, want dat stuk dagteekent eerst van het jaar 1393. De overige
drama's zijn uit de 14de eeuw; onze abele spelen uit de tweede helft der 14de eeuw;
wat den tijd betreft, zou het derhalve misschien mogelijk zijn. De inhoud dier Fransche
stukken is inderdaad verwant met dien onzer abele spelen22). Doch die Fransche
stukken dagteekenen waarschijnlijk eerst uit het midden der 14de eeuw. Waren zij
toen ook te onzent reeds bekend? Hebben zij invloed geoefend op ons drama? Zoolang
ons niet meer, en meer afdoende, gegevens ten dienste staan, acht ik ongeraden hier
iets te willen beslissen.
Wisten wij wie de dichter of dichters dezer abele spelen geweest zijn, of ook maar
door wie zij vertoond zijn, dan zouden wij daarin misschien eene vingerwijzing
hebben omtrent de geschiedenis van hun ontstaan. Want indien een geestelijke bleek
ze te hebben geschreven of indien de zoogenaamde ‘ghesellen van den spele’ bleken
deel te hebben gehad aan het ontstaan of de vertooning dezer stukken, dan zouden
wij op vaster grond staan bij het vermoeden van de herkomst der abele spelen uit
het geestelijk drama of ten minste van een band tusschen beide. Over deze ‘ghesellen’
moet hier dus nog het een en ander volgen, te meer, omdat wij hen in een volgend
hoofdstuk opnieuw zullen zien verschijnen.
De kerkelijke drama's werden oorspronkelijk vertoond door priesters en andere
kerkelijke personen. Later zien wij naast hen zekere ‘gezellen’ als helpers optreden.
Aanvankelijk koos men deze uit de koorzangers of akolythen, ‘ghesellen van den
choere’ of ‘van der kercken’; toen de vertooningen grooter omvang kregen, moesten
ook andere gezellen hunne hulp verleenen. Het spreekt vanzelf dat de priesters liefst
zulke helpers kozen, die eenige letterkundige ontwikkeling bezaten. Niet zelden
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ook zal de geestelijkheid zich voor een vertooning om bijstand hebben gericht tot
bestaande geestelijke confraterniteiten of kerkgilden. Het is licht begrijpelijk dat
zulke ‘ghesellen van der kercken’ er toe gekomen zijn ook op eigen hand vertooningen
te geven. Zoo treffen wij in 1384 te Oudenburg in Vlaanderen een Apostelen-gilde
aan dat van 1403 af eene toelage ontvangt van het Gemeentebestuur voor zijne
medewerking aan de jaarlijksche processie23).
Van deze gezellen nu wordt ons, echter eerst in het aller-laatst der 14de eeuw,
gemeld dat zij hier en daar zelfstandig optreden als vertooners van een tooneelstuk.
In 1393 ontvangen de ‘ghesellen van den spele’ in den Haag eenig geld op last van
den Graaf; in 1395 opnieuw, omdat zij ‘een spil gehadt hadden upter plaetsen’ ter
vergoeding van de door hen gemaakte kosten; te Arnhem wordt in 1396 door
Schepenen eene belooning geschonken ‘aen die ghesellen die te Vastelavent spoelden
dat spil opten marckt’ en in 1399 vinden wij een bericht dat ‘op den Vastenavont de
gesellen in den Haghe voir minen Here ende mire Vrouwen een spel ghespeeld
hadden inder zale’24).
Zooals men ziet, geven deze plaatsen ons geen afdoend bewijs dat deze ‘gezellen’
de makers of vertooners der abele spelen zijn geweest. Op Vastenavond zal eerder
eene klucht zijn gespeeld. Doch kunnen de spelen, in 1393 en 1395 vertoond, geene
abele spelen zijn geweest? Dat is natuurlijk mogelijk; doch meer kunnen wij niet
zeggen.
In de ontwikkeling van ons drama langs zijne onderscheiden wegen moet veel ons
voorloopig duister blijven. Van invloed door het geestelijk op het wereldlijk drama
of omgekeerd geoefend, kunnen wij niets met zekerheid zeggen. Van de ‘ghesellen
van den spele’ alleen weten wij, dat zij, aanvangend met de vertooning van kerkelijke
of geestelijke tooneelstukken,
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later ook zelfstandig optreden met stukken van anderen aard, o.a. met
vastenavondspelen. Hier ligt dus een verbindingslijn tusschen het geestelijk en het
wereldlijk drama. Overigens zullen wij moeten afwachten, of de ontdekking van
andere vroegere tooneelstukken ons in dezen meer licht zal brengen.
Zooals wij reeds zeiden, bleef ons geen enkel geestelijk tooneelstuk uit deze eerste
ontwikkelingsperiode van het drama bewaard; het tiental wereldlijke stukken en
stukjes gaan wij nu in oogenschouw nemen25).
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p. 74.

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2

25) Ook ik geloof dat ons tiental wereldlijke stukken tot de 14de eeuw behoort. Vgl. over de
argumenten voor deze tijdsbepaling MOLTZER's Inleiding tot zijne Mnl. Dram. Poëzie, p.
LVI-LVII.
Daarbij moet nog gevoegd worden, dat de voorstelling van Venus als scheidsvrouw, die wij in
het spel Van den Winter ende van den Somer zien, aangetroffen wordt ook in het vroeger
vermelde lange allegorisch gedicht uit de Oudvl. Lied. en Ged. der 14e eeuw en 20 in La messe
des oisiaus van Jean de Condé, een Zuidnederlander die schreef in de eerste helft der 14e eeuw
(vgl. Dits et Contes de Baudouin de Condé, III, p. 1 suivv.). De gansche opvatting en voorstelling
van het ridderwezen in de abele spelen zou mij eerder aan de eerste dan aan de tweede helft
der 14de eeuw doen denken als tijd van ontstaan; doch zekerheid is hier vooralsnog moeilijk te
verkrijgen.

1. Van den Winter ende van den Zomer.
Wij vangen met dit stuk aan, niet omdat het ons vroeger vervaardigd schijnt dan de
overige, doch omdat het naar inhoud en vorm een vroeger stadium in de ontwikkeling
van het drama vertegenwoordigt. Min of meer dramatische vertooningen, die
betrekking hadden op de wisseling der jaargetijden, reiken zeker ver terug in het
leven onzer voorouders en reeds in den aanvang der 9de eeuw werd de strijd tusschen
Winter en Zomer door een dichter uit den kring van ALCUÏN verwerkt tot een Latijnsch
strijdgedicht (Conflictus veris et hiemis). Aan ons Nederlandsch dramatisch gedicht
is duidelijk te zien, dat het uit het strijdgedicht zijn oorsprong heeft genomen; de
dialoog die oorspronkelijk tusschen Winter en Zomer gevoerd werd, is hier slechts
uitgebreid, doordat aan elk der beide partijen eenige helpers gegeven zijn en Vrouw
Venus ten slotte het geschil beslecht. In zijn bouw vertegenwoordigt dit stuk derhalve
dat ontwikkelingsstadium van het drama waarin de dialoog op den voorgrond stond.
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Na een korten proloog waarin wordt aangekondigd dat men hier zal vernemen ‘hoe
Winter ende somer selen striden’ en waarin om stilte wordt verzocht, zien wij den
Zomer opkomen. Hij zelf zal ons zeggen wie hij is:
Ic ben die somer ende doe singhen
Die voghelkine inden locht, die bloemen springhen
Ende die loveren inden woude,
Ende beneme des winters coude.
Ic brenghe ons den soeten tijt
Ende doe den menegen met jolijt
Met sinen liefken spelen gaen,
Als men die bloemken scone siet staen,
Die te winter sijn verborghen.
Ic bringhe so meneghen soeten morghen
Metten dauwe inder dagheraet.
Die dan met sinen liefken gaet
Spelen inder minnen dal Ach, dats vroude boven al,
Metten dauwe die bloemken lesen.

Pas is dat laatste woord gesproken of de Winter komt ten tooneele en snauwt:
Swijcht, sot, al stille van desen!
Ic ben die winter diet al can dwingen.
Die voghelen die te somer singen,
Can ic wel doen swighen stille.
Ic hebt al te minen wille,
Als ic werke na minen aert
Endet fellijc uten oesten haert*),
Dan doe ic den meneghen cliptanden*)
Ende oec slaen met sinen handen,
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Dat hem die vingheren moghen spliten.
Oec doe ic die verken criten
Van groter couden achter straten.
Ghi moghet wel u beroemen laten,
Want ic hebt al in mijn bedwanc.
Ic beneme den vogelkinen haren sanc
Ende oec so dwingic alle diere
Ende die vische in die riviere
Doe ic woenen onder d'ijs.

Op deze wijze gaat het dispuut zijn gang. Achtereenvolgens mengen zich Lojaert
(luiaard) en Clappaert, Moyaert (fat), Bollaert (windbuil) en Cockijn (schooier) in
het gesprek; de twee eersten staan den Winter ter zijde, de drie laatsten zijn op Zomers
hand. In het midden van het stuk daagt Winter zijne tegenpartij uit om den strijd
‘tusschen twee sonneschijn’ uit te vechten; hij werpt Zomer zijn handschoen toe,
deze raapt dien op, elk kiest zijne borgen en achtereenvolgens verlaten de personages
het tooneel, om toebereidselen tot den strijd te maken. In het tweede tooneel hooren
wij Moyaert het voornemen te kennen geven, de hulp van Vrouw Venus als
scheidsvrouw interoepen. Kort daarop draagt hij dan ook aan de ‘vrouwe hoghe
gheboren’, de ‘edele coninginne Venus’ zijn verzoek voor. Venus stemt toe: ‘ic sal
daer morghen tilijc*) wesen’. In het derde tooneel komt Winter, die ‘aenleggher’ is,
het eerst in het krijt; Zomer verschijnt na hem, beiden met hunne borgen. Terwijl *)tijdig.
zij gereed staan, komt (het vierde tooneel) Venus op en verzoent beide partijen, door
hun uiteen te zetten hoe God het alzoo ingericht heeft dat zij beiden noodig zijn op
aarde en elkander moeten afwisselen. Cockijn is niet tevreden met die beslissing;
onder Winters roede heeft hij het hard te verantwoorden; ‘de duivel bracht die Venus
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hier’ mompelt hij en met bedroefd hart loopt hij ‘als een swyn’ naar Maastricht ‘bi
den steencolen’.
In dit eng bestek (het stukje telt niet meer dan 625 verzen) hervinden wij de
voornaamste elementen die wij hiertevoren uit de literatuur van dezen tijd hebben
leeren kennen. Winter en Zomer worden voorgesteld als twee ‘heren hoghe gheboren’;
de uitdaging tot een ridderlijken kamp vormt het hoogtepunt der handeling; die kamp
zelf wordt naar ridderzede voorgesteld. Het hoogste personage is Vrouwe Venus;
begrijpelijk, want de strijd loopt vooral over de vraag: welk der beide jaargetijden
gunstiger is voor de liefde. De liefde is hier echter laag, immers louter zinnelijk, van
opvatting en het realisme der voorstelling herinnert hier en daar aan de boerden. Die
boerden brengen ons onder de burgerij, waartoe de fat Moyaert en de windbuil
Bollaert met hunne tegenstanders Clappaert en Loyaert behooren; Cockijn, de
schooier, vertegenwoordigt het grauw. Aan de burgerlijke didactiek herinnert ons
de zijdelingsche vermaning die Winter richt tot dezulken die ‘haer geldekijn in die
taverne’ verteren en die hij bibberend van kou langs de straten zendt ‘al warent jonghe
edelinghen’; evenzoo de wijsheid die Venus ten beste geeft over de inrichting van
het heelal ‘als ons die astrominen lesen’.
Opmerkelijk is ten sIotte dat de dichter geen partij kiest in het geding. In zijn hart
zal hij het wel eens zijn geweest met den ‘cockijn’ die de ‘vox populi’ doet hooren,
waar hij zich tegen den winter verklaart. Doch van die instemming laat de dichter
niets blijken, immers: God, wiens ‘gracie’ reeds in den proloog was ingeroepen en
in wiens hoede hij zijn publiek bevolen had, God ‘hevet alsoe ghesat*)’.
*)

ingesteld.
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2. Esmoreit, Gloriant, Lanseloet van Denemarken.
Het spel van den Winter en van den Zomer wordt, evenals de drie hierboven genoemde
stukken, een abel spel genoemd. Blijkbaar bestond er voor den dichter of den
afschrijver geen verschil tusschen dat eene en deze drie andere; alle vier
vertegenwoordigden voor hem het hoogere leven tegenover het lagere der sotternieën
en den ernst tegenover de dwaasheid. Waar is, dat in alle vier stukken de voorname
rollen in handen zijn van hooge heeren, koningen en vorsten, terwijl wij in de
sotternieën onder den kleinen burgerstand verkeeren; hetzelfde verschil dus als
tusschen sproken en boerden. De overeenkomst van stand tusschen de personages
dezer vier stukken was voor een middeleeuwsch man een voldoende reden om die
stukken over één kam te scheren; voor ons geldt zulk een reden niet. Voor ons
vertoonen de ‘abele spelen’, volledige kleine drama's, een ander karakter dan het
spel van den Winter en van den Zomer. Wij stipten dat reeds aan, doch duidelijker
zal het blijken uit de volgende beschouwing en al dadelijk uit den kort samengevatten
inhoud dezer drie stukken.
Er was eens - zoo hooren wij in het spel van Esmoreit - op Sicilië een oude koning
met een jonge vrouw. Kinderen hadden zij niet en nu hoopte Robbrecht, een
verraderlijke neef van den koning die aan het hof leefde, binnen kort de kroon te
zullen dragen. Maar daar wordt den ouden koning een zoon geboren! Dat was een
leelijke streep door de rekening van Robbrecht, maar hij weet raad! Hij steelt het
kind, verkoopt het aan een heidenschen sterrewichelaar en beschuldigt de koningin
van moord op haar kind en van echtbreuk. De oude koning gelooft alles en zet zijn
onschuldige vrouw in de gevangenis. Ondertusschen is de kleine prins Esmoreit door
den Sarraceen naar
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Damascus gebracht en aan den koning overgegeven. De koning geeft het kind uit
voor een vondeling en vertrouwt hem toe aan zijn dochter Damiët. Want indertijd
had zijn sterrewichelaar hem voorspeld dat een prins van Sicilië hem zou dooden en
zijne dochter tot Christin maken en trouwen. Maar nu kon dat niet gebeuren. Esmoreit
zelf weet niet beter of hij en Damiët zijn broer en zuster. Zóó leven zij achttien jaar
voort. Esmoreit is opgegroeid tot een schoon jonkman; prinselijk ziet hij er uit. Zijn
pleegmoedertje heeft hem heel lief; zij zou wel met hem willen trouwen, maar dat
zou haar vader nooit toestaan. Zij, prinses geboren, een vondeling trouwen? Daarover
loopt zij in den tuin van het paleis droevig te peinzen; van peinzen komt spreken en
terwijl zij haar droefheid uitklaagt, wordt zij door Esmoreit beluisterd. Had hij dat
maar niet gedaan! Want nu is de beurt aan hem om bedroefd te zijn: een vondeling
is hij! Wel ziet hij Damiët nu met andere oogen, maar vóór alles wil hij weten wie
zijne ouders zijn. Heeft hij die gevonden, dan zal hij terugkomen en Damiët al haar
liefde vergelden. Hij trekt de wereld in, om zijn hoofd draagt hij een haarband met
koningswapens geborduurd; in dien band was hij als kind gewikkeld, toen Damiët
hem van haar vader kreeg. Zoo komt hij voor de gevangenis, waarin zijne moeder
wegkwijnt en spoedig herkent zij in hem haar zoon. Esmoreit weet zijn vader van
de onschuld zijner moeder te overtuigen, zij wordt bevrijd en Robbrecht ziet zijn
plan verijdeld. Wat heeft Esmoreit zijne ouders al niet te vertellen van Damascus,
van Damiët..... daar hoort hij plotseling haar stem; ja, daar staat zij, vermomd als
pelgrim en naast haar een andere pelgrim: de sterrewichelaar. Te lang viel haar het
wachten; zij is Esmoreit gaan zoeken en heeft hem gevonden. Het spreekt vanzelf
dat zij met open armen ontvangen wordt; de oude koning zal afstand doen van den
troon, Esmoreit zal hem opvolgen en met Damiët in Sicilië
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heerschen. Robbrecht komt hen ter kroning noodigen...... daar herkent meester Platus,
de sterrewichelaar, in hem den man van wien hij jaren geleden het kind heeft gekocht.
Nu komt alles uit; de verrader wordt ontmaskerd en opgehangen:
Kwade werken komen te kwaden loone,
Maar reine harten spannen krone

zegt Esmoreit. ‘Daarom, gij heeren en vrouwen, neigt uwe harten tot deugd, dan zult
gij eindelijk God zien in den hemel, waar de engelen liefelijk zingen’.
In gansch andere toestanden brengt ons het spel van Lancelot en de schoone
Sandrijn. Lancelot is prins van Denemarken; hartstochtelijke liefde voor de bevallige
reine Sandrijn, een jong meisje uit het gevolg zijner moeder, is bij hem in strijd met
geboortetrots. Bij een wilde roos in den slottuin zien wij hen in gesprek: ‘Ga met mij
naar buiten, naar het bosch, waar de bloemen staan en de vogels zingen’, smeekt
Lancelot, maar Sandrijn weigert: niet met hem alleen! noch daar, noch op zijne kamer
in het kasteel. Weg is zij. Ware zij maar mijn gelijke! zucht Lancelot. In die stemming
vindt hem zijne moeder die het paar beluisterd heeft. Haar felle verwijten prikkelen
hem tot tegenspraak; haar geboortetrots verliest het pleit tegen zijn hartstocht en
liefde. List moet haar nu helpen. Zij belooft Lancelot dat zij hem Sandrijn in handen
zal spelen; van hem eischt zij de belofte dat hij haar daarna op minachtende wijze
van zich zal stooten. Lancelots beter ik verzet zich eerst, maar de verleiding blijkt
hem te sterk. De reine Sandrijn wordt ten val gebracht, doch slechts naar het lichaam.
Wanhopig ontvlucht zij het kasteel. Ver ver weg, ergens in Afrika, in een bosch zien
wij haar terug, hooren wij haar om bescherming bidden tot de Heilige Maagd, bronne
aller reinheid.
Terwijl zij haar dorst stilt aan een fontein, hoort zij de tonen
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van een jachthoorn. Een ridder in het bosch aan het jagen, ziet haar, wordt door haar
bekoord en wil haar met zich voeren; thuis zal zij zijne wettige vrouw worden.
Sanderijn zou hem wel willen volgen, maar het verleden bezwaart haar. Hoe den
ridder te vertellen wat met haar gebeurd is? Vóór hem staat een bloeiende boom; zij
wijst er hem op en zachtkens vraagt zij: ‘indien een fiere valk eens neerschoot en
hier een bloesem afplukte, zou de boom u dan tegenstaan’? Een oogenblik later rijden
zij samen heen.
Ondertusschen is in Lancelot het berouw ontwaakt; hartstocht is heen, maar liefde
gebleven. Een sterk verlangen naar de onschuldig verstootene maakt zich van hem
meester. Zijn kamerling Reinout moet Sandrijn zoeken. Wij zien hem ronddolen in
datzelfde bosch; niet Sandrijn vindt hij, maar den boschwachter dien het geluk van
zijn meester belust heeft gemaakt op een dergelijke vondst. Voor een drinkpenning
brengt deze den kamerling bij Sandrijn, doch zijn aanzoek is natuurlijk vergeefsch.
Met die tijding komt Reinout terug bij zijn meester. Lancelot sterft van droefheid
Een spel van minne als dit, maar onder andere omstandigheden en met anderen
afloop, is het ‘abel spel ende edel dinc’ van den hertog van Brunswijk. Hier hebben
wij de bewerking van een ook in de Oudheid bekend motief: de wraak van Venus.
Gloriant - dien teekenenden naam draagt de hertog van Brunswijk - acht geen vrouw
ter wereld goed genoeg om zijne gemalin te worden. Te vergeefs dringen zijne magen,
ter wille van de dynastie, bij hem aan op een huwelijk. Een heidensche prinses,
dochter van den Rodelioen van Abelant, die ook in haar land geen partuur kan vinden,
heeft van Gloriant gehoord en zendt hem door een bode haar beeltenis. Die ‘figure’
brengt zijn trots ten val; het beeld van Florentijn ‘leert hem gaen der minnen ganc’.
Zonder haar voortaan geen
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rust meer! Onbekend, alleen, als ‘een ridder van avonturen’ trekt hij naar Abelant.
Uit haar venster ziet Florentijn hem in het maanlicht aanrijden. Hoe ras had de minne
hem hoofschheid geleerd! Samen zullen zij het land ruimen. Maar een medeminnaar,
een verrader, bespiedt hen en brengt den Roedelioen op de hoogte. Na allerlei angst
en verdriet gelukt het de gelieven te ontkomen en als Gloriant met Florentijn het
goede land van Brunswijk is binnengereden, loont de minne hem, die door volharden
rust voor zijn hart gewonnen heeft.
Dat de in deze spelen verwerkte stof voor een deel ontleend is aan, of althans ook
gevonden wordt in, ridderromans van dien tijd, wisten wij. Eenige der hier
voorkomende namen en toestanden had men reeds aangewezen in romans over de
sage van den Zwaanridder. Er is echter veel meer van dien aard te noemen. Een zoon
die zijne hem onbekende ouders gaat zoeken, vinden wij in den Moriaen; een
jonkvrouw die, in gezelschap van een trouwen dienaar of van eene vriendin, vermomd
haar minnaar opzoekt, o.a. in de Fransche romans van Aucassin en Nicolette, Beuves
de Hanstone en den Nederlandschen roman van Valentijn en Nameloos; een Christelijk
jong edelman, verliefd op een heidensche prinses (Esmoreit, Gloriant) geeft ons de
Partonopeüs te zien. Gloriant die zijne liefste uit de handen van den beul redt, is een
tegenhanger van Echites uit den roman van Limborch; meester Platus, die in de
sterren het lot van Esmoreit ziet, herinnert ons het verhaal der Zeven Vroeden van
Rome. Een prins die als vondeling door de dochter van een heidensch vorst wordt
opgevoed, treft men in den roman van Malegijs aan; in dienzelfden roman een paar
verraders die een minnend paar beluisteren, zooals de neef van den Roedelioen het
Gloriant en Florentijn doet.
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De namen Gloriant en Eysenbaert (oom van den Roedelioen) komen voor ook in
den roman Loyhier en Malaert; de naam van Gloriant's paard Valentijf, gelijkt heel
veel op Volentijf, zooals het paard van Roelant genoemd wordt in de Nederlandsche
bewerking der Chanson de Rolant. Een koning van Damascus die voor zijn zoon de
hand vraagt der dochter van den koning van Sicilië, vindt men in den roman van
Malegijs; daar ook den naam Balderijs; maar hier draagt een broeder der fee Oriande
dien, terwijl in Esmoreit (vs. 184) eene stad ermede gedoopt is. Gloriant's oom,
Gerard van Normandië, heeft een vertrouweling die Godevaert heet; in de Vlaamsche
redactie van den Aiol nu treffen wij een Godevert van Brusewijc aan26).
Het zou ten deele de moeite niet loonen, ten deele niet mogelijk zijn, in elk dezer
gevallen te willen beslissen wie hier gegeven of genomen heeft: het drama of de
roman; te meer omdat ook hier een derde, de oorspronkelijke bezitter van het been,
ermee heen zou kunnen loopen.
Voor ons is het voldoende, te hebben gezien dat in deze drama's allerlei stoffen,
toestanden en namen, ook uit ridder-romans bekend, verwerkt zijn26).
Van veel meer gewicht moeten wij de vraag achten, hoe deze stoffen hier zijn
verwerkt.
Het drietal stukken waarvan het kleinste (Lanseloet en Sandrijn) iets meer dan
900, het grootste (Gloriant) iets meer dan 1100 verzen telt, is verdeeld in een aantal
tooneelen (van 16 tot 20) die meer naast elkander staan dan uit elkander voortvloeien;
men denkt er bij aan de opeenvolgende deelen eener geschiedenis zooals die op oude
prenten in een reeks van opvolgende tafereelen zijn afgebeeld. Om eenheid van tijd
of plaats - inderdaad de minst beteekenende der drie zoogenaamde eenheden bekommeren deze tooneeldichters zich niet. In Esmoreit zijn wij na het 7e tooneel
achttien jaren verder;
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in Lanseloet en Sandrijn verloopt een jaar na het tiende tooneel; ook de Gloriant
schijnt op een tamelijk lang tijdsverloop te wijzen. Het tooneel wisselt voortdurend
tusschen twee plaatsen; het eerste tooneel van Esmoreit brengt ons op Sicilië, het
tweede naar Damascus, het derde weer naar Sicilië, het vierde terug naar Damascus,
en zoo gaat het voort. In Gloriant zijn wij nu eens in Brunswijk dan in Abelant, in
Lanseloet en Sandrijn beurtelings in Denemarken en in Afrika. Daarentegen is de
eenheid van handeling overal zuiver bewaard; men vergeet geen oogenblik, dat
Esmoreit, Gloriant, Lanselot en Sandrijn inderdaad de hoofdpersonen zijn in de naar
hen genoemde stukken.
Naar spanning streven deze middeleeuwsche drama's evenmin als het klassieke
drama; ook hier werd door een voorredenaar de inhoud van het stuk in hoofdzaak
verteld; men wist dus wat er komen zou. Anders echter dan in het klassieke drama,
anders vooral dan in de meesterstukken der Grieksche tragedie, streeft men er hier
niet naar, de psychologische noodwendigheid van de ontwikkeling der handeling te
doen zien door eene strenge en fijne motiveering. Het toeval heerscht hier met
souvereine macht. De personen ontmoeten elkander toevallig juist daar waar het
noodig is. De oude koning van Sicilië is onmiddellijk overtuigd dat zijne geliefde
vrouw eene kinder-moordster en echtbreekster is. Gloriant, de vrouwenversmader,
wordt door één blik op Florentijns portret bekeerd. Op een plaats in den Esmoreit
blijkt de dichter zelfs vergeten te zijn wat er in zijn stuk was gebeurd: Esmoreit's
moeder krijgt eerst zekerheid dat de vóór hare gevangenis staande jonkman haar
zoon is, nadat zij van hem heeft vernomen dat hij te Damascus gevonden en opgevoed
is (vs. 640 vlgg.); doch dat bewijs kon wel gelden voor het publiek, niet voor haar
die van haar kinds lot onkundig was gebleven.
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Van langzame en trapsgewijze ontwikkeling in de handeling is weinig sprake; ook
niet in de voorstelling der karakters Toch is de karakteristiek in deze spelen niet
verwaarloosd; de karakters zijn eenvoudig, als in bas-relief, en met naïeve kunst
uitgebeeld. Dat de middeleeuwen een tijd van uitersten waren, zien wij ook weer in
het onderscheiden van slechts twee klassen van menschen: goede en kwade. In den
proloog van den Esopet reeds lezen wij:
Elke beeste heeft hare maniere,
D'eene soe es fel, d'ander goedertieren;
Dus sijn die man

Zelfs RUUSBROEC wien het toch niet ontbrak aan menschenkennis, schreef: ‘Van
beghinne der werelt sijn alle menscen ghedeilt in twee partiën, ende dat sijn goede
ende quade.’
Zoo behooren de verraders Robbrecht en Floerant (uit Gloriant) tot de slechte
menschen; zij verraden omdat zij nu eenmaal verraders zijn; ook Lanselot's moeder
is van de partij der kwaden. Daarentegen behooren Esmoreit en zijne moeder tot de
goede menschen, evenals Damiët, Sandrijn en de ridder die haar later trouwt. Echter
gaat de praktijk hier boven de leer in een Gloriant die, begonnen als verachter der
vrouwen, door de liefde bekeerd en door verdriet verbeterd wordt; in een Lanselot,
die begint met hartstocht maar eindigt met liefde, die met zijn dood boet hetgeen hij
misdreven heeft. Tevens is in deze twee gevallen iets van karakterontwikkeling, al
krijgen wij er niet veel van te zien.
De bovenvermelde eenvoud der karakters bestaat vooral hierin dat de meeste
personages slechts een enkelen voornamen karaktertrek vertoonen: Esmoreit's vader
is ijverzuchtig; zijne moeder een geduldige Griselde; Robbrecht heerschzuchtig;
Gloriant hoovaardig; Rogier, de bode in dat stuk, de getrouwe dienaar.
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Echter, reeds in Gloriant zagen wij dat het bovenstaande niet van alle personages
gelijkelijk geldt; zoodra hij door de minne geraakt is, laat hij zijne hoovaardij varen
en wordt een ander man. Lanselot houdt het midden tusschen goeden en kwaden: hij
heeft Sandrijn hartstochtelijk lief, maar hij is zwak en laat zich door zijn zinnelijke
drift en zijn moeder zóó beheerschen, dat hij er in toestemt Sandrijn te schande te
brengen; later krijgt hij berouw en tracht zijn misdrijf goed te maken. In Sandrijn
zien wij naast een liefelijke reinheid een hoog ontwikkeld gevoel van eer; wat haar
bovenal kwetst nadat Lanselot haar onteerd heeft, is, dat hij haar heeft toegevoegd:
‘ik ben nu zóó zat van u als had ik zeven zijden spek gegeten’.
In dien raad der moeder valt menschenkennis te waardeeren, want als iets geschikt
was om Sandrijn van Lanselot afkeerig te maken dan was het die handelwijze. Behalve
duivelsche boosaardigheid, list en een sterk ontwikkelden adeltrots, zien wij in die
moeder dan ook een kras cynisme dat zich uitspreekt o.a. in deze verzen:
Als de wille es gedaen,
Es die minne al vergaen.

Van ware liefde kan zij zich blijkbaar geen voorstelling maken.
De figuren der bijpersonen zijn ternauwernood met een paar lijnen omgetrokken.
Alleen die van den boschwachter in Lanselot en Sandrijn teekent zich wat scherper
af. Er is iets vermakelijks in zijne verbazing over het feit dat zijn meester in het bosch
zulk een vondst heeft gedaan. Jaren lang heeft hij zelf daar rondgewandeld, maar
nooit is hem zoo'n fortuintje ten deel gevallen. Het goede geloof waarmede hij dan
achter een kreupelboschje op de loer gaat zitten, teekent hem wel in zijn boersche
naïeveteit. De komst van den kamerling Reinout is onder die omstandigheden
natuurlijk eene teleurstelling voor
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hem; doch hij troost zich met een drinkpenning: krijgt hij geen rooden mond te kussen
dan maar de randen van de kroes.
Opmerkelijk is zijne figuur ook hierdoor, dat zij de eenige is in deze abele spelen
die verlicht wordt door een zwak-komischen glimp; hoe weinig plaats het komische
hier ook inneemt te midden van den ernst, het is toch eene vingerwijzing naar de
latere ontwikkeling van het drama.
Naast deze bijzondere karaktertrekken der onderscheiden personen zien wij een
drietal andere van algemeenen aard: adeltrots, liefde, geloof. De edelingen en
edelvrouwen in deze stukken hebben een krachtig besef van de hoogheid en
voortreffelijkheid des adels. Wij vinden het in den smartkreet van Esmoreit:
Ay! soe ben ic van cleinder gheboert

en ook elders in dat stuk. Zijne ouders terugvinden zou een groot geluk voor hem
zijn, doch er moet nog iets bijkomen:
.....waren si dan van hogher aert,
So waer ic te male van sorgen vri.

Zijne moeder zegt na het weerzien tot hem:
Ghi en mocht niet hogher gheboren sijn
Int Kerstenrijc, verre noch bi.

Lanselot wordt weerhouden van een huwelijk met Sandrijn, doordat zij zoo ongelijk
van stand zijn en zijne moeder berispt hem voortdurend, omdat hij ‘zijne minne zoo
laag gevestigd heeft.’ Ook Gloriant is vol trots op zijn hoog geslacht, zoodat hij geene
vrouw waardig keurt zijne gemalin te worden. Echter komt die adeltrots bij hem in
botsing met de liefde en wordt er door overwonnen. Dat was de wraak van Venus,
omdat hij kwaad van de vrouwen had gesproken! De liefde zonder dorperheid die
Gloriant dan voor Florentijn gaat ge-
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voelen, is in den geest van den vrouwendienst dien wij vroeger leerden kennen. Ook
in het spel van Lanselot en Sandrijn zien wij die botsing tusschen menschelijken
hartstocht en maatschappelijk standsbegrip. Wanneer de jonge prins van Denemarken
door zijne moeder wordt uitgemaakt voor een ‘vuul keytijf’*) omdat hij ‘soe neder
*)
mint’, antwoordt hij:
ellendeling.
O lieve moeder, der minnen cracht
Ansiet hoghe geboert no rijcheit van goede,
Maer si soect haers gelijc van moede,
Die beide sijn van enen wesen;
Ic hebbe dicke wel hoeren lesen,
Dat die minne soect haers gelike;
Al es d'een arm ende die ander rike,
Die edel minne doet haer werc.

Daar ziet men een der wegen waarlangs de literatuur in het leven van ons volk invloed
ging oefenen, om denkbeelden als die uit den Wapene Martijn over den adel en de
liefde, maar hier vereenigd, ingang te doen vinden.
Er bestaat te meer reden om den Wapene Martijn te noemen, omdat wij ook in het
spel van Gloriant een nagalm van Maerlants verzen meenen te hooren. Waar Gloriant
in vervoering uitroept:
O minne, du best een edel cruut,
Du best dat alder soetste fruut,
Dat god op eerde nie wassen dede!

daar worden wij herinnerd aan deze verzen uit de Eerste Martijn:
Alrehande edele fruut
Comt van minnen uut ende uut,
Die noit dorper en kinde.
Hem can ghehelpen el geen*) cruut
Die stille mint of overluut enz.
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Hetzelfde verband tusschen de minne tot God (de ‘caritate’) en die tot de vrouw, dat
wij bij Maerlant en anderen aantroffen, vinden wij ook hier; want de uit het spel van
Gloriant aangehaalde verzen besluiten eene verheerlijking der caritate, gemengd met
de liefde van den man voor de vrouw (vs. 568 vlgg.) Ook later, waar Gloriant
gevangen ligt tusschen slangen en padden in Abelant, verzuimt hij in zijn gebed tot
God voor zich en Florentijn niet, zijn Schepper te herinneren:
...............
...............
Want gherechte minne ons beiden doet,
Dat wi sijn in dit verdriet.
Ay god, nu en wilt vergeten niet
Dat u die minne daertoe dwanc
Dat ghi ane ene wigaert*) ranc
Ontfinc menschelijc nature.

*)

wijngaard.

Dit is lang niet de eenige plaats in de abele spelen waar het geloof zoo op den
voorgrond treedt. Alle drie vangen aan met een gebed tot God en twee der drie
prologen eindigen met een blik op het Paradijs of op ‘Josapat dat soete dal’ waar
God zal komen om ten oordeel te zitten. Esmoreits vader vergeet niet, zijn zoon na
hunne begroeting te zeggen dat hij van geloof moet veranderen; noch Gloriant, in
zijn gebed tot God te smeeken dat Florentijn ‘kerstenheit moet*) ontfaen’. Esmoreits
moeder in de gevangenis zoowel als Sandrijn, in hare ellende ronddolend, storten *)moge.
haar hart uit tot God en de Heilige Maagd in gebeden waaruit de toon van echte
vroomheid ons tegenklinkt.
Echt is het godsdienstig gevoel, echt zijn ook de overige gevoelens die de stof
hebben geleverd waaruit deze levensbeelden zijn geboetseerd. Alle gevoel of
hartstocht in deze stukken: liefde, haat, ijverzucht, trots, lijdzaamheid, berouw,
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boosaardigheid hebben hier dat zuivere, frissche, onbevangene, die kenmerken zijn
van de jeugd der dingen. Geen wonder dat uit zulk gevoel ware poëzie is ontstaan,
bekoorlijk gelijk zoo menig ander voortbrengsel van primitieve kunst. Wanneer
Esmoreit zijne moeder voor het eerst ziet, waar zij gevangen ligt, spreekt de stem
des bloeds in hem; hij zelf drukt dat later uit door de verzen:
Mijn herte met rechte in vrouden*) loech,
Doen ic anesach die moeder mijn.

*)

vreugde

Welk een kuische bekoring gaat uit van de bevallige figuurtjes van Damiët en
Sandrijn! Hoe ontwaakt in Damiët het moedertje, als haar vader haar den kleinen
vondeling in de armen legt:
O uutvercoren jonghe figuere,
Du best die scoenste creatuere
Die ic met oghen nie*) ghesach.
Met rechte ic Mamet dancken mach,
Dat ic sal hebben enen broeder:
Ic wil gerne sijn suster ende moeder.
O Esmoreyt, wel scoene jonghelinc,*)
Hoe sere verwondert mi dese dinc,
Dat ghi waert vonden sonder hoede,
Want ghi dunct mi van edelen bloede
Bi de ghewaden die ghi hebt an.
Nu comt met mi, wel scoene man,
Ic sal u als minen broeder doen.

Met welk een natuurlijken maar toch fijnen tact, met welk een edele kieschheid zegt
Sandrijn in de toenmaals gebruikelijke bloementaal het bijna onzegbare:
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Aensiet desen boom scone ende groen,
Hoe wel dat hi ghebloyet*) staet;
Sinen edelen roke, hi doergaet
Alomme desen bogaert al;
Hi staet in soe soeten dal
Dat hi van rechte bloyen moet;
Hi es soe edel ende soe soet,
Dat hi versiert al desen bogaert.
Quame nu een valcke van hogher aert
Ghevloghen op desen boem ende daelde
Ende ene bloeme daer af haelde,
Ende daer na nemmermeer neghene
Noch noit en haelde meer dan ene,
Soudi den boem daeromme haten
Ende te copene daeromme laten?
Dat biddic u dat ghi mi segt
Ende die rechte waerheit sprect,
Edel ridder, in hovescher tale.

Ook in den Gloriant vinden wij het beeld van den valk voor een minnaar gebezigd.
Als Florentijn den trotschen hertog van Brunswijk ziet komen aanrijden ‘onder dat
maenscijn’, zegt zij:
Ic sie den valke van hogher aert
Nederdalen in minen bogaert.

Het was een beeld dat vanouds gebruikelijk was in de lyrische minnepoëzie. Reeds
de Minnesinger VON KÜRENBERC heeft het in de strofe die aanvangt:
Ich zôch mir einen valken
mêre danne ein jâr.
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Ook op andere plaatsen treft ons in de ‘abele spelen’ een lyrisch element. Beschouwt
men de bovenaangehaalde plaats uit den Esmoreit in haar geheel (vs. 270-291) dan
treft ons daarin het, bij wijze van refrein terugkeerend, vers:
Jc wil gerne sijn suster ende moeder

In datzelfde stuk (vs. 460-477) het dergelijk refrein-achtig ‘benic dan een vondelinc’
in de klacht van Esmoreit. In de opdracht van Sandrijn aan den kamerling Reinout
(vs. 790-812) het: ‘Dat seldi seggen den ridder goet’ dat met kleine wijzigingen
telkens gehoord wordt. Het verwondert ons niet in het laatstgenoemd spel een paar
verzen aan te treffen die wij ook in eene romance (waarschijnlijk van lateren tijd)
gebezigd vinden.27)
Zoo is er dus in deze stukken genoeg dat ook hedendaagsche lezers en hoorders
kan aantrekken en bekoren, indien zij ten minste niet ongevoelig zijn voor dezelfde
dingen die ons ook in kinderen aantrekken: zachte rondingen en teere lijnen,
ongedwongen gratie in houding en gebaar, een licht trippelende gang en lieve
onbeholpenheid van doen.
Wat ten slotte aan deze spelen een bijzondere waarde geeft, dat is hunne
zeldzaamheid als verschijnsel in de geschiedenis der dramatische kunst. In een tijd
toen het nationaal wereldlijk drama der moderne volken zoo goed als braak lag,
komen deze Nederlandsche stukken te voorschijn als eerste groene plekken tusschen
het dorre hout. Neen, het is niet de zomer met zijn gloed, zijn rijkdom en de volheid
zijner kracht, ook niet de jonge Mei in al de frischheid van haar eersten bloei, maar
die blijde tijd van afwachting waarin de wegen der lente bereid worden door de
grijsgroene pluimpjes van den hazelaar, door de bruingouden spitsen der beuken,
door de kastanje met zijn vochtig glanzende bleekgouden knoppen.

Eindnoten:
26) De vroegere resultaten van SERRURE en MOLTZER in de Inleiding tot MOLTZER's uitgave der
Mnl. Dram. Poëzie, p. XLVII vlgg. Verder verwijs ik o.a. naar de inleidingen op mijne Mnl.
Ep. Fragm. Voor den Malegijs naar het gedicht en het proza-volksboek; ook naar een artikel
van G. HUET in Romania 1897.
Opmerkelijk mag het ten slotte heeten, dat wij onderscheiden elementen uit onze abele spelen
terugvinden in een Latijnsch drama dat naar het schijnt in de 15e eeuw door een Italiaan is
gemaakt en bekend staat als La Comedie sans titre. (Vgl. daarover: Le Moyen-Age, 2e Serie,
Tom. VII, p. 52 suivv.).
27) Lanseloet en Sandrijn, vs. 402-5.
Och edel ridder van prise goet,
Nu en doet mi ghene dorperheit:
Dies biddic u doer uwe edelheit,
Dat ghi mi ghene dorperheit bewijst.
Antw. Liedeboek, no. XCV.
6.
Schoon lief, om een bede
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mijn lichaem en bewijst.
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3. Sotternieën.
Wij hebben het zestal ons overgebleven kluchten verwant genoemd met de boerden,
omdat er dergelijke stoffen in verwerkt zijn, omdat zij ons in dezelfde kringen der
toenmalige maatschappij verplaatsen. Ook in de middeleeuwen heeft men deze
verwantschap beseft; boven een paar sotternieën immers lezen wij in een handschrift
van iets lateren tijd als titel: ene sotte boerde ende ene goede sotternie.
Lippijn, Buskenblaser, Rubben en Drie daghe here geven ons beeldjes uit het
huwelijksleven en huiselijk leven; Hexe en Truwanten uit het maatschappelijk leven.
De oude Lippijn heeft zijne vrouw in een herdersuurtje met haar ‘minnekijn’
bespied en heeft maar al te veel gezien. Mistroostig en zinnend op wraak, loopt hij
rond en lucht zijn hart tegenover eene vriendin van zijne vrouw. Onmogelijk! zegt
de commère; je hebt je stellig vergist. Heb-je nooit gehoord van elvinnen die de
menschen bedriegen? - Wat duivel! zegt Lippijn, ik ben toch niet blind? Weet-je wat
je doet, Lippijn? is het antwoord, praat er niet meer van en bewaar je vrouws eer. Je
hebt een elvinne zien liggen; die heeft je gezicht betooverd; je oogen staan er nog
wild van. Ik wed om een pot bier dat je vrouw kalmpjes thuis bij het vuur zit. Ga
maar mee! In dien tusschentijd heeft Lippijns wederhelft inderdaad tijd gehad om
haar plaats bij het vuur weer in te nemen; maar de warme ontvangst die den sukkel
bij zijn thuiskomst en op het verhaal der commère ten deel valt, komt van elders dan
van den haard.
Ook in de tweede klucht zien wij een oud man van wien zijne vrouw niets weten
wil. Een kwakzalver belooft, hem weer zoo te maken dat zijne vrouw dol op hem
zal zijn. Hij heeft
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maar in zeker busje te blazen. Ziedaar! zet maar aan je mond! Blaas flink! - De
onnoozele stumper draalt nog even: zal ik er ook beter van leeren zingen? vraagt hij;
want dat heb ik nooit kunnen leeren. Jawel! zegt de ander; je krijgt een heldere stem
en een mooie kleur. Blaas nu maar! Ziezoo, nu ben je een man! Ik doe er een eed op
dat niemand je kennen zal. De ‘buskenblazer’ is namelijk zoo zwart geworden, alsof
hij pas uit een verfkuip gehaald was. Vroolijk komt hij voor zijn huis en roept zijn
vrouw toe buiten te komen. Kijk me eens aan! zegt hij trotsch. Wat drommel, zegt
zijne vrouw; zoo'n vogelverschrikker! Wie heeft je zoo toegetakeld? Ik heb in de
jeugdbron gebaad, zegt de man. Heb je nu geen trek in me? Het geld dat ik voor onze
koe heb gekregen, heeft er aan moeten gelooven. Een blik in een spiegeltje leert hem
ras, dat hij bedrogen is. Zijn vrouw is woedend en wil hem een pak slaag geven.
Buurman Gheert die er bij geroepen wordt, tracht hen te verzoenen, maar het eene
woord haalt het ander uit; de stukjes die de vrouw met broeder Lollaert heeft
uitgehaald, komen aan den dag en nu vliegt zij den ongelukkigen moriaan in het haar
dat hem overgebleven is.
Even lichtgeloovig als dit tweetal is de brave Rubben, die drie maanden geleden
een jonge vrouw heeft getrouwd en nu reeds verrast wordt door de komst van een
welgeschapen zoon. Ik heb toch dikwijls hooren zeggen, mijmert de goede hals, dat
dat negen maanden pleegt te duren. Niemand maakt me wijs, dat dit mijn kind is.
De duivel heeft me tot dit huwelijk gebracht; maar haar moeder liet me geen rust.
Juist komt zijne schoonmoeder er aan: Wel, Rubben, ben je daar? Hoe gaat het met
mijn dochter? Ja, zegt Rubben, ik begrijp er niks van; je dochter is bevallen en heeft
me daar een kind gekregen dat indertijd een half jaar oud was. Goddank! zegt zijne
schoonmoeder, dat alles nu achter den rug is. Ja maar, herneemt
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Rubben, ik ben niks tevreden over die haast. Hoe dan? zegt de moeder; vertel gerust
wat je op het hart hebt! Rubben gaat nu aan het uitleggen; ook zijn schoonvader is
er bij gekomen en samen weten zij den mismoedigen kraamheer te beduiden dat alles
in orde is, als hij maar goed rekent; zijne schoonmoeder zal het hem op haar vingers
vóórrekenen: drie maand was zijn vrouw verloofd, drie maand zat zij bij het vuur en
als men de nachten meetelt, dan krijgt men nog drie maanden; dat maakt immers
samen negen? Die berekening overtuigt Rubben dat hij zich angstig heeft gemaakt
om niets. Ja, zegt hij, ik had de nachten moeten meetellen! Goed dat ik mijne vrouw
maar geen verwijten heb gedaan! Daarmee gaat hij heen om den pot met vleesch te
vuur te zetten. De schoonvader vindt het toch wel wat heel erg en verwijt zijne vrouw
dat zij hem indertijd op dezelfde wijs heeft beetgenomen. Zit je weer op je praatstoel?
zegt zijne vrouw. Pas op, of ik sla je op je ‘museel*)’, dat de tanden er uitspringen!
*)
Een muilpeer is het antwoord en nu raken zij aan het bakkeleien.
smoel.
In Drie daghe here zien wij een man die onder de pantoffel zit. Thuis heeft hij
geen leven; zit hij een enkelen keer in de kroeg, dan komt zijne vrouw hem er uit
halen en tot spot van iedereen moet hij dan mee. Nu heeft hij er wat op bedacht: voor
een kostelijken pels zal zijne vrouw hem drie dagen lang baas in huis laten blijven.
Dadelijk maakt hij van zijn nieuwe waardigheid gebruik door een buurman en zijne
vrouw ten eten te vragen; Bette, de onttroonde vrouw, moet loopen en draven om de
gasten en haar man te bedienen. Jan zit maar te kommandeeren; zie je wel, zegt hij
vol trots tot zijne buren, hoe ik mijn vrouw door den hoepel laat springen? Dat tooneel
van vrouwelijke dienstbaarheid wordt de buurvrouw te erg: zij voelt de waardigheid
van hare sekse gekrenkt. Buurvrouw, fluistert zij tot de hoepelspringster, hoe kon je
je zoo verkoopen?
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Eer ik zoo iets verdroeg, zou ik dien ellendigen kerel liever een bloedspuwing slaan!
Pas maar op, de mannen worden op zoo'n manier voorgoed de baas! - Me lieve
mensch, antwoordt Bette, wees maar stil! Ik zou hem ook liever in den schoorsteen
te rooken hangen. Foei, God schende dien pels, dat ik me zoo heb onderworpen! De
buurman krijgt nu ook pleizier in de dressuur: zoo zal ik jou ook leeren loopen en
draven, Lize, zegt hij tot zijne vrouw. - Daar breekt de klucht af, doch het slot is niet
moeilijk te raden: ongetwijfeld heeft Bette later de bordjes verhangen en met hulp
der buurvrouw de waardigheid der zwakke sekse gehandhaafd door eene dracht
slagen, ruim voldoende voor Jan en zijn buurman.
In Hexe zien wij slechts een drietal vrouwen optreden. Machtelt is uit haar humeur:
de wol is wel goed, maar er goed garen van spinnen..... 't mocht wat! Zij vertrouwt
het spel niet. Zou de duivel ook meespelen? Buurvrouw Lutgaert is ook niet best te
spreken. Zij heeft daar net een vos verjaagd, maar twee van hare hoenders lagen al
dood! Nu gaan de vrouwtjes tegen elkaar uitpakken. Er moet tooverij onder schuilen,
zegt Machtelt. - Bij de heilige Maagd, zegt Lutgaert, dat moet het zijn! Mijn koe
geeft geen melk meer; water! niks anders. Maar ik heb mijn vermoedens. Gisteren
zag ik op een viersprong zoo'n oude teef met boter voor zich zitten; die boter had de
duivel daar zeker gebracht. Ken je haar niet? Juliane die dievegge met één oor, die
uit Gent gebannen is? Daarginder woont zij, op den hoek; zij verkoopt Oostersch*)
*)
bier en zij toovert met een tooverboek. De vrouwen spreken nu af, samen bij
uit de Oostzee-provinciën.
Juliane ‘een pot biers te meten’, dan zullen zij haar op de proef stellen. Terwijl zij
bij haar zitten te drinken, zegt Machtelt: Juliane, weet je een middel om schatten te
ontdekken? Kan ik je daarmee helpen, zegt Juliane, dan zal ik je graag een staaltje
van mijn kunst toonen. Neem de
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hand van een dief, waar negen missen over zijn gedaan, dan heb je in alles voorspoed!
- Aha, loeder! roept Lutgaert; nu weten we wat je met ons hebt uitgehaald. Weergeven
zul je wat je ons hebt afgestolen, of we zullen je met den bierpot zóó raken..... een
verwoed gevecht besluit ook dit stuk.
De laatste sotternie eindelijk begint met eene kijfpartij, de oudste in onze
letterkunde, tusschen meesteres en dienstmaagd. Als de ‘vrouwe’ van schelden tot
slaan komt, krijgt de ‘maerte’ er genoeg van, vraagt haar ‘geldekijn’ en gaat heen.
De kluis van broeder Everaert, een oude kennis, staat voor haar open. Daar klopt zij
aan. Het kluizenaarsleven heeft den Broeder lang genoeg geduurd, hij stelt zuster
Lutgaert voor, samen ‘achter lande*)’ te gaan. Weldra zien wij beiden in
*)
pelgrimskleeding aan het bedelen: zij zijn zoo moe van het loopen, het Heilige
rondzwerven.
Graf hebben zij bezocht, geeft ons toch wat te eten, enz. De duivel komt, eenigszins
onverwacht op, om de slotrede te spreken en den toehoorders te verzekeren, dat deze
monnik en zijn broers die zoo loopen te bedelen door het land, mettertijd in zijn
helleketel terecht zullen komen. Zoo blijkt de dichter het dus eens te zijn met deze
verzen uit eene gelijktijdige sproke:
Ghi Lollaerts, die truwanten gaet,
Bequame*) u doen Gode als den lieden,
So soude u die helsche ketel zieden28).

Anders dan bij de abele spelen behoeven wij hier niet lang stil te staan bij de vraag
van waar de dichters hunne stoffen hebben ontleend. Blijkbaar was het dagelijksch
leven van de kleine burgerij de bron waaruit zij putten. Maar de uitkomsten van
waarneming zijn hier verbonden met min of meer typische figuren als die van den
lichtgeloovigen ouden man die door zijne dartele jonge vrouw bedrogen wordt, den
man die onder
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de pantoffel zit, de vrouw die den baas speelt. Ook de ‘Buskenblaser’ is een typische
figuur, waar hij in den aanvang opsomt wat hij al niet kan. Dergelijke
duizendkunstenaars vinden wij reeds in de 13de eeuw bij RUTEBEUF en den
Provençaalschen dichter RAIMON D'AVINHO en in een Duitsch gedicht van ‘MEISTER
IRREGANG’29).
Zoo hebben deze dichters dus, met het oog op de werkelijkheid rondom hen en
gebruik makend van enkele typische figuren, hun luchtige tafereeltjes met vlugge
vaardige pen geschetst.
Onze ‘sotternieën’ bestaan meerendeels uit slechts een drie- of viertal tooneelen
en tellen van 100 tot 200 verzen. Een enkel (Drie daghe here) heeft grooter omvang
(fragment van 9 tooneelen en meer dan 400 verzen); dat is dan ook het eenige dat
een proloog heeft. De overige hebben geen proloog noodig; zij brengen ons al heel
spoedig op de hoogte van wat er omgaat. Wanneer men Lippijn's vrouw had hooren
zeggen:
Ic wil gaen driven mijn riveel*)
Met minen suete lieve in 't gras.

en men zag daarna den ouden Lippijn opkomen - dan wist men dadelijk waar men
aan toe was. Evenzoo wanneer men Rubben in den aanvang hoorde zeggen: drie
maanden geleden heb ik een jonge vrouw getrouwd en gisteren avond toen ik
thuiskwam, was zij van een kind bevallen. Ook in de overige kluchten behoeft men
niet lang te raden, waar het stuk heen wil.30) Om een belangwekkende handeling, om
belangwekkende karakters was het hier natuurlijk niet te doen. De levenslust wilde
het leven door de kunst herscheppen en hij wilde lachen. Het lachen was hier niet
alleen een bedoelde uitwerking van het stuk, maar het stuk was voor een deel gemaakt
als aanleiding tot lachen. Zoo bedenkt een kind iets komisch, om te
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kunnen lachen. Het komische bestaat ook hier vooral in velerlei tegenstelling.
Tegenstelling tusschen een jonge vrouw en een ouden man; tusschen onnoozelheid
die zich laat bedotten en slimheid die bedot; tusschen een schoorsteenvegers-uiterlijk
en een gewaande blozende kleur; tusschen schijn en wezen in een heer des huizes
als Lippijn die vaten wascht en den vloer veegt, prototype van Jan den Wasscher;
tusschen schijn en wezen ook in de feeks die drie dagen lang zich laat temmen.
Die lust tot het scheppen van tegenstellingen was mede de bron der overdrijving
waarmede sommige karakters geschetst zijn; in werkelijkheid zal men natuurlijk
zelden of nooit zulke onnoozele mannen als Lippijn of Rubben hebben aangetroffen
noch vrouwen die voor een pels haar man drie dagen lang zóó den baas over zich
lieten spelen.
Met Hexe en Truwanten staat de zaak anders; doch dat waren dan ook meer
zedenschetsen, zooals men ze in ons later blijspel gedurig zal aantreffen.
Komisch was en is ook het platte; de vrijheid van spreken in deze sotternieën is
inderdaad groot. Niet minder viel een vechtpartijtje in den smaak; een welaangebrachte
oorveeg of schop onder het zitvlak vindt nog steeds een dankbaar publiek, hoe zou
dat dan vroeger niet het geval zijn geweest? Vier, waarschijnlijk vijf, van de zes
sotternieën worden dan ook besloten met de tooneelaanwijzing: ‘Hier vechten si.’
Veel van wat vroeger komisch was, is het niet meer voor een later geslacht. Zoo
is er ook in deze stukjes veel dat ons niet meer komisch of op zijn best grof-komisch
voorkomt. Maar toch is hier, behalve de gezonde vroolijkheid en den onbedwongen
levenslust, vrij wat dat nu nog goed in zijn soort geacht mag worden: dat snel inbinden
van den armen Lippijn als hij bij zijne thuiskomst de bui ziet opkomen; Jan's buurman
in Drie daghe here, die zich te goed doet aan den
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‘compost’*) en ‘beslabbert totten oren’ zit; Jan zelf die zoo geniet van zijn
*)
kortstondigen triomf en zich zoo voornaam gaat voelen dat hij er Fransch van
vla.
gaat praten: ‘Et tantos je buveray’; de buurvrouw die partij trekt voor hare sekse.
Goed is ook de greep om juist den Buskenblaser te doen optreden in het karakter van
duizendkunstenaar; zijn latere onnoozelheid steekt daartegen des te scherper af. Naast
al die dwaasheid en vroolijkheid, dien dartelen levenslust en ongebonden zinnelijkheid
is in deze stukjes toch ook eenige plaats voor den ernst des levens.
De proloog van Drie daghe here spreekt waarschuwend over het huwelijk met
een booze vrouw en noemt de klucht zelve een ‘scoen exempel van desen saken.’
Het is waar dat Lippijn, de Buskenblaser en Rubben door hunne overspelige vrouwen
op jammerlijke wijze voor den gek worden gehouden; doch men vergete niet dat de
volksmeening vanouds zich gekant heeft tegen een huwelijk tusschen oud en jong,
tegen een oud man (ook Rubben spreekt van ‘een jonc wijf’) die een jonge vrouw
in verzoeking brengt. De waarschuwing die de duivel aan het slot van Truwanten
uitspreekt, heeft een moralizeerend karakter. Ja, zoo weinig heeft de dichter in deze
klucht zijn lust tot moralizeeren bedwongen, dat hij het bedrijf van kluizenaars en
cellebroeders, van begijnen en lollaerds op scherpe wijs laat hekelen door - den
‘truwant’ Broeder Everaert, in wiens mond die hekeling allerminst past.
Met het oog op deze feiten behoeft het ons dus niet te verwonderen, dat in den
epiloog van Lippijn een kort gebed wordt gericht tot God:
Dat hem niement en wille storen,
Van dat hi hier heeft gesien ende gehoert.

Dat aanroepen van Gods naam kan geen femelarij zijn
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geweest, zelfs niet aan het slot eener klucht die van echtbreuk handelt, in eene taal
die niet schroomt ook het grof-zinnelijke bij zijn naam te noemen. Doch het toont
dat de maker en waarschijnlijk ook de vertooners en het publiek zulk eene klucht
niet onzedelijk achtten. Ook wij zullen zoo oordeelen, indien wij slechts begrippen
als fatsoen en zedelijkheid weten te onderscheiden.

Eindnoten:
28) KAUSLER, Denkmäler, III, 116.
29) Vgl. CREIZENACH, a.w. I, 382; het stuk van RAIMON d'AVINHO in BARTSCH, Chrest. Prov., p.
210; andere stukken van dien aard vermeld door E. PICOT in zijn artikel Le Monologue
Dramatique in Romania, XVI, 496 suivv. ‘Meister Irregang’ in UHLAND's Abhandlung, bl. 194.
30) Het is mij daarom niet duidelijk op welken grond men beweert, dat de aanvang van Truwanten
ontbreekt: deze aanvang: ‘Comt voert! den hals moeti breken!’ van de ‘vrouwe’ tot de ‘maerte’
is volkomen duidelijk; even duidelijk als die van den Warenar: ‘Her uit, zegh ik, her uit; ik
zegh je, fluks her uit!’ of die van ASSELIJN's Kraambed van Saartje Jans: ‘Brechje, Brechje! Wat belief je, Grootje?’ Trouwens ook Jan Klaasz, De Stiefmoer en de Echtscheiding van Jan
Klaasz vangen op deze wijze aan.

4. De Opvoering.
Onze beschouwing van deze vroegste voortbrengselen onzer dramatische kunst zou
onvolledig zijn, indien wij niet ten slotte poogden een antwoord te geven op de
vragen: waar, hoe, door wie en voor wie deze stukken zijn vertoond. Bij pogen zal
het moeten blijven, want levendiger dan in menig ander deel onzer
literatuurgeschiedens beseffen wij hier de geringheid onzer kennis en hoe wij onzen
weg in het donker moeten vinden. Van de wijze waarop deze abele spelen en
sotternieën vertoond zijn, wordt ons in Nederlandsche bescheiden van dien tijd niets
gemeld; de schaarsche tooneelaanwijzingen, reeds op zich zelve onvoldoende, zwijgen
over tal van gewichtige vragen; door bestudeering der tooneelstukken kunnen wij
slechts hier daar onze gebrekklge kennis aanvullen.
Mocht men voor zeker aannemen, dat deze ernstige en komische stukken vertoond
zijn op eenzelfde tooneel als dat waarop in de 15de eeuw de geestelijke spelen zijn
opgevoerd, dan hadden wij eenigen vasten grond onder de voeten. Onmogelijk mag
dat niet genoemd worden, doch wij hebben hieromtrent volstrekt geen zekerheid.
Het weinige wat wij als zeker mogen aannemen en wat wij daarbij kunnen voegen
in den
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vorm van vermoedens en onderstellingen, zal uit het volgend overzicht blijken.
De plaats waar gespeeld werd, wordt in de oudste ons bekende aanwijzingen solre*)
*)
zolder.
of zolre*) genoemd. Graaf JAN VAN BLOIS zien wij in 1363 aanwezig bij ‘enen
*)
spele op eenen zolre, dat min here ghinc zien’; op eene andere plaats in de
zolder.
Rekeningen der Heeren VAN BLOIS wordt gewag gemaakt van ‘enen solre te hueren
daer si op saghen steken.’ Dit woord zolder wordt reeds in de 15de eeuw in beteekenis
gelijkgesteld met boene, ons beun, d.i. een houten vloer of plankier. Mogen wij steken
in den tweeden rekeningpost, opvatten als een steekspel houden - ik weet niet, welke
andere beteekenis het hier zou kunnen hebben - dan zou uit dien post volgen, dat
zulke beunen soms aanzienlijke afmetingen hadden.
Naast deze veertiend'eeuwsche benaming vinden wij, eerst in de vijftiende eeuw,
andere als: ordoys dat gebruikt wordt o.a. ter verdietsching van het Latijnsche woord
scamna, d.i. banken van den schouwburg, amphitheater. Het woord amphitheater
nu wordt in een woordenboek der 15de eeuw weergegeven door: ‘eyn speelhuyss
dayr men to allen syden af ind op syen mach.’ Zulk een stellage van waar en waar
op men aan alle of ten minste drie zijden vrij kon zien, werd in den Bourgondischen
tijd weergegeven door het aan het Fransch ontleend woord tanneel, later door de
volksetymologie veranderd in tooneel; tanneel immers beteekende oorspronkelijk
‘het versierde getimmerte, de estrade of tribune, die bij een of andere openbare
plechtigheid, bij blijde inkomsten op de markt werd opgeslagen.’ Een dergelijke
estrade nu, voor de opvoering van een tooneelstuk gebruikt, heette in de 15de eeuw
ook wel gerempte (ge-raam-te) of schavault (schavot)31).
Wij moeten bij dit deel van ons onderzoek onze toevlucht wel nemen tot
benamingen en bewijsplaatsen der 15de eeuw,
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omdat de gelijktijdige bronnen al te schaars vloeien. Doch zekerheid verkrijgen wij
langs dien weg voor de 14de eeuw natuurlijk niet. Bij gebrek aan een betere
onderstelling, nemen wij voorloopig aan dat men onze abele spelen en sotternieën
vertoond heeft op een beun of plankier, dat vrij groote afmetingen kan hebben gehad.
Deze beun was hooger dan de begane grond; men kon er met een ‘graet’ (trap) open afgaan. ‘Gaet alle dien graet neder’, wordt aan het slot van den Esmoreit tot het
publiek gezegd; en in den Buskenblaser evenzoo:
Ghi goede liede, dit spel es ghedaen:
Ghi moght wel alle thuusweert gaen
Ende lopen alle den graet neder.

Doch volgt uit de vermelding van dezen graet niet, dat wij ons de plaats der vertooning
moeten denken als een bovenzaal of misschien een zolder in den hedendaagschen
zin des woords? Dat schijnt mij niet noodzakelijk. Waarom kan de ‘graet’ niet twee
of drie treden geteld hebben?
Misschien zal bij sommige lezers van dit boek de vraag oprijzen: zat het publiek
dan op het tooneel? Op die vraag zou ik willen antwoorden: onwaarschijnlijk komt
mij dat niet voor. Neemt men in aanmerking dat de gewoonte van op het tooneel
zitten ook in veel later tijd wordt aangetroffen, dan zal men mogen vermoeden, wat
ook op zich zelf niet onwaarschijnlijk is: dat het betalend deel van het publiek in
dezen tijd op den ‘solre’ zat en het niet-betalende eromheen stond te kijken. Dat in
elk geval een deel van het publiek zat, blijkt uit de stukken zelve, namelijk uit
aanwijzingen als: ‘Elc blive sittene in sinen vrede’; ‘alle dese lie // Die hier sitten al
omtrent’; ‘Staet op, ghi moghet wel gaen voert’. Elders blijkt ons, dat er verschil van
stand onder het publiek moet zijn geweest. Gewoonlijk richten de spelers zich tot de
‘heren
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ende vrouwen’ of de ‘goede liede’ onder de toeschouwers; een paar maal echter ook
tot ‘arme ende rike’ of ‘heren, vrouwen, wijf ende man32)’.
Hoe het tooneel was ingericht en bespeeld werd, is slechts voor een deel uit de stukken
zelve te ontdekken. Waarschijnlijk was het tooneel in tweeën gedeeld. In de drie
abele spelen valt de handeling voor bij afwisseling op twee plaatsen: Sicilië en
Damascus, Brunswijk en Abelant, Denemarken en Africa. In het Spel van den Winter
ende van den Zomer zijn wij eerst blijkbaar ergens buiten, later vóór de woning van
Venus (vs. 408 vlgg., vooral vs. 432-3 en vs. 436), dan weer buiten waar nu het duel
plaats zal hebben. Ook in de sotternieën wisselt het tooneel tusschen twee plaatsen;
zoo b.v.: het huis van Lippijn en de plaats, waarschijnlijk ergens buiten, waar zijne
vrouw haar ‘minnekijn’ vindt; de plaats vóór het huis van Machtelt - de kroeg van
Juliane; het huis waar de ‘maerte’ uit Truwanten dient en de ‘cluse’ van Broeder
Everaert. Misschien waren deze beide tooneelhelften gescheiden door een in vertikale
richting loopenden wand en van voren al of niet afgesloten door een gordijn, op de
wijze van kamertjes in een zwemschool33). Utt het stuk zelf vernam het publiek al
heel spoedig, wat elk der twee deelen voorstelde; in de abele spelen ten minste, bij
de sotternieën was het niet noodig.
Uit het telkens noemen van een ‘bogaert’ moeten wij opmaken dat een deel der
handeling buiten werd afgespeeld. Esmoreit zegt b.v.: ‘Dit es mijnder liever suster
bogaert’, ook in de beide andere spelen vinden wij meermalen zulke vermeldingen.
De achterwand van dien ‘bogaert’ zal misschien bestaan hebben uit den voorgevel
van een kasteel. Wanneer in het 20ste tooneel van Gloriant de hertog van Brunswijk
met zijne Florentijn komt aanrijden, hooren wij hem tot zijn oom Gheraert roepen:

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2

49
‘Nu laet die poerte wide ontdoen*)’. Waarschijnlijk zal die poort in den achterwand
gelegen hebben. Zoo zal ook de kamer van Lanselot, waarvan gewaagd wordt in *)openen.
de tooneelaanwijzing: ‘Nu heeft si gheweest met hem in die camere’ gedacht moeten
worden in een achterwand die het kasteel van Lanselots moeder voorstelde34). Met
het huis van Venus was het misschien evenzoo. Eindelijk moet er op het tooneel
plaats hebben bestaan voor het ‘prisoen’ waarin wij zoowel Esmoreit's moeder als
Gloriant gevangen zien. Dat ‘prisoen’ moet zoodanig zijn geweest, dat men er iemand
in kon zien en er uit hooren spreken. Zoo hoort men b.v. Esmoreit's moeder zeggen:
‘Ic sie mijn kint ende ic hoert spreken’; ook de gebeden die de koningin van Sicilië
en de hertog van Brunswijk, in de gevangenis vertoevend, tot God opzenden, moesten
door het publiek worden gehoord.
De drie abele spelen, het spel van den Winter ende van den Somer en Drie daghe
here vangen aan, gelijk reeds vermeld werd, met een proloog. Misschien werd die
proloog in al deze stukken uitgesproken door hetzelfde personage dat wij in die
hoedanigheid aantreffen in de sotternie Drie daghe here, namelijk een ‘messagier’.
Een nieuw personage werd ten tooneele geroepen met den stereotypen roep: ‘Waer
sidi?’ Zoo b.v.:
Waer sidi, vrouwe hoghe gheboren?

of:
Waer sidi, edel oem Gheraert?

Aan de verplichting tot opkomen werden de personages bijna altijd herinnerd door
het rijmwoord van het laatste vers dat de laatste spreker uitsprak; immers het eerste
vers dat een nieuw personage had te zeggen, rijmde op het laatste van zijn voorganger.
Was de achtergrond van het tooneel, zooals men het wel eens heeft voorgesteld,
de plaats van waar een nieuw personage kwam en waarheen hij zich weer begaf, na
gesproken te hebben?
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Mij komt dat niet waarschijnlijk voor. Dat zij integendeel het tooneel verlieten, zou
men opmaken uit het herhaaldelijk voorkomend: ‘nu wil ic gaen’ of een dergelijke
uiting, vlak vóórdat het tooneel naar een andere plaats wordt overgebracht. Zoo lezen
wij b.v. in Esmoreit (vs. 868):
Platus meester, ga wi dan
Ghelijc of wi waren pilpherijm.

Onmiddellijk daarop wordt het tooneel verplaatst naar Sicilië35).
Esmoreit wordt besloten door een epiloog, uitgesproken door Meester Platus; in
Lanselot en Sandrijn spreekt Reinout den epiloog die tevens de moraal van het stuk
bevat; ook Gloriant heeft een soort van epiloog. Van de ‘sotternieën’ hebben slechts
Lippijn en Truwanten een epiloog; doch ook Drie daghe here kan er een gehad
hebben.
Was nu dit ‘voorspel’, zooals men het abel spel een paar maal noemt, afgeloopen,
dan werd, naar alle waarschijnlijkheid onmiddellijk daarna, de sotternie gespeeld.
Immers aan het slot der drie spelen wordt ons aangekondigd: ‘ene sotheit sal men u
spelen gaen’.
In van den Winter ende van den Somer vinden wij die aankondiging niet, maar
het verband tusschen dat stuk en de daarop volgende klucht van Rubben blijkt
duidelijk uit het feit dat het laatste vers van dat seizoenen-spel rijmt met het eerste
vers der klucht. Zoodra dus de acteur die Rubben moest voorstellen, het laatste vers
had gehoord:
Tot dat die somer comt in 't lant.

ving hij aan:
Ay boy, nu es mi wel becant
Ende daer toe benics wel vroet,
Dat die meneghe met haesten doet
enz.
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Een der trekken van het latere kluchtspel: het invlechten van een liedje, is hier
waarschijnlijk reeds aan te wijzen.
Wanneer de Buskenblaser verheugd voor zijn huis komt in de meening dat hij nu
een mooie gelaatskleur en een mooie stem heeft gekregen, zegt hij:
Entrouwen, ic ben ghebetert an mijn springen.
Hulp God, hoe claer sal ic nu singen!

en laat daarop volgen:
Nu hebbe god lof ende danc:
Ic ben ghebetert ane minen sanc.

Het eerste vers zou natuurlijk geen zin hebben gehad, indien het ware uitgesproken
door een bedaard loopend man; het is duidelijk dat hij dit gezegd heeft, nadat hij al
springend ten tooneele is gekomen. Evenzoo kunnen ook vs. 3-4 slechts zin hebben,
indien men zich tusschen vs. 2-3 het zingen van een of ander liedje denkt; welk kwam
er natuurlijk niet op aan; daarom ook zal eene tooneelaanwijzing hier zijn
weggebleven. Wat de tooneelaanwijzingen betreft, verdient het opmerking dat wij
in de sotternie van Lippijn de tooneelaanwijzing Hier vechten si opgenomen vinden
in den tekst, zóó dat zij rijmt met het er op volgend vers. Dat dit geen toeval was,
leert ons de geschiedenis van het middeleeuwsch drama bij andere volken36).
Het vervolg der geschiedenis van ons tooneel zal ons doen zien, dat men sommige
deelen eener handeling placht voor te stellen door hetgeen wij ‘tableau-vivant’
noemen, onze voorouders der zeventiende eeuw: ‘levende beelden’, de
middeleeuwsche menschen: ‘een tooch’.*)
*)
De vraag kan gesteld worden: bediende men zich van zulke
vertooning.
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toogen ook reeds in het wereldlijk drama der 14de eeuw? Aan die vraag moeten wij
wel eenige aandacht schenken met het oog op deze tooneelaanwijzing uit het slot
van Esmoreit: ‘Robbrecht hanct men hier’. De beul wordt hier niet genoemd; maar
dat zulk een personage in het wereldlijk drama niet onbekend was, blijkt uit den
Gloriant waar wij den ‘hangdief’ zien optreden, gereed om het doodvonnis aan
Florentijn te voltrekken. Waarschijnlijk zal hij ook in Esmoreit wel op zijn post zijn
geweest, al wordt hij in het stuk niet vermeld; want wie anders zou Robbrecht hebben
opgehangen? Doch hoe heeft men de ophanging voorgesteld? In eene, eerst achter
het gordijn voorbereide, pantomime? Door middel van een pop? Dat is voorloopig
niet uit te maken. De vraag: ‘acteur of pop’? zelve echter brengt ons tot het laatste
deel onzer beschouwing: door wie zijn deze stukken vertoond?
Was het een reizend gezelschap van tooneelspelers, zooals men het heeft
voorgesteld, en vormden deze ernstige en komische stukken een deel van hun
répertoire? Zoolang ons het bestaan van zulke reizende troepen in de 14de eeuw te
onzent niet van elders gebleken is, zullen wij tegenover die vraag een afwachtende
houding moeten aannemen. Slechts één bewijsplaats der 14de eeuw is mij bekend,
waar gewag gemaakt wordt van een histrio en dan nog is histrio een woord van
veelomvattende beteekenis dat niet uitsluitend tooneelspeler beteekende37). Wat de
gissing omtrent een vermoedelijk ‘répertoire’ betreft, daarbij moet men in aanmerking
nemen dat in het eenige handschrift waarin deze tooneelstukken voorkomen, de abele
spelen en sotternieën niet op elkander volgen38).
Kunnen wij dus in geen van beide gevallen tot eene beslissing geraken, anderzijds
is het natuurlijk niet onmogelijk, dat deze stukken, hetzij door acteurs van beroep
hetzij door ‘ghesellen van den spele’ zijn vertoond. Nemen wij dat voorloopig aan,
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dan kunnen wij hier tevens melding maken van het weinige dat ons omtrent kostuum
en décor uit de stukken blijkt. Hoe de onderscheiden personages gekleed waren, zien
wij slechts op een paar plaatsen. In het 17de tooneel van Esmoreit komen Damiët en
Meester Platus, vermomd als pelgrims, ten tooneele; Damiët zelve zegt dan ook:
Maer nu sta ic als een pilgherijm.

De Zomer zal in het seizoenen-spel een krans op het hoofd hebben gedragen; op dien
krans zal die cockijn doelen, wanneer hij in vs. 328 zegt:
Nu prisic den somer met sinen hoede*).
*)

hoet = krans.

De Winter was misschien uitgedost, zooals wij het vroeger hebben medegedeeld.
Kwamen zij bij den kamp, als ridders gewapend, op? Vermoedelijk wel, want de
cockijn spreekt van Zomers ‘wapene ende sijn sweert van goeder snede’. Ook het
toewerpen en opnemen van den handschoen (vs. 311, 478-481) doet ons dat denken.
Het uiterlijk en de kleeding der overige personages moet wel ten minste eenigszins
gestrookt hebben met hetgeen zij moesten voorstellen. Van den ‘cockijn’ blijkt dat
ten minste; Clappaert zegt tot hem (vs. 370-1):
Mi dunct, ghi sijt van clederen bloet,
Ghi staet recht als een cockijn.

Cockijn's. antwoord (vs. 382 vlgg.) past daarbij wel. Maar zou ook Moyaert dan niet
in zijn uiterlijk eenigszins geleken hebben op den moeyaert met wien wij vroeger in
eene sproke kennis maakten; met zijn wijduitstaanden haardos, zijn mooie gezicht,
blanke handen en kostbare kleeren?39) Andere dergelijke vragen rijzen op naar
aanleiding van het verschil in kleeding tusschen Heidenen en Christenen, personages
van hoogeren
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en lageren stand; doch wij komen niet verder dan tot het stellen der vragen. De
geborduurde hoofdband waaraan Esmoreit's moeder haar zoon herkent, moet wel
aanwezig zijn geweest, misschien ook de ‘fonteine’ waaruit Sandrijn drinkt (vs.
360-5). Als wij in een tooneelaanwijzing over den ridder uit Lanselot en Sandrijn
lezen: ‘Nu stect hi den horen’ dan moet hij toch werkelijk op een jachthoorn geblazen
hebben. Maar kwam Gloriant te paard op het tooneel, zooals het slot van dat stuk
het ons voorstelt? En zoo neen, hoe hebben wij het ons dan voor te stellen, wanneer
wij Rogier op een vroegere plaats in het stuk tot den hertog van Brunswijk hooren
zeggen:
Nu siet hier, hoghe gheboren man,
Valantijf, u goede paert

Deed men een poging tot voorstelling van het maanlicht waarin Florentijn Gloriant
voor het eerst ziet? Of liet men dat alles maar aan de verbeelding over? Op die vragen
moeten wij het antwoord schuldig blijven.
Er is bovendien in dezen nog iets mogelijk, dat ons huiverig moet maken voor een
al te snelle beslissing. Wij weten dat reeds in de 14de eeuw poppenkast-vertooningen
in zwang waren. In 1363 gaat Graaf JAN VAN BLOIS te Dordrecht een ‘dockenspul’*)
zien; in het jaar 1395 wordt namens den Graaf van HOLLAND eenig geld gegeven *)poppenspel.
aan een man ‘die een dockespil voir minen here up sijn camer upgeslagen hadde’40).
Kan men de abele spelen en sotternieën niet eenvoudig met ‘docken’ (poppen)
vertoond hebben? Drama's, getrokken uit ridderromans, en kluchten behoorden
immers van oudsher en behooren ook nu nog, vooral in Zuid-Nederland, tot het
marionetten-répertoire?
Men begrijpt, in welk een ander licht de gansche opvoering van ons vroegste
wereldlijk drama zou komen te staan, indien
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kon worden uitgemaakt, dat zij geschiedde door middel van poppen. Ook hier is het
niet gemakkelijk, tot een oplossing te komen die ook voor anderen overtuigend is.
Men zou een oogenblik kunnen wanen, een uitweg te hebben gevonden in de
eigenaardige verhouding tusschen acteurs en publiek die wij hier en daar in de
sotternie waarnemen. Het eigenaardige dier verhouding bestaat hierin, dat de acteurs,
met verwaarloozing der tooneel-illuzie, zich van het tooneel af tot het publiek richten.
Zoo zegt Lippijn tot de vriendin zijner vrouw:
Ende ic sie wel alle dese lie,
Die hier sitten al omtrent.

De Buskenblaser vraagt:
Esser enich vrouwe of here,
Die mi wilt hueren tenen knape?*)
*)

als knecht.

Jan's buurman in Drie Daghe Here lacht het publiek in zijn gezicht uit, omdat zij
naar hem kijken terwijl hij zit te drinken:
Siet, hoe dit volc nu steet ende gaept.*)
Saechdi noit liede? Wildi mi copen?41)

Men zou van oordeel kunnen zijn, dat deze en dergelijke uitingen wijzen op iemand
die deze rollen inderdaad vervulde; doch waarom zou ook een poppenkast-vertooner
zijne poppen zulke gezegden niet in den mond kunnen leggen?
Zoo komen wij, naar het schijnt, ook langs dezen weg niet tot zekerheid. Doch laten
wij om der wille van de opvoering het drama zelf niet vergeten. Dat drama toch is
een gewichtig verschijnsel in de ontwikkelingsgeschiedenis onzer literatuur en in
die van ons volk. Verscheidene gewichtige elementen van ons volksleven die wij
gaandeweg hebben leeren kennen, zien
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wij werkzaam bij de ontwikkeling van het drama. Behalve den algemeen
menschelijken lust om buiten zich zelf te treden en na te volgen, vonden wij hier den
natuurgodsdienst onzer voorouders en het Christendom zich daartegen kantend; de
Romeinsche beschaving in de allegorie en in de kunst der menestreelen als voortzetters
van die der mimi; de Kruistochten in de betrekkingen tusschen Christenen en Heidenen
onzer abele spelen; daar ook het ridderwezen met zijn geboortetrots en zijne hoofsche
liefde. In de sotternieën zagen wij de gemeentenaren met hun realisme, hun lust tot
boert, hunne neiging tot moralizeeren. Ook de sprekers en de half wereldlijke - half
kerkelijke ‘ghesellen van den spele’ moesten wij binnen den kring onzer beschouwing
trekken.
Al die elementen vonden wij hier vereenigd, medewerkend tot het ontstaan van
het drama. Daarom is het hier gesteld als een mijlpaal aan het eind van dit tweede
lange rak in de geschiedenis onzer letterkunde.
Op zijn beurt zal het drama, zelf voortbrengsel van een zich ontwikkelend
volksleven, op de verdere ontwikkeling van dat volksleven invloed gaan oefenen.
Langs welke wegen dat geschiedde, zullen wij zien.

Eindnoten:
31) Vgl. JONCKBLOET, Gesch. der Mnl. D., III, 632; DE LANGE VAN WIJNGAERDEN, Gesch. van
Gouda, I, 588; Dr. H.J.E. ENDEPOLS, Het Decoratief en de opvoering van het Middelned. Drama;
een artikel van schrijver dezes: Bijdr. tot de gesch. van ons middel-eeuwsch drama in Tijdschr.
v. N.T. en L., XXII, 314 vlgg. De Taak der Nederl. Philologie door Dr. J.W. MULLER, bl. 19.
In den bundel ongedrukte refereinen van 1524 (vgl. artikel van Dr. DE VOOYS in Tijdschr. v.
N.T. en L., XXI) lees ik op f0 LVI r0:
al sie ic steken breken en tornieren.
32) Vgl. wat het zitten betreft: Esm. 1012; Lipp. 122, 197. Het zich richten tot het publiek: Esm. 6,
1000, 1008; Glor. 3, 26; Lans. 34; Wint. ende Som. 1; Lipp. 185; Busk. 205; Drie dage here 1.
Over de beteekenis van goede liede (fatsoenlijke menschen) vgl. het Mnl. Wdb. i.v.
33) Vgl. over deze wijze van scheiding der beide tooneelhelften CREIZENACH's a.w., II, 6, 115.
34) Tenzij deze ‘camere’ gelijk is geweest aan de later te vermelden cameren of husekens. Zie het
hoofdstuk: Het Drama.
35) Hetzelfde geval treffen wij aan in Esmoreit na vs. 840; Glor. 245-6; 282 vlgg.; 380; 336, 559,
972, 1007, 1080-2; Lans. 154, 279, 312, 317 en pass.
Over het oproepen door middel van een rijmwoord, ‘Reimbrechung’, vgl. CREIZENACH a.w.
36) Vgl. CREIZENACH a.w., I, 136-7; Le Théatre en France au moyen age par LÉON CLÉDAT, p. 59.
37) In 1314 ontvingen zekere MARIEKEN, die joculatrix en OTTO, die histrio heet en uit Nijmegen
kwamen, van den grave van GELRE, voor wien zij waarschijnlijk gespeeld hadden, eene belooning
van twee malder rogge. Nijmeegsche Bijzonderheden, verzameld door Mr. L.PH.C. V.D. BERGH,
p. 58.
38) In het Hulthemsch hs. vormt Esmoreit met de sotternie van Lippijn no. 169; dan volgen een
aantal kleinere en grootere stukken; dan als no. 205 Gloriant met Buskenblaser; als no. 206
Lanseloet met een sotternie; dan weer een paar andere stukjes enz.
39) Belg. Mus., VIII, 96.
40) Vgl. overigens het reeds vroeger vermeld artikel in Tijdschr. v. N.T. en L.., XXII, 317 vlgg.
41) Vgl. Lipp. vs. 122-3; Busk. 16-17 (ook vs. 137); D.D. Here 32-33 (ook 46-51, 54-7); voorts
nog Hexe 1.

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2

63

Boek III.
Volkskunst.
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Inleiding.
Wanneer de dolle trom en klinckende trompet
Zich mengen; het geluit geweer en handen wet,
En steighert in den trans van 't heiligh licht der lichten.

Die verzen uit VONDELS meesterstuk klinken weer in ons op, wanneer wij het
oorlogsgerucht hooren waarvan de rumoerige vijftiende eeuw weergalmt. Het zijn
de graven van Holland, in strijd met de stoute Arkels; Gelderschen en Hollanders
stroopend op elkaars gebied en in het Sticht, Hoekschen tegen Kabeljauwschen,
Heeckerens tegen Bronkhorsten, Schieringers tegen Vetkoopers.
Maar boven dat strijdgewoel zien wij overal zegevierend een banier zweven, die
een paar doornstokken in schuinkruis vertoont: Bourgondië. JACOBA, gravin van
Holland, Zeeland en Henegouwen, in manskleeren hare gevangenis binnen Gent
ontvlucht, tracht aan het hoofd van hare getrouwe edelen en gemeentenaren tevergeefs
de aandringende macht van Bourgondië te weerstaan; ten slotte moet zij hare erflanden
aan den Bourgondiër overgeven. Langzamerhand gaan de overige staten en staatjes
in deze landen denzelfden weg. Aan het eind der 15de eeuw doen Friesche volkskracht
en onbuigzaamheid nog een laatste poging om baas te blijven in eigen huis. Doch
het was de tijd niet meer, dat - zooals twee eeuwen vroeger bij Kortrijk - persoonlijke
moed, en toewijding geboren uit vaderlandsliefde en vrijheidszucht, den doorslag
konden geven in
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een strijd. De ongeoefende ongedisciplineerde scharen der ‘gens robusta et libera’
zooals de Gemmula Vocabulorum hen op het eind der 15de eeuw noemt, bleken niet
bestand tegen de krijgskunst van den gevreesden ALBRECHT VAN SAKSEN. Ten onder
gebracht met meedoogenlooze hardheid, moesten ook de Friezen leeren berusten in
de zegepraal van den nieuwen tijd en buigen onder de heerschappij van orde en tucht.
GELRE bleef gedurende de eerste helft der zestiende eeuw den strijd om zijne
onafhankelijkheid voortzetten tegen het Oostenrijksche huis, dat de erfenis van
Bourgondië aanvaard had; doch ook dat gewest werd ten slotte met de overige
vereenigd.
Zoo werden dan al die grootere en kleinere lands-eenheden samengevoegd tot één
groot geheel: het Bourgondische rijk; een geheel, bestaande uit zeer verschillende
deelen, en welks Dietsche helft alleen door vorstenmacht gekoppeld bleef aan de
Waalsche helft - maar toch voorloopig een geheel, dat de voordeelen van een beter
landsbestuur en betere regeling der binnenlandsche zaken gaandeweg deelachtig zou
worden. Eerst nu werd het uitzicht geopend dat in de onderscheiden bewoners dezer
gewesten langzamerhand eenig besef van bijeen te behooren, kon ontwaken. JACOBA
de
VAN BEIEREN had in den aanvang der 15 eeuw reeds in den strijd tegen Bourgondië
de behoefte aan samenwerking van al hare onderdanen gevoeld en telkens de drie
Staten van hare landen: edelen, prelaten en afgevaardigden der steden, samengeroepen.
Doch eerst op de groote statenvergaderingen van het laatst der 15de eeuw gingen de
bewoners dezer landen het belang van samenwerking ten algemeenen nutte beseffen.
Waar afgevaardigden van Vlaanderen, Brabant, Henegouwen, Zeeland, Namen,
Utrecht, Luik samenkwamen, daar konden deze afgevaardigden zelve en zij die hen
afgevaardigd hadden, ten
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minste eenigermate gaan gevoelen dat zij inwoners van één staat waren1).
Het streven der Bourgondische Regeering naar uiterlijke eenheid van hare staten
loopt evenwijdig met hetgeen wij, ten minste in de Dietsche landen, zien gebeuren
in de onderlinge verhouding der drie standen: de vroegere drie-heid wordt geen
drie-eenheid, doch maakt gaandeweg plaats voor eene eenheid: die der
burgermaatschappij.
Ja, de adel bestond nog, doch als stand had hij zijne beteekenis grootendeels
verloren. Onder de vorsten uit het huis van Bourgondië wordt hij meer en meer een
hof-adel, afhankelijk van den vorst, strevend naar zijn gunst met vleierij en
oogendienst, hem navolgend in of opwekkend tot brooddronken weelde en
lichtzinnigheid. De prachtlievende Bourgondische vorsten scheppen een gansche
hierarchie van hofbeambten, waarvoor allereerst de adel in aanmerking komt. De
lagere adel dient den vorst in gerechtshoven, bestuurscolleges en benden van
ordonnantie; de hoogste adel was in de orde van het Gulden Vlies (1430) om den
vorst vereenigd, zooals weleer KAREL's ‘Genooten’ en ARTUR's ‘Ronde Tafel’ den
vorst omringden en beschutten. Het groot grondbezit alleen blijft den adel een deel
zijner vroegere beteekenis verzekeren.
Geldt deze schets ook meer den Zuidnederlandschen adel dan dien uit het Noorden,
die, ver van het hof op het land levend, meer van den ouden eenvoud bewaarde,
langzamerhand zal ook hier het Zuiden zijn invloed op het Noorden doen gevoelen2).
Wat ons verhaald wordt van de hoogere en lagere geestelijkheid der 15de eeuw,
maakt begrijpelijk dat ook deze stand veel van zijn vroeger aanzien en vroegeren
invloed had verloren. AENEAS SYLVIUS, de latere paus PIUS II, getuigt dat de Friezen,
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toen hij ze in de eerste helft der 15de eeuw bezocht, ongehuwde priesters noode in
hun kerspelen toelieten en dat daarvoor goede reden bestond3). De monniken van
Klaarkamp lagen bijna deze gansche eeuw lang overhoop met hunne broeders van
Foswerd; die strijd bracht brandstichting, bloedstorting en doodslag met zich. In
1481 zien wij NICOLAAS VAN ADRICHEM, abt van Egmond, ter bruiloft in Veere;
deze hooge prelaat drinkt zich daar dood. KAREL DE STOUTE begroet eenige jaren
later WILLEM, abt van Hallum, met de woorden: ‘dronkaard, dronkaard, hoe hebt ge
gezopen!’ en het schijnt zeker dat de begroeting heer WILLEM geen onrecht aandeed.
Dat zijn slechts staaltjes4).
Zeker, daar vielen in het godsdienstig en zedelijk leven der geestelijkheid ook
andere dingen op te merken. Ondanks den slechten roep die uitging van vele kloosters,
waar lediggang, dronkenschap en ontucht heerschten, ontrukken tal van jonge meisjes,
vooral in de eerste helft der 15de eeuw, zich aan hunne ouders en betrekkingen, om
in het klooster te gaan. In het midden dier eeuw wordt, in eene verklaring der Tien
Geboden, zelfs geleerd dat een kind naar het klooster mag gaan, al wordt het hem
verboden door ouders, priesters en wie ook. ‘Al toonde uwe moeder u de borst
waarmede zij u heeft gevoed, en al lag uw vader op den drempel - treed over hem
heen en ga en vlucht met droge oogen tot de banier des kruises5)’!
Wanneer wij later kennis zullen maken met de levensbeschrijvingen der vrome
zusters van Diepenveen, dan zullen wij daar in practijk gebracht zien, wat hier wordt
aangeraden of voorgeschreven. Maar ook, wie het klooster van Diepenveen noemt,
heeft de moderne devotie genoemd, de godsdienstige beweging die vooral in de eerste
helft der 15de eeuw zooveel goeds en groots tot stand heeft gebracht.
Die beweging heeft vrouwen en vooral jonge meisjes niet
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zelden tot dweepzucht vervoerd; doch overigens zien wij hier helder licht tegenover
de zwarte schaduwen elders.
De adel mocht in uiterlijke beschaving toenemen, daarnaast zien wij ook in de
de
15 eeuw nog eene hooge mate van ruwheid en gewelddadigheid. Nog in den aanvang
der 16de eeuw (1508) wordt de dertienjarige CATHARINA DE GREBBER, dochter van
een aanzienlijk Leidenaar, door den edelman GERRIT VAN RAEPHORST geschaakt uit
den wagen waarin zij met hare ouders ter kerk reed. De ouders konden het meisje
niet verlossen uit de handen van haren schaker. In het midden der 15de eeuw schaakt
GERRIT VAN SANDWIJK eene jonkvrouw VAN DELEN en wordt bij de uitvoering van
zijn plan begunstigd door JOHAN VAN LIENDEN, heer van Hemmen. Omstreeks
denzelfden tijd wordt ons verhaald van eene schaking die toont, dat niet alle jonge
meisjes die in een klooster gingen, er wenschten te blijven. Eene non uit het klooster
van Sinte Clara bij Wamel had een afspraak gemaakt met haar minnaar, dat zij 's
nachts ‘over der mueren’ bij hem zou komen. Dat geschiedt en hij brengt haar ergens
onder dak. Op last der abdis wordt zij weer in het klooster gebracht. Doch nu komt
de minnaar 's nachts met gewapende mannen op den dormter (slaapzaal) van het
klooster, met getrokken zwaarden en gespannen bogen; onder vreeselijke
dreigementen slaan zij met de blanke zwaarden op de bedden der nonnen6).
Of de minnaar uit dit laatste verhaal tot den adel dan wel tot de burgerij heeft
behoord, weet ik niet; doch zeker zullen de gemeentenaren dier eeuw niet vrij zijn
geweest van de gebreken, ondeugden en zonden die wij onder den adel en de
geestelijken aantroffen. ‘BLAU BET met hare gezellinnen’ wien door de Vroedschap
van Arnhem in 1455 gelast werd bij Sint Jans poort te blijven wonen, dreven haar
rampzalig handwerk toch niet alleen en zelfs niet hoofdzakelijk ter wille van edelen
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en geestelijken? De Regeering van Gent wees in de 15de eeuw den Brabantdam aan
als woonplaats voor ‘ghemene wiven’. In dienzelfden tijd bepaalde de Leidsche
Vroedschap dat ‘deernen die int openbair leven zaten’ haar woonplaats moesten
kiezen in achterstraten, die uitliepen op de stadsmuren. In Utrecht en andere steden
werden dergelijke voorschriften noodig geacht. Daaruit blijkt wel dat de prostitutie
in dien tijd ook in Noord-Nederland reeds een aanmerkelijken omvang moet hebben
gehad7). Met het dobbelen en drinken was het zeker eer erger dan beter gesteld. Over
de staaltjes van toenmalige ruwheid in den omgang behoeven wij ons niet te verbazen,
aangezien wij heden ten dage nog zooveel dergelijke te hooren krijgen. Doch de
staaltjes zelf en de daarvoor opgelegde straffen teekenen den tijd.
MARGRIETE PARYDAENS moet de Drie Koningen te Keulen gaan bezoeken, omdat
zij KATHELINE NATTENDRIESCHE voor ‘leeleke zwarte calle’*) heeft gescholden.
*)
HEINRIC EETVELD moet ook ter beêvaart: hij had juffrouw JOHANNE RAELENS
heks.
gedreigd: ‘hy soude se bi haren langhen neuse nemen’. PIETER DE RAED moet den
pelgrimsstaf grijpen, omdat hij KATTELYNE SABDS heeft uitgescholden voor
‘poederconte’. JACOB VAN DER ELST eindelijk moet den weg van MARGRIETE
PARYDAENS gaan, omdat hij ‘ziin brouc afstac*) ende toeghde JOOSE SCEVAEL sinen
*)
afstreek.
eers’8).
Ook dit zijn slechts staaltjes, die met vele andere vermeerderd kunnen worden.
De slotsom van de indrukken die wij hier gekregen hebben, moet wel zijn de
overtuiging, dat onder die burgerijen der 15de eeuw veel ruwheid en zedelijke
verdorvenheid heerschte en dat het zedenbederf onder hen tenauwernood werd
opgewogen door gezonde kracht van lichaam en geest, door rijkdom van aanleg en
zucht naar veelzijdige ontwikkeling.
Het feit dat JACOBA VAN BEIEREN reeds in den aanvang der
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15de eeuw den stand der gemeenten opriep als gelijke van adel en geestelijkheid, zou
niet het eenige van dien aard blijven. Overal zien wij in de steden krachtige
burgermaatschappijen ontstaan, die als gelijken, welhaast als de meerderen, van adel
en geestelijkheid optreden. De talrijke oorlogen hadden het platteland meer geschaad
dan de steden, die veelal veilig waren achter de grachten en muren waarmede zij
zich op het voorbeeld der ridderkasteelen hadden omringd. Bovendien hielden de
steden ijverzuchtig de ontwikkeling van het platteland tegen; daar mocht men slechts
den grond bebouwen, handel en nijverheid moesten binnen de stadsmuren blijven.
Door die zelfzucht werden de steden in nog hooger mate middelpunten van verkeer.
Het kan ons dus niet verwonderen, dat wij de steden meer en meer de eerste plaats
zien nemen in de Nederlandsche maatschappij der 15de eeuw.
Naarmate de burgerijen rijker worden, gaan zij voort met zich eigen te maken,
wat de beide andere standen op hen vooruit hadden: de uiterlijke beschaving van den
adel, de wetenschap der geestelijkheid. De opvoeding die de didactische dichters der
14de eeuw aan hunne tijdgenooten hadden gegeven, kwam ten goede ook aan het
geslacht der 15de eeuw, dat de werken dier dichters in tal van afschriften onder het
volk verbreidde. Het onderwijs, in deze werken te vinden, werd gesteund door de in
aantal langzaam toenemende scholen, waar men, behalve catechetische kennis, ook
de kunst van lezen en schrijven kon opdoen9). Het is volkomen begrijpelijk, dat juist
omstreeks het midden dezer eeuw, onder de burgerijen van Duitschland en Nederland,
zucht naar geestelijke ontwikkeling ging peinzen op een middel om die ontwikkeling
krachtig te bevorderen en langzamerhand de boekdrukkunst vond.
Dat door deze stoffelijke en geestelijke ontwikkeling het gevoel van zelfstandigheid,
het zelfgevoel, der burgerij verhoogd werd,
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spreekt vanzelf. Dat zelfgevoel toont zich reeds in den aanvang der 15de eeuw zeer
duidelijk in het hoog houden van de landstaal. Bij de inhuldiging van JAN ZONDER
VREES als graaf van Vlaanderen stellen de Vlamingen als voorwaarde, dat de graaf
‘voortan sine audiëncie soude doen houden in vlaemscher tonghen, ghelijc dat van
ouden tijden ghecostumeert was’, en ‘ghelievede hem camere te houden*), dat hij die
houden sal in Vlaenderen, daer men vlaemsch spreect ende in vlaemscher tonghen’. *)vergadering houden.
Op een verzoek, in het Vlaamsch gedaan, wenschten zij ook in het Vlaamsch
geantwoord te worden. JAN ZONDER VREES stemde toe. Later schijnt het vraagstuk
echter nog eens te berde gebracht te zijn; in de stads-rekeningen van Sluis (1415-'16)
immers wordt een uitgaaf verantwoord wegens een bode die naar Brugge is getrokken
om daar den uitslag te vernemen van de onderhandelingen met Graaf JAN over de
taal ‘weder*) men volgen zoude: in vlaemscher of in walscher tale’. Ook in het
Groot-Privilegie van MARIA VAN BOURGONDIË was bepaald ‘dat men allen saken, *)welk van beide.
onsen voorseyden lande van Vlaenderen aengaende, handelen ende proponeren sal
in de tale van denselven lande’10).
De Schepenen van Gent die in 1405 aan een burger hunner stad een geloofsbrief
medegaven voor den Meester der goudsmeden te Keulen, schreven dien brief in het
Vlaamsch11). Nu mochten zij waarschijnlijk wel aannemen, dat hun Vlaamsch in dien
tijd te Keulen verstaan werd en hunne vaardigheid in het stellen van een Duitschen
brief zal niet groot zijn geweest. Doch aan den anderen kant zie men niet voorbij,
hoe gemakkelijk het ware geweest, in dezen bloeitijd der Hanze den brief door een
Duitscher te doen opstellen; blijkbaar hebben de Gentsche schepenen dat niet noodig
geacht.
In overeenstemming met de plaats der burgerijen in het maatschappelijk leven is
hunne beteekenis in het letterkundig
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leven van dien tijd: daar als hier staan zij op den voorgrond. Den adel zien wij nog
wel, doch op den achtergrond, en dan nog slechts in liederen en tooneelstukken die
zeker grootendeels uit de burgerij waren voortgekomen; de geestelijkheid zien wij
vooral waar zij met de burgerijen vereenigd is in de ‘Kamers van Rhetorycke’. En
wat waren deze Kamers anders dan een der vormen van het gemeenschapsleven: de
gilden, overgebracht in het literair leven? Aan de Retrozynen en de volksdichters
die opvolgers waren der vroegere beroepsdichters, hebben wij het grootste deel van
de literatuur der 15de eeuw te danken: het drama dat vooral het gemeenschapsleven
dier dagen weergeeft; de lyriek die vooral het gemoedsleven in woordmelodie brengt;
misschien ook een deel van het proza, al zal dat goeddeels zeker ook geestelijken tot
makers hebben.
Het individueele is in deze literatuur schaarsch, evenals in het toenmalig volksleven.
Het oog begint zich wel te openen voor het eigenaardige, het karakteristieke dat den
eenen mensch van den anderen onderscheidt, doch het begint slechts. Het geestesoog,
nog ongeoefend, ziet de karakter-eigenschappen vooral in het groot: in een stam of
een stad. Het ziet ‘de pruesschaarts*) van Brabant’, ‘de bottaerts van Zeelant’, ‘den
*)
hoogmoedigen.
loosen lacken*) Vlamync’. Men tracht de bewoners der onderscheiden gewesten
*)
te kenschetsen in korte rijmpjes als:
wulpsch.
Groote platteelen,*)
Lecker morseelen*)
Ende vrouch aen de banck:
Dat zijn de drynckebuucken van Hollant.

of dit andere dat, gewijzigd, bleef voortleven:
Hooghe peerden,
Blancke sweerden,
Rasch van der hant:
Dat sijn de snaphane van Gelderlant12).
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Zulke rijmpjes waren het waarschijnlijk die den onversaagden Frieschen zeeschuimer
GROOTE PIER in het oor hingen, toen hij van de Hollanders getuigde, dat zij waren:
‘groot van rade, slap van dade; sterck van partyen, kranck in 't strijen’ en de
Gelderschen kenschetste als: ‘kloeck in den velde, maer dorre van gelde; vroom van
moede, maer kleyn van goede’13).
Uit dezen zelfden tijd (het midden der 15de eeuw) is eene steden-karakteristiek die
in een toenmalig handschrift voorkomt onder den titel: ‘de properheden van den
steden van Vlaendren’. Wij hooren daar van ‘de Heeren van Gent’ in tegenstelling
met ‘de poerters van Brugge’ en ‘de darincberders*) van den Vriën;*) van ‘de pasteieters
van Corterike’, ‘de botereters van Dixmude’, ‘de cabeliaueters van der Nieupoort’; *)veenbranders.
*)
het Vrije (van Brugge).
‘de ledechgangers van Oudenaerde’, ‘de boffers*) van Thorout’, ‘de loghenaers
*)
van Eerdenborch’, ‘de overmoedege van Ronse’.
pochers.
Naast deze pogingen tot karakterizeering van een grooter of kleiner deel des volks,
vindt men enkele bewijzen dat ook het eigenaardige van individuen wordt opgemerkt,
onder woorden gebracht, en - wat meer zegt - der vermelding waard geacht in een
‘buurspraeck-boeck’. Sommige Utrechtenaars die omstreeks het midden dezer eeuw
in dat geschrift vermeld worden, zijn blijkbaar niet zoo goed bekend onder hun eigen
naam als onder dien welken het volksvernuft voor hen had uitgedacht. Daar is b.v.
‘JACOB DIRC JANS, die gheheten is JACOB Schuddebol in de wanderinghe’; ‘HEYN
LEYDEN, die men HEYN mitten hacken heet’; ‘JAN WILLEMSZ, gheheten droghe
Scotele’; ‘GHERYT AERNTZ ...... Puyloghe’; ‘GRIETE REYER ...... dat Molenpeert’;
‘HENRIC HERMANSZ die men Hemelkieker heet’14).
Zoo is dus het individualisme in het volksleven van dezen tijd wel aanwezig en
misschien iets sterker dan in de vorige eeuw, maar het is nog zwak15). In het
volksleven, ook in de
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literatuur van dien tijd. Immers, wie zijn de makers van de talrijke tooneelstukken,
de nog veel talrijker liederen en andere lyrische werken, van verscheidene
proza-werken uit dezen tijd? Enkele hunner zijn ons bij name bekend, maar in
verreweg de meeste gevallen moeten wij het antwoord op die vragen schuldig blijven.
Aan het naamlooze dezer werken beantwoordt het onpersoonlijke van hun karakter.
Dat is de reden waarom wij ze toeschrijven aan den grooten naamloozen dichter, die
volk heet; de reden waarom wij de kunst van dezen tijd volkskunst noemen.

Eindnoten:
1) Vgl. BLOK's Geschiedenis van het Nederlandsche volk, II, bladz. 300-301.
2) Vgl. BLOK a.w., II, 438-450.
3) Kerkhistorisch Archief, I, 270; vgl. daarmede de mededeelingen op bl. 288 vlgg.; o.a. bl. 293:
‘Olim unusquisque sacerdotum in sua legitima contentabatur; nunc vero sacerdos, quia propriam
non habet, feminis indeferenter utitur’.
4) Vgl. MOLL in a.w., II, 4, bladz. 136 vlgg., waar tal van andere voorbeelden te vinden is.
5) MOLL t.a.p., bladz. 141.
6) Zie het verhaal over GERRIT VAN RAEPHORST o.a. bij AITZEMA, V, 158, en Holland in vroegere
tijden door Jhr. C.A. VAN SYPESTEYN. De beide andere verhalen in: Kronyk v.h. Histor. Gen.,
7de Jaarg., bl. 386 vlgg. en 11de Jaarg., bl. 26 vlgg.
7) Vgl. MOLL t.a.p. en verder: Kronyk van Arnhem, p. 30 en Oude Tijd, 1869, p. 147. Ook
KNAPPERTS mededeelingen in Hand. en Meded. der M. v. Lett. 1904-5, bl. 24-5.
8) CANNAERT a.w., bl. 99 (deze vonnissen dagteekenen uit de jaren 1425 en 1435). Ook KNAPPERT
t.a.p., bl. 11-13.
9) Vgl. over het onderwijs in de 15de eeuw: A. TROELSTRA, De toestand der Catechese in Nederland
gedurende de vóór-reformatorische eeuw, bl. 18 vlgg.
10) Vgl. Belg. Mus., I, 83 vlgg.; Bijdr. tot de Oudheidk. en Gesch. van Zeeuwsch-Vlaanderen, I,
364-5, Belg. Mus., II, 391.
11) Zie Vad. Museum, IV, 41.
12) Belg. Mus., II, 315-6; MONE's Anzeiger für Kunde der teutschen Vorzeit, IV, 299-300.
13) Bijdr. voor Vad. Gesch. en Oudheidk. N. Reeks, I, 316.
14) DODT VAN FLENSBURG, Archief, V, 103. De eerste naam komt a0. 1453 voor, de overige a0.
1448.
15) In DE PAUW's Mnl. Ged., III, 577 vindt men een gedicht: De properheden van den viere
complexiën (a0. 1433) door PIETER DEN BRANT.
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Ghesellen van der Rethorycke en Beroepsdichters1).
1. Ghesellen van der Rethorycke.
Wij moeten den draad van ons verhaal weer opvatten, waar wij dien lieten glippen
aan het slot van het overzicht der eerste ontwikkeling van het drama.
Wij zagen toen dat er in de 14de eeuw overal kerkelijke of geestelijke vereenigingen
ontstonden, die de geestelijkheid behulpzaam waren bij de vertooning van kerkelijke
drama's of bij de ordening van ommegangen; tevens dat deze vereenigingen sinds
het laatst der 14de eeuw ook zelfstandig optraden met stukken van anderen aard, o.a.
vastenavondspelen. Uit deze vereenigingen zijn in den aanvang der 15de eeuw onder
den invloed van Frankrijk de Kamers van Rethorycke ontstaan, die zulk een voorname
plaats bekleeden in de geschiedenis onzer letterkunde.
De hier bedoelde geestelijke broederschappen stelden zich ten doel, gezamenlijk
hunne godsdienstige plichten te volbrengen en voor elkanders uitvaart zorg te dragen.
Elke broederschap had haar outer in de eene of andere kerk; elk lid was verplicht bij
zijne intrede een som te storten voor de kosten zijner begrafenis (doodschuld). Door
hunne deelneming aan de vertooning van kerkelijke drama's kwamen zij tot litteraire
werkzaamheid.
In het Noorden van Frankrijk nu en de aangrenzende Waalsche provinciën zien
wij dezelfde verschijnselen. Bijna elke stad daar telde een of meer
dichtgenootschappen, welke den naam droegen
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van Puys of Chambres de Rhétorique. Ook deze vereenigingen hadden zich
ontwikkeld uit geestelijke broederschappen; ook hier was langzamerhand een
letterkundig element gekomen naast en verbonden met het oorspronkelijk godsdienstig
element. Dat alles was echter in Frankrijk in veel vroeger tijd gebeurd dan te onzent;
in sommige ‘puys’ werden reeds gedurende de 13de eeuw tooneelstukken vertoond2).
Let men nu op het feit, dat de Fransche literatuur vanouds sterken invloed heeft
geoefend op de onze, en op den naam Camer van Rethorycke die rechtstreeks vertaald
schijnt uit het Fransch, dan zal men wel willen aannemen, dat in de ontwikkeling
onzer letterkunde ook hier invloed van Frankrijk moet worden vastgesteld.
In de eerste helft der 15de eeuw zien wij sommige vereenigingen, evenals in de
14de eeuw, samenwerken met de geestelijkheid. Zoo vinden wij in 1406 ‘de
prochiepapen van Oudenburch (tusschen Brugge en Oostende) samenwerkend met
‘den clercken van der kercke ende andre ghesellen die hier spel speelden’3). In 1412
treffen wij in de rekeningen van Oudenaarden dezen post aan: ‘Item den ghesellen
die met den freren speelden up den selven dach (H. Sacramentsdag)4). In 1433 te
Oudenburch: ‘den clergyte hier van der kercken ende andere ghesellen die upte marct
te waghene een spel gespelt hadden5).
Misschien waren dit geestelijke broederschappen, misschien ook wereldlijke
vereenigingen, hetzij schuttersgilden, hetzij b.v. ‘gesellen van der Logiën’ (metselaars)
die tijdelijk in eene stad vertoefden, hetzij gezelschappen van burgers die zich
gezamenlijk aan de beoefening der kunst wijdden. Een gezelschap van de laatste
soort zien wij in de ‘ghesellen van consten die dichten, zonghen, pepen ende speelden
in de camere voor Heeren ende Wet (van Gent) de voornoemde halfvastenen’ (a0.
1460)6). Na 1459 wordt te Oudenburch het voormalig gilde der Apostelen in den
jaarlijkschen ommegang vervangen door de ‘ghesellen
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van der rhetorike’ die in datzelfde jaar ‘esbatementen ghemaect hadden’7).
Naar het schijnt, worden de ‘Cameren van Rethorycke’ gedurende de vijftiende
eeuw meer en meer instellingen waarin zich allen vereenigen, die neiging gevoelen
tot wetenschap en kunst (toen nog niet scherp gescheiden). Opmerkelijk is echter,
dat ook in later tijd, immers nog in den aanvang der 16de eeuw, onder de Rethorikers
het besef levendig blijft van hun ontstaan uit geestelijke vereenigingen. In de
verordening der Souvereine Kamer te Gent (1505) lezen wij, dat de leden ‘hem lieden
in goddelicken dienst ende in die edel conste van rhetorijcken .... voughen ende
verbinden zullen.’ De Overheid van Kortrijk keurt de statuten der Kamer van het
Heilig Kruis goed, op grond dat de supplianten ‘niet en begeeren dan te augmenteren
ende vermeerderen den dienst Gods, oock dat zy beminders zijn van der edel
Rethorijcke’ (1514). Ook elders vinden wij het godsdienstig element vóór of naast
het wereldlijke geplaatst. Onder de leden der Kamers bevonden zich dan ook niet
zelden geestelijken; soms (gewoonlijk?) bekleedden deze den gewichtigen post van
factor (dichter-secretaris) der Kamer.
In dit half geestelijk, half wereldlijk karakter der Kamers van Rethorycke moet
de voorname reden gezocht worden van de houding der Stedelijke Overheden
tegenover de Kamers. De Overheid eener stad was den ‘gezellen van der Rethorycke’
doorgaans welgezind, ondersteunden hen niet zelden met geld of kende hun
voorrechten toe, zooals b.v. vrijdom van schuttersdienst. Waarom zij zoo handelden,
is niet moeilijk te zien. HOOFT zag het reeds, toen hij, in later tijden over de
Rederijkers der 16de eeuw handelend, de Rethorica ‘een stichtelyke vermaakelykheid’
noemde, eene ‘zoorte van zang, die, mits d'overigheid de maat sla, van geenen
geringen dienst is, om de gemoederen der meenighte te mennen’; evenzeer, toen hij
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daarbij voegde: er zijn slechts twee wijzen ‘om 't volk by de ooren te leiden, namelijk
van preekstoel en tooneel’.
Duidelijk vinden wij de bedoeling der Overheid in dezen neergelegd in de statuten
der Souvereine Kamer te Gent, waarin aan de Kameristen was voorgeschreven op
Palmzondag ‘te spelene ofte doen spelene een gheestelic waghenspel, om daer by 't
volc te bringhene ter goeder devotiën’.
Niet alleen ter stichting van het volk bediende de Overheid zich van de Rethorykers;
zij moesten ook bij feestelijke gelegenheden het volk bezig houden en vermaken, en
bij voorname bezoeken ‘der stad eere bewaren’.
De Raad van Middelburg gaf in 1514 aan de Kamer Het Bloemken Jesse, een
privilege waarin verscheidene bepalingen voorkomen die deze voorstelling bevestigen.
De stad zou den speelwagen der Rederijkers op hare kosten onderhouden en aan
de Kamer maandelijks vijf schellingen grooten als onderstand geven. Daarentegen
moesten de Rederijkers vertooningen geven bij een of ander vreugdefeest. Jaarlijks
moesten zij dertien spelen vertoonen; voorts op Sint-Sebastiaansdag, Sint-Jorisdag,
op Nieuwjaar, Driekoningen, Sacramentsdag en Ommegangsdag de processie helpen
schikken.
Dat een stedelijke Overheid den goeden invloed der Rethorycke op hoogen prijs
stelde, blijkt ook uit de mildheid welke zij niet zelden betoonde aan verdienstelijke
beoefenaars der ‘edele conste’. De stad Brugge legde in 1465 aan ANTHONIS DE
ROOVERE eene jaarwedde toe om hem aan Brugge te binden; men kende hem die
jaarwedde toe, omdat hij ‘menighe ghenoughte van spelen van goeden moralitheden
ende van anderen eerbaren esbatementen ghedaen ende ghespeelt hadde’. Toen de
Magistraat van Brussel zich in 1471 genoopt zag, de belastingen te verhoogen en de
uitgaven te verminderen, trok hij allerlei toelagen in; maar ‘COLIJN de dichtere’
mocht ‘om
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synder abelheit wille behouden ende voirtaen noch heffen des (hem) van der stad
wegen van gratien verleent es’. Naar alle waarschijnlijkheid was dit zekere COLIN
CAILLIEU, schrijver van lyrische gedichten en mysteriespelen, die in 1474 benoemd
werd tot ‘prince de rhétorique op eene jaarwedde van 12 peters van 54 plakken8).
In den aanvang der 16de eeuw verheugde OUDENAARDE zich in het bezit van den
befaamden ‘retorisien’ JOOS VAN COYE. AALST trachtte hem tot zich te lokken en
verzocht hem daar te komen wonen ‘om zijne conste van rhetorijcken’. Maar de
Oudenaardsche schepenen wisten JOOS door een som gelds voor hunne stad te
behouden (1513). Eenige jaren vroeger (1501) hadden zij ANDRIES VAN DER MEULEN
‘eene geldelyke heuschede’ verleend voor een refrein, door hem gedicht ter eere van
de verloving van KAREL VAN OOSTENRIJK en de dochter van LODEWIJK DEN
TWAALFDE. Kort daarna betalen zij bij een dergelijke feestviering eene som aan den
factor JAN VAN SPIERE.
In navolging der ridderschap koos elke Kamer zich een blazoen met een devies. Doch
welk een anderen geest ademen deze blazoenen en deviezen dan die van den adel!
Daar waren het arenden, luipaarden, beren, leeuwen bovenal, met open bek of muil
en klauwen gereed tot grijpen; daar spreuken, soms getuigend van oprechte vroomheid
of edelen zin, maar vaker van fiere zelfbewustheid, hoogen moed of hoogmoed,
overmoed of uittarting. Hier zijn het vooral bloemen of planten: goudsbloemen,
distels, wijngaardranken, korenbloemen, rozen, akoleien, violetten, lelietjes van dale;
ook wel heiligen of heilige zaken als het Kruis, de Bijbel; of beide vereenigd: een
wilde roos (eglentier) die zich om een kruis slingert. De deviezen hebben een
minnelijkheid die met de bloemen strookt: ‘Door jonst en min’. ‘In liefde bloeiende’,
‘versaemt door liefde’;
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of zij getuigen van nederigheid: ‘Plomp van verstande’, ‘D'ongheleerde’, ‘Behouden
simpel van zinnen’, ‘aensiet de jonckheyt’; ‘het talrijkst misschien zijn degene die
voortgekomen zijn uit een vromen zin of goede voornemens.
De inrichting der Cameren verschilde in hoofdzaak niet van die der andere gilden.
Het bestuur berustte bij Prins, Keizer, Hoofdlieden of Dekens; ook de Factor en de
Vaandrig behoorden tot het Bestuur. De Factor, de dichter bij uitnemendheid der
Kamer, was misschien de gewichtigste van allen: hij was de ziel eener Kamer, dichtte
bij een wedstrijd het stuk dat de leden zouden vertoonen, belastte zich waarschijnlijk
ook met de leiding der oefeningen en de vorming der pas aangeworven leden. Het
getal dier leden mocht dikwijls een door de Overheid gestelde grens niet overschrijden;
in sommige steden daarentegen mocht een Kamer zooveel leden aannemen als zij
wilde. Een belangrijk personage was de Zot of Nar; elke Kamer had voorts een eigen
Bode of Knaap. Op vaste tijden vergaderden de Broeders in een eigen huis of een
vertrek, dat hun gewoonlijk door den Magistraat kosteloos of tegen een lagen huurprijs
was afgestaan9). De leden van de Kamer De Fontein te Gent b.v. kwamen in de 15de
eeuw alle drie weken 's Zondags om twee uur in den namiddag samen. Aan een der
leden werd een ‘hoedeken’*) gegeven; de houder van dat ‘hoedeken’ was verplicht,
*)
binnen drie dagen een refrein te maken van willekeurigen omvang; naar dat
krans.
voorbeeld moest elk lid binnen drie weken een ander refrein vervaardigen. Verder
moest de houder van het ‘hoedeken’ een prijs uitloven, groot of klein, voor hem die
het beste refrein zou maken en eindelijk de broeders tracteeren op een pot wijn van
zes grooten*) wanneer het ‘hoedeken’ van hem op een ander overging10). Indien de
leden gezamenlijk een stuk zouden vertoonen, werden de rollen door het Bestuur *)halve stuiver of iets meer.
verdeeld. Wie een rol op zich had
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genomen, doch later teruggaf en weigerde haar te vervullen, betaalde boete; zoo ook,
wie niet op de repetities (‘ten proeven’) wilde komen. Andere boeten golden het
hazard-spel op een bijeenkomst der leden, het uitslaan van ruwe taal of het verzet
tegen de Hoofden.
De Broeders gingen dikwijls gezamenlijk ter kerk, gedost in hunne ‘paruere’:
tabbaard, met het blazoen der Kamer op mouw of schouder geborduurd, en kaproen.
Huwde een hunner of had een priester, lid der Kamer, zijn eerste mis gezongen, dan
vertoonden twee of meer der leden een tafelspel ter eere van den bruidegom of van
den priester. Stierf een der Kameristen, dan kwamen de overigen in hunne ‘paruere’
(of ‘paluer keerels’) ter uitvaart met het vaandel der Kamer; van wege de Kamer
werd een mis gelezen voor de zielerust van den of de overledene. Het verschil van
geslacht moet hier in het oog gehouden worden, omdat in sommige Kamers
‘gildezusters’ voorkwamen naast ‘gildebroeders’11).
Zooals wij zagen, wendden de Rethorikers bij hunne onderlinge oefeningen den
prikkel van den wedijver aan, om gezamenlijk verder te komen op de baan der kunst.
Scherper werd die prikkel, wanneer zij, zooals de Gentsche Kamer Jezus met de
Balsembloem, eens in het jaar ‘open scole’ hielden, ‘waer elc rethorisien zal moghen
commen om prijs te winnene12). Het scherpst, wanneer de Kamers van een stad, van
een gewest of van het gansche land een onderlingen wedstrijd hielden. Reeds in 1413
vinden wij melding gemaakt van een onderlingen wedstrijd tusschen de zes
gezelschappen te Oudenaarde die de ‘edele conste’ beoefenden; de ‘ghesellen die
tscoenst spel maecten ter eere van den heleghen Sacramente’ werden met goud
bekroond. In 1419 heeft er een wedstrijd van Rethorikers te Veurne plaats; het
onderwerp moest zijn: ‘ene figuere uten ouden testamente, in goeden ende wel
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upghestelden dichte, bewijsende 't Weerde Helich Cruus’13). Dit zijn stellig niet de
eenige voorbeelden van dien aard, want Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Lier,
Oudenaarde en andere Zuidnederlandsche steden telden in de 15de eeuw reeds twee,
drie of meer ‘Cameren van Rethorycke’. In Noord-Nederland treden de Kamers eerst
in de 16de eeuw op den voorgrond, al dagteekenen sommige uit het laatst der 15de
eeuw.
Het scherpst, zeiden wij, werd de onderlinge wedijver geprikkeld bij een
algemeenen wedstrijd, vooral bij zulk een waartoe de Kamers uit het gansche Dietsche
land werden genoodigd en die naar de uitgeloofde prijzen (‘juweelen’) Landjuweel
genoemd werd14).
Hoe het op zulk een Landjuweel toeging, zien wij o.a. uit de prijskaert’, welke de
Kamer de Transfiguratie te Hulst in 1483 richtte tot alle ‘princhen, facteuren, dekenen
ende besorghers ende an allen andren ghesellen van der edeler consten der
Rethorijcken ..... in allen beslotenen ofte ghepriviligeerde steden, kasteelen, dorpen,
nyemant uutghesteken’*). Alle mededingende Kamers kwamen zich eerst ‘presenteren
binnen pleyne zonneschijn’ voor het ‘taneel’, door de Kamer die gastvrouw was *)uitgezonderd.
opgeslagen. Den dag daarna trok men naar ‘der stede huus’ om door loting de volgorde
der spelen en andere dingen te bepalen. Daarna nam de wedstrijd een aanvang. Ook
in dit tournooi der geesten waren kamprechters aanwezig, ‘jugierers’ bestaande uit
leden der mededingende Kamers en van de Kamer die den wedstrijd had
uitgeschreven. Was alles afgeloopen, dan werden in eene laatste feestelijke
bijeenkomst de prijzen uitgedeeld: zilveren schalen, pinten, wijnpotten; bij de meeste
prijzen werd een ‘roosen hoet’ gevoegd15).
De Regeering volgde waar het volk was voorgegaan. PHILIPS DE SCHOONE riep
in 1492 ‘alle de ghemeene cameren en broederscepen vander Rethorijcken van allen
..... landen ende
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steden vander dietscher tonghen’ op, tot een samenkomst in het volgend jaar te
Mechelen. Daar zou men gemeenschappelijk raadplegen over de middelen ter
bevordering van de ‘excellente conste der Rethorijcken’.
Die samenkomst had plaats; doch behalve de Kamer van Bergen-op-Zoom zien
wij er slechts Zuidnederlandsche Rederijkers. Anders was het vier jaar later16).
De beteekenis dezer wedstrijden van ‘Rethorikers’ is niet te onderschatten. Hier
leerden de burgers van een stad, van een gewest, van verschillende gewesten uit Zuid
en Noord elkander beter kennen en waardeeren; hier werden allerlei scheidsmuren
en schotjes die verdeeld hielden aan het wankelen gebracht, hier onderlinge banden
geknoopt, hier eindelijk de weg bereid tot meer eenheld van denken en gevoelen.
Op het Landjuweel dat in 1496 te Antwerpen gehouden werd, zien wij wel vooral
Kamers uit Zuid-Nederland: uit Leuven, Kortrijk, Gent, Brussel, Mechelen, Yperen,
Dendermonde - maar naast deze ook Noordnederlandsche: uit Amsterdam,
Reimerswaal, Axel, Sluis, Hulst.
Zoo geeft het literaire leven van dezen tijd ons de wedergade te zien van hetgeen
wij in dezen zelfden tijd op de eerste groote Statenvergaderingen gezien hebben.

Eindnoten:
1) Hier als in het vervolg zal ik telkens moeten verwijzen naar mijn Geschiedenis der Nederlandsche
Letterkunde in de 16de eeuw, die als achtergrond een deel der geschiedenis van de 15de eeuwsche
literatuur bevat. Er is echter sedert de verschijning van dat boek (1889) veel nieuws gepubliceerd
in zake onze literatuur der 15de en 16de eeuw (nieuwe teksten, nieuwe feiten, nieuwe
beschouwingen) en mijne inzichten hebben zich op sommige punten gewijzigd. De voorstelling

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

van de literatuur der 15de en 16de eeuw, die men hier vinden zal, wijkt dus in menig opzicht af
van de vroeger gegevene.
Waar geene andere bron wordt vermeld, verwijs ik naar bovenstaand boek. Een werk van
algemeenen aard, dat eenige jaren geleden uitkwam, is: De Rederijkkamers in Nederland .....
door PRUDENS VAN DUYSE. Gent, A. SIFFER, 1900.
Vgl. Petit de Juleville a.w., II, 438.
Tijdschr. v. N.T. en Lett., XIV, 301 vlgg.
DE POTTER, Schets eener geschiedenis van de gemeentefeesten in Vlaanderen, p. 72 (Annales
de la Société Royale des Beaux-Arts et de littérature de Gand, Tome XII).
Tijdschr. v. N.T. en L., XIV, 301 vlgg.
DE POTTER, Gemeentefeesten, bl. 176.
In de rekeningen van Oudenaarde komt de naam: Ghesellen van der Retorike voor de eerste
maal voor in 1441 (Belg. Mus., VI, 388).
Vgl. het artikel van MARTEN RUDELSHEIM in Mélanges Paul Frédéricq (Bruxelles, HENRI
LAMERTIN, 1904) p. 138.
De Kamer De Peoene te Mechelen koopt in 1471 een eigen huis, genaamd Den Horen, gelegen
aan de groote markt. Vgl. VAN MELCKEBEKE's Geschiedk. Aanteek. enz., bladz. 13, noot 3.
Belg. Mus., I, 420.

10)
11) Vgl. de 15de eeuwsche statuten van onderscheidene Kamers, o.a. in het Belg. Museum en het
Vaderl. Museum.
12) Belg. Mus., I, 442.
13) DE POTTER a.w., bl. 73, 95.
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14) Belg. Mus., VIII, 294: ‘Int jaer 1466 wiert tot Lier gehouden een groot loffelijck lantsjuweel
van den edelen voetbogen’. Met dezen schietwedstrijd ging, zooals meer gebeurde, een
tooneelwedstrijd gepaard.
15) Belg. Mus., IV, 411 vlgg.; de prijzen naar die op het Landjuweel te Antwerpen (a0. 1496); de
hoogste prijs op het feest van Hulst was ‘een schoonen rijckelijck zilveren cop, weghende een
maerc zelvers, zonder tfaitssoen ende tgoud’.
De prijzen werden toegekend voor de fraaiste moraliteit, het aardigst en minst onzedig
esbatement, het fraaist geschreven spel, de Kamer die het verst weg woonde, de ‘ghenoughlicxste’
zot enz.
16) MELCKEBEKE's Geschiedk. Aant. rakende De S. Jans Gilde enz., bladz. 16-19.
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2. De edele conste der Rethorijcke.
Opvatting van kunst. Invloed van het Fransch. Het vers der Rethorijckers.
De Roovere. De Rammeleere. Van der Meulen. Herinneringen aan het
ridderwezen.
Naar ruwe schatting moeten er in de 15de eeuw in deze landen honderden rederijkers
zijn geweest, doch voor ons oog vormen zij slechts één groote groep; wij kunnen
onder die menigte weinig verschil, weinig schakeering, weinig individueels
waarnemen. De enkelen die wij bij name kennen, maken den indruk van typen hunner
soort te zijn geweest. In allen gevalle vertoonen zij onderling veel meer
overeenkomstigs dan verschillends.
Wat ons in hen allereerst treft, is de eerbied voor hunne kunst Dien eerbied zien
wij b.v. in de bovenvermelde uitnoodiging der Kamer De Transfiguratie waar
gesproken wordt van de ‘weerdighe ende edele conste der Rethorijcken, boven allen
consten waerdichst te prijsene, dewelke met allen rechte wel mach heeten ende
sculdich is te heetene coninghinne van consten’. In het vervolg van dien brief wordt
telkens opnieuw met eerbied van de kunst gewaagd; het woord edel vinden wij telkens
in verband met het woord conste. In een refrein dat uit den aanvang der 16de of het
laatst der 15de eeuw dagteekent, lezen wij: ‘Rethorica is eerst door gods geest
ghesonden’. In een ander refrein uit dienzelfden tijd wordt Rethorica vereenzelvigd
met het woord; langs dien weg kan een auteur
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beweren dat MARIA ‘deur rethoryke’ Christus ontvangen heeft1). Deze eerbied voor
de kunst van het woord, in een vorige eeuw nog slechts bij JAN BOENDALE en een
paar zijner tijdgenooten zichtbaar, gaat langzamerhand in een deel van ons volk
ontwaken. Hier valt dus vooruitgang waar te nemen; anders is het waar wij de
opvatting van kunst in dezen tijd vergelijken bij eene vroegere. BOENDALE had,
ondanks zijn ontzag voor de grammatica, toch wel besef van het innerlijkst wezen
der poëzie. In de 15de eeuw gaat men, naar het schijnt, de kunst van den dichter meer
en meer gelijkstellen met die van den redenaar, eene opvatting die ook onder de
Romeinsche rhetoren verbreid was.
Wij zien die opvatting duidelijk in de statuten der Kamer van HASSELT van het
jaar 1482, waar SINTE KATHELINE de rechte patronesse van alle ‘rhetorisienen’
genoemd wordt: quia disputando vicit quinquaginta rethores; dewelke Rhetores
waren alle doctuers, meesters ende groote clercken, die gheordoneert waren omme
haer met clergiën*) te verwinnen, ende van Gode te treckene; ende die sy met der
*)
groote overvloeyicheit van schoenen bloeyenden woerden, die sy uutstortte,
geleerdheid.
verantworde, ende so instrueerde, als dat sy alle bekeert worden, ende an Gode
gheloofden; dewelke bloeyende woerden wel gherekent siin moghen als fondament
van Rethoriicken, die van haer selven spreect: Est michi discendi racio cum flore
loquendi’2).
In den bovenaangehaalden bundel onuitgegeven refereinen heet het eveneens:
Rethorica es, soe ons doen weten
Oratoren poëten in hen secreten,
Een const van wel segghen, soet onghemeten3).

Hier zien wij de bron waaruit de redeneerende en betoogende
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zinnespelen van dezen en lateren tijd rechtstreeks zijn voortgevloeid.
Mag men deze lagere opvatting van poëzie ten minste voor een deel toeschrijven
aan den rechtstreekschen invloed der Latijnsche rhetoren? Daartoe heeft men zeker
eenig recht, indien men laat gelden, dat verscheidene geestelijken lid en eenige hunner
factor eener Kamer waren en dat men bij hen kennis der Latijnsche schrijvers moet
onderstellen. In allen gevalle beroepen de Rethoryckers van vroeger en later tijd zich
niet zelden op de rhetoren der oudheid. Zoo b.v. op deze plaats uit den bundel
onuitgegeven refreinen van 1524:
Rethorica is eerst doer gods geest ghesonden
Ende by die meesters in Grieckenland vonden
Als Goerghyas, Tullius, Hermogra (sic)4).

Ook de invloed van Frankrijk kan zich hier hebben doen gelden. Aan het hof der
Bourgondiërs was alles Fransch; de Fransche taal en literatuur hebben gedurende de
15de eeuw een sterken invloed geoefend op de ontwikkeling der Dietsche taal en
literatuur. Het feit van dien invloed is bekend genoeg; minder bekend zijn de omvang
en de beteekenis van dien invloed. Dat de taal langzamerhand geheel verfranscht
werd, weten wij, sedert de taalzuiveraars der 16de eeuw er de aandacht op hebben
gevestigd; doch er rijzen hier nog zooveel vragen waaraan tot dusver te weinig
aandacht is geschonken. Wij kunnen op het vraagstuk der taal slechts in het
voorbijgaan wijzen; de literatuur moet ons hier bezig houden. Ook hier is echter niet
genoeg onderzocht; bij een paar vroeger gegeven aanwijzingen kan ik slechts eenige
andere voegen5).
Naarmate gedurende de 14de en de 15de eeuw de innerlijke waarde der Fransche
poëzie daalde, ging zij meer gewicht hechten aan den uiterlijken vorm en de
beoefening der theorie.
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In de 15de eeuw werden een achttal Arts poétiques samengesteld; de oudste, door
EUSTACHE DESCHAMPS, in 1392 vervaardigd, was getiteld L'art de dictier (=
composer) et de fere chançons, balades, virelais et rondeaulx. Daarop volgden
ettelijke andere onder titels als Traité de l'art de rhétorique, La seconde rhétorique
enz. Bij honderden en honderden werden ballades, rondeaux (rondeelen) en lais in
twaalf strophen vervaardigd door dichters der 14de eeuw als DESCHAMPS, DE VITRY,
LEGOUAIS, in de 15de eeuw door CHRISTINE DE PISAN, ALAIN CHARTIER, CHARLES
D'ORLÉANS. Verreweg de groote meerderheid dier stukken onderscheidt zich
voornamelijk door zekere werktuigelijke vaardigheid in het maken van verzen of
wat daarop gelijkt. De droom en het allegorisch visioen zijn bij deze dichters in eere
- evenals trouwens in de Dietsche literatuur van vroegeren tijd -; FRANçOIS VILLON
was niet de eenige die JEAN DE MEUNG navolgde, toen hij een paar zijner gedichten
den vorm en den naam gaf van Testament. Dat de Fransche dichters van dezen tijd
zich facteurs noemden, zal wel verband houden met den titel van factor dien wij
hierboven vermeldden6). De invloed, dien deze Fransche dichters kunnen hebben
geoefend, zal bevorderd zijn door Fransch-dichtende Vlamingen als GEORGES
CHASTELAIN (1403-1475)7).
Zooals men ziet, vinden wij in de Fransche poëzie reeds van de 14de eeuw trekken
die wij in een deel der Dietsche poëzie van de 15de terugvinden; het ligt voor de hand
aan te nemen, dat niet alleen de taal maar ook de literatuur van Frankrijk invloed
gehad heeft op de ontwikkeling der onze. Of ook de gelijkstelling van poëzie en
rhetorica door Fransche schrijvers uitgesproken is, vóórdat het hier geschiedde, of
dat voorbeeld hier invloed geoefend heeft, zal misschien door voortgezet onderzoek
blijken. Doch ook al neemt men voorloopig als waarschijnlijk aan, dat de ontwikkeling
der literaire
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begrippen in Frankrijk eenigen invloed heeft geoefend op de ontwikkeling onzer
literaire begrippen, dan zal men zich toch moeten wachten voor overschatting van
dien invloed. Men zal niet uit het oog mogen verliezen dat de gelijkstelling van poëzie
en rethorica het werk is geweest eener burgerij die geen scherpe grenzen trok tusschen
poëzie en wetenschap, die in de poëzie vooral een middel zag tot volksopvoeding
en dat in hare dichters waar zij als opvoeders, leerend en stichtend, verzen schreven,
het schoonheidsbeginsel werd overheerscht door het nuttigheidsbeginsel.
Het is opmerkelijk dat wij de lagere opvatting van poëzie in dezen tijd zien
samengaan met een gedeeltelijke verwording van het oud-nationale versrhythme.
Het oudnederlandsch vers, zich aansluitend bij de rhythmen van de omgangstaal,
doch zich boven die omgangstaal verheffend door de muzikale harmonie van stijging
en daling waarin de aandoening zich uitte, was ook vroeger, vooral in het leerdicht,
niet zelden gezonken tot een zielloos namaaksel. Doch in deze eeuw zien wij dat
verschijnsel eene buitengewone uitbreiding verkrijgen. Dat moest zoo komen: waar
een gansche burgerij storm liep op de poëzie, daar moest het natuurlijk rythme van
den gang verloren gaan. In vele tooneelstukken, ernstige en komische, zien wij het
vers naderen tot het proza van de omgangstaal; doch in het lied blijven wij de
versmuziek hooren en trouwens ook in het drama, overal waar uit sterke aandoening
ware poëzie geboren werd8).
Het spreekt vanzelf dat sterke aandoening alleen niet voldoende is om poëzie
voorttebrengen. Zij zal dat alleen vermogen in een dichter of een dichterlijk individu,
begaafd met wat WORDSWORTH heeft genoemd ‘the accomplishment of verse’. De
‘gezel van Rhetorycke’ JAN BARTOEN moge op-
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rechte droefheid hebben gevoeld over den dood van zijn vriend ANTONIS DE ROOVERE,
toen deze in 1482 gestorven was - hij heeft uit zijne droefheid niets beters weten te
maken dan rijmelarij van deze soort:
Hij was een meester dichtere, geen vreuchde swichtere,
Ende abel oock van den langhen sweerde
..................
Ende van den voetboghe een aerdich plichtere,
Met metsene hy hem ambachtelyck gheneerde.

Deze ‘Brugghelinck’ kan sterk zijn geweest op het lange zwaard en den voetboog,
een ‘meester-dichter’ kunnen wij hem niet meer noemen. Echter geven zijne werken
ons in menig opzicht een denkbeeld van de ‘edele const’ zooals zij zich in den aanvang
vertoonde. Geestelijke gedichten beslaan er de grootste plaats en hij houdt een lofzang
op de priesters. De burger komt even voor den dag in de tweespraak Van pays en
oorloghe waar de Oorlog erkennen moet: ‘Paeys is best, tvolck segghe dat wille’; in
zijne neiging tot het uitdeelen van ‘wijze leeringen’; ook in eene zwakke satire op
hetgeen hij verkeerd acht in de maatschappij. Doch deze ‘gezel van der logiën’ die
tot God eene bede richtte ‘om pap ende broodt in d'oude daghen’, voelde zich blijkbaar
te afhankelijk om zijne stem krachtig te doen hooren; over het algemeen is zijne leus
dan ook: ‘Houdt tant voor tonghe ende swijcht al stille’.
Zijne lofdichten op MARIA met hunne opeenstapelingen van beelden en
‘afschaduwingen’ uit het Oude Testament doen aan MAERLANT denken; zijne korte
stukjes, die een of andere algemeen-zedelijke waarheid bevatten, aan
HILLEGAERTSBERCH; daarin is evenmin iets nieuws als in zijn gebruik van den droom
en de allegorie als dichtvorm. In zijne refereinen, baladen en rondeelen treft ons het
nieuwe; doch een nieuw, niet door
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hem geschapen maar van elders overgenomen. Ware het nog met eenigen smaak of
geest verwerkt, dan zou men DE ROOVERE, met zijn lateren uitgever, een ‘gheestich
Poëte’ kunnen noemen. Doch ook de smaak moet van twijfelachtig allooi zijn geweest
in een auteur die in de beschrijving van een walgelijk paar minnaars als Pantken ende
Pampoeseken zoo weinig talent toont en een strijd tusschen Natuur en Verstand
vergelijkt bij ‘twee verckens die oprechten haer borstelen’. Op zijn best toont DE
ROOVERE zich in een soort van doodendans, door hem Van der mollen feeste betiteld.
Den vorm van een droom heeft ook het dichterlijk Testament, dat DE ROOVERE's
jongere tijdgenoot, GILLIS DE RAMMELEERE, op het eind van zijn leven schreef.
Lichaamssmarten waren het die dezen zeventigjarigen Deken der Kamer De Fonteine
te Gent zijn naderend uiteinde indachtig maakten en er toe brachten zijn vrees voor
den dood en zijn schuldbesef in een soort van openlijke biecht uit te spreken. Uit
dergelijke beweegredenen ontstond het ‘zuverlic boucxkin’, waarmede de ‘excellente
rhetorisien’ ANDRIES VAN DER MEULEN waarschijnlijk in den aanvang der 16de eeuw
een werk van penitentie hoopte te verrichten. Voor de ‘ydel dinghen’ en ‘onreyn
baladen’, vroeger door hem gedicht, wil hij nu iets beters geven ‘op hope van gracyen
ende van ghenaden’ - gelijk andere Nederlandsche dichters vóór hem.
Hij heeft daartoe een Latijnsch werkje gekozen, waarin wordt aangetoond hoe
rampzalig en nietswaardig de mensch is en hij heeft dat verwerkt tot een langademig
rijmwerk van omstreeks 4000 regels. De beste plaatsen uit dat gedicht zijn die waarin
de dichter te velde trekt tegen de overmatige weelde zijner dagen; dan komt er gang
in zijn verzen en warmte in zijn pleidooi. Doch overigens is het talent dezer beide
‘rhetorisienen’ gering evenals dat van een paar hunner tijdgenooten D'INGHELSCHE
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en POTTERKIN, voorzoover wij deze althans mogen beoordeelen naar de schaarsche
werken die van hen bekend zijn9).
Aan ANDRIES VAN DER MEULEN is, doch op te zwakken grond, een gedicht
toegeschreven dat een nagalm der ridderpoëzie bevat: D'ystorie van Saladine, naar
het schijnt, vóór 1483 geschreven10). Doch hetzij VAN DER MEULEN al dan niet de
auteur van dit rijmwerk is geweest, vast staat dat wij hier een ridderlijke stof
behandeld zien door een rhetorycker. In meer dan 200 achtregelige coupletten met
overslaande rijmen vinden wij hier een vrij verward verhaal van de oorlogen tusschen
sultan SALADYN en de Christenen. HUGHE VAN TABARIE, dien wij vroeger bij HEIN
VAN AKEN leerden kennen, komt ook hier voor, al speelt zekere ridder CHAVENGY
de hoofdrol. De dichter maakt melding van den slag bij Ronchevale, van dien bij
Aliscans (uit den Guillaume d'Orenge), hij toont bekendheid met den roman van den
Chevalier au Cygne, doch heeft zijne kennis blijkbaar voor een deel ontleend aan
een kroniek. Wij zouden van dit gebrekkig werk geen gewag hebben gemaakt, ware
het niet dat hier blijkt, dat ridderlijke stoffen binnen den kring van het literair leven
der burgerij werden getrokken; een verschijnsel dat wij ook elders in de literatuur
van dezen tijd zullen aantreffen en dat daar slechts afspiegelt wat het maatschappelijk
leven van dien tijd te zien geeft.
D'ystorie van Saladine is niet het eenige werk, waar wij dit verschijnsel opmerken.
In een geestelijk gedicht van dezen tijd wordt Christus aan het kruis vergeleken bij
‘Roelande metten hoorne’11). Op het Landjuweel van 1496 te Gent werden
onderscheidene ‘Cameren van Rethorycke’ uitgenoodigd om battementen te spelen
‘in duitsche tale, ronde rijme, sonder eenighe vylonie of dorperheit’. Zóó plaatste de
gezeten burger zich, in navolging van den ridder, op zijne beurt tegenover den
dorper12).

Eindnoten:
1) Ongedrukte bundel refereinen van 1524 (JAN VAN STIJEVOORT) f0. LXI en f0. CCXXVI.
2) Belg. Mus., IV, 419.
3) T.a.p. f0 CCXXIII v0.
4) f0. LXI.
5) Ontleend aan de, onder PETIT DE JULEVILLE's leiding samengestelde: Histoire de la Langue et
de la Littérature francaise, II, 336 suivv.
6) Trouwens in den bundel onuitgegeven refreinen van 1524 leest men ook (f0. CCXXXIX v0.):
Prinche, hij die hier af factuer es.
7) Vgl. behalve PETIT DE JULEVILLE's werk ook: Essai sur l'histoire de la Poésie française en
Belgique par M.A. VAN HASSELT (Mém. Courr. de l'Acad. Royale de Bruxelles, T. XIII).
In mijne Gesch. der Ned. Lett. in de XVIe eeuw, I, 131, wees ik op de overeenkomst tusschen
een referein van DE ROOVERE en VILLON's bekende ballade des Dames du temps jadis. Ik zag
toen over het hoofd, dat vragenreeksen als deze:

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2

Waer es Salemons wijsheyt? Waer es Sampsoens cracht?
Waer es die groote coninc Alexandere?
Waer es Neerons quaetheyt, d'onnaerdijge dracht?
...................
Waer es Cartaghe, die machtijge stat?
enz.
niet alleen bij VILLON en andere dichters van dien tijd, maar ook reeds in een aan S. BERNARD
toegeschreven gedicht Mundi Vanitas voorkomen. Zoo b.v.:
Dic ubi Salomon
Olim tam nobilis,
Vel ubi Samson est,
Dux invincibilis;
Vel pulcher Absalon,
Vultu mirabilis
.......
Quo Cesar abiit
Celsus imperio
etc.
8) Op den samenhang van ons oud-nationaal vers met hedendaagsche kinderliedjes en rijmpjes is
het eerst gewezen door DE GEYTER in zijne Inleiding tot Reinaart de Vos (Schiedam 1874);
later, onafhankelijk van hem, door mij in Het Lied in de Middeleeuwen, bl. 546-7; daarna door
F. VAN DUYSE in Het oude Nederlandsche Lied, Inl. II. De metriek van het vers. Onlangs is de
bouw van ons vers opnieuw ter sprake gebracht door Dr. C.G.N. DE VOOYS in een opstel dat
‘meer krities dan opbouwend’ is, doch dat desniettemin veel goeds bevat en anderen tot nieuw
onderzoek moge prikkelen. (Taal en Letteren. XV Jaargang).
9) Over DE ROOVERE, DE RAMMELEERE en VAN DER MEULEN uitvoeriger gehandeld in mijne
Gesch. der Ned. Lett. in de 16e eeuw, I, 109 vlgg. D'INGHELSCHE en POTTERKIN's refreinen in
Vad. Mus., IV, 128 vlgg. Is D'INGHELSCHE dezelfde als JAN D'INGELSCHE, die een niet onaardig
stukje Vander Taverne schreef? (Vgl. Vad. Mus., I, 86).
10) Een niet volledig exemplaar ter Haarlemsche Stadsbibliotheek. Vgl. CAMPBELL, Annales, no.
979; C. stelt het vóór 1483.
WILLEMS denkt aan ANDRIES VAN DER MEULEN als auteur op grond vooral: dat deze thuis
hoorde in Oudenaarde, waar dit gedicht gedrukt is. Waar de auteur spreekt van ‘den strijt van
Alisant noch Ronchevale’ moet hij wel Aliscans bedoelen. Wat zijne bronnen betreft, lette men
op de regels:
Int curte es dese ystorie schone
Ghenomen uter coronike.
11) Dietsce Rime ... door Dr. K. DE GHELDERE. Brugge 1896, p. 97.
12) Dr. FRIEBSCH geeft in zijne Deutsche Handschrifte (Anhang no. 99) een overzicht en groote
fragmenten van een riddergedicht over zekeren Johan uz dem Virgiere dat volgens vs. 27 gedicht
zal zijn ‘uz flemschen in unser dutsche sleht’. De rijmen schijnen deze bewering twijfelachtig
te maken. Overigens bevat het werk slechts gebrekkige namaak van vroegere ridderpoëzie.
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3. Beroepsdichters.
Wat werd er, terwijl de ‘edele conste van rethorycke’ zich zoo ontwikkelde, van de
sprekers en de overige beroepsdichters die wij vroeger leerden kennen?
Toen WILLEM VAN HILDEGAERTSBERGH in den aanvang der 15de eeuw naar rust
ging verlangen, vond men nog verscheidene zijner gildebroeders die het oude leven
voortzetten: DYRC MATHIJSZ en zekere MEESTER PIETER, die vermeld worden a0.
1400-1401 en 1403-1404; BERTELMEEUS VAN WATERSLOET ‘de dichter’ en PIETER
MARIENSOEN, ‘de dichter’ die wij in de jaren 1413-'15 aantreffen. Een der latere
sprekers die wij met hun naam vermeld vinden, is ENGEL ‘de sproeckspreker’; in
1467 verdient hij te Dordrecht met een voordracht twee stuivers. De laatsten die ik
vermeld vond, zijn WALRAM VAN BRUGGE (1473-'74), WALLEKIN en HANNEKIN
1)
VAN BRUGGE (1480-'81) .
Naast deze bij name genoemde, waarschijnlijk voornamer, sprekers, vinden wij
evenals vroeger naamlooze broeders van den gilde, die in de jaren 1410-'13 vermeld
worden als ‘een gezel die to ryme sprak’ of ‘een gezel van Zutphen’ die geerne
sproken ghesproken hadde’1).
Op deze naamloozen en hunne poëzie kunnen wij eenig schemerlicht laten vallen
door middel van een paar gedichten die waarschijnlijk uit de eerste helft der 16de
eeuw dagteekenen. In een merkwaardigen bundel volkspoëzie, dien wij later van
naderbij zullen beschouwen, vinden wij een aantal gedichten die betrekking hebben
op de Orde van Aernouts arme Broederen of de Orde der Rabouwen. Deze orde is
eene vereeniging van
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landloopers, boeven en bedelaars, vereenigd tot een denkbeeldig gilde. Tot hen
behooren: ‘oude luytenaers, harpers, tromslaghers ende veel ander speellieden komen
ooc by: om dat sy 't lichtelic winnen, so verteeren sy 't lichtelick ende sy en hebben
niet achter gehouden; dan moeten sy mede.’ Verder nog: AERNOUTS gesellen die
metten netten*) achter lande loopen. Die inde Taveerne gaen spreucken spreken ende
*)
singen’.
in lompen.
Aan deze laatsten wordt de volgende raad gegeven:
Daer nae loopt in Wijn oft Bierhuys,
Sprekende stoutelijck sonder confuys,
Soo ghy vint Heere, Ridders ende knapen,
Leecken, Klercken ende Papen,
Soo sult ghy daer nieuwen dinghen beginnen,
Te segghen van weyspel ende van minnen,
Van Hasen, van Herten ende van jaghen,
Daer af suldy spreken ende ghewaghen,
Vant Ghevogelte, van Valcken ende Honden,
Van steeken Tournoyen ende Tafelronden,
Van rennen, van loopen ende van rijden,
Van schermen, van vechten ende van strijden
Ende van andere diergelijcken dinghen,
Sult ghy altoos spreken ende zinghen.

Op een andere plaats in dezen bundel wordt van ‘den jonghen AERNOUT’ gezegd:
Veel nieuwe spreucken gaet hy leeren,
Alsoo dat hy hem voor Vrouwen noch Heeren
Nemmermeer en derf vertsaghen2).

Zooals men ziet, wordt op het répertoire dezer beroepsdichters vrij wat plaats
ingenomen door het ridderwezen met den

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2

100
aankleve van dien; de dichters moeten handelen van vrouwen en van minne, van
jacht en tournooi, van schermen en vechten. Onder hun publiek worden behalve
leeken en ‘clercken’ ook Heeren en Vrouwen genoemd.
Naar het schijnt, leeren de hier bedoelde dichters de stukken die zij willen
voordragen uit het hoofd. Handschriften die hun repertoire bevatten, zullen de armeren
onder hen gewoonlijk niet bezeten hebben; de meer gegoeden en aanzienlijken wel.
Een paar zulke handschriften der 15de eeuw zijn ons bewaard en geven ons een blik
in de poëzie welke door deze dichters van beroep ten gehoore werd gebracht. Beide
handschriften zijn van papier en toonen duidelijk hoe weinig zorg er aan besteed is;
het schrift is slordig, de teksten zijn met groote achteloosheid behandeld, niet zelden
deerlijk verhaspeld.
Het eene dat uit de eerste helft der 15de eeuw dagteekent, bevat boerden, hoofsche
minnepoëzie, het vroeger behandeld gedicht ‘van den Kaerlen’, een ‘notabel van den
elementen’ - alle nog tot een vorige eeuw behoorend; eene uitzondering maakt slechts
het gedicht Vander blauwen scute waarover straks meer.
Het andere handschrift dat in de tweede helft der 15de eeuw ontstaan zal zijn, bevat
eenige bladen van een afschrift van het Roelantslied; een fragment van den
geestelijken roman Jonitas en Rosafiere, eenige minneliederen, een deel van De
Roovere's gedicht Van der mollen feeste (een soort van doodendans) en een paar
gedichten van luimigen aard, die wij nader zullen leeren kennen. Beide handschriften
zijn slechts voor een deel tot ons gekomen en hebben vrij wat meer bevat dan hetgeen
zij nu inhouden. Ook echter uit het overgeblevene kunnen wij wel zien dat zij, het
eene meer het andere minder, beantwoorden aan hetgeen onder ARNOUTS arme
broederen’ wenschelijk werd geacht3).
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Vertegenwoordigt het oudere handschrift, dat over het algemeen kiescher is, een deel
van het répertoire der voorname sprekers? Bevat het jongere met zijne liedjes, die
hier en daar zeer realistisch zijn en zijne grappen in het faecalische genre, meer zulke
stukken als door de mindergegoede beroepsdichters werden voorgedragen? Wij
kunnen die vragen slechts stellen; ze te beantwoorden zou omvangrijker bewijsstof
eischen. Ook al konden wij ons wagen aan een poging tot het trekken van zoodanige
scheidingslijnen, dan zouden wij ons moeten wachten voor scherpte van lijn. Het
ligt in den aard der zaak dat het doorgaans moeilijk zal blijven, grenzen te trekken
tusschen de beide bovenbedoelde soorten van beroepsdichters; zelfs in vele gevallen
tusschen beroepsdichters en ‘ghesellen van der retorycke’. Anderzijds zijn er ook
gevallen, waarin iemand die dezen tijd eenigszins heeft leeren kennen, niet lang zal
twijfelen tot welke categorie een of ander gedicht gebracht kan worden.
De waarheid van het bovenstaande zal ons nader blijken uit eene beschouwing van
eenige dichtwerken van dezen tijd, die wij aan dichters van beroep toeschrijven. Er
kan twijfel bestaan of JACOP VAN OESTVOREN die het gedicht van die blauwe Scuut
dichtte, een rethorycker of een spreker is geweest. Om de wijze waarop de dichter
in het laatste vers zijn naam noemt en evenzeer om den ganschen geest van het
gedicht, ben ik geneigd aan een spreker te denken. Het gedicht zelf is een merkwaardig
stuk uit het jaar 1413 dat de spot-statuten bevat van een gilde, waarin de ‘verloren
kinderen’ van allerlei rang, stand en soort, ‘ghesellen van wilde manieren’ en vrouwen
en meisjes van dezelfde plumage vereenigd waren.
Overloopende levenslust en moedwillige dartelheid in verband met toenemende
weelde en brooddronkenheid hadden er pleizier in, den draak te steken met de
achtbare, deftig geregle-
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menteerde gilden; zoo had reeds in het laatst der 14de eeuw de Cleefsche ridderschap
in hare Narrenorde een spotbeeld der bestaande ridderorden geschapen. Misschien
dagteekent de oprichting van het gilde der Blauwe Schuit te Antwerpen reeds uit
dienzelfden tijd; in allen gevalle dichtte JACOB VAN OOSTVOREN de statuten, toen
de Brabanders (a0. 1413) op Zuid-Beveland een steekspel kwamen houden met die
van Hoedekenskerke. De gedachte om de leden van zulk een gilde bijeen te brengen
in een schuit of schip, lag voor de hand. Vanouds - het was een herinnering aan het
oude geloof onzer Germaansche voorouders - zag men in de ommegangen hier te
lande, vooral op Vastenavond, een schip of schuit verschijnen. En dit schip moest
blauw zijn; immers de kleur waarmede onze voorouders aanduidden dat ergens de
schijn het wezen niet dekte.
Welkom was hier ieder die de dwaasheid boven de wijsheid verkoos: ridders en
schildknapen die hun goed naar den lommerd brengen en hun koren groen eten*),
geestelijke heeren die 's nachts brassen met schoone vrouwen; papen en clercken, *)verkoopen, terwijl het nog
te velde staat.
monniken en kluizenaars van hetzelfde allooi, die wel weg weten met het geld
dat zielmissen en licht verkrijgbare absoluties hun opbrengen; poorters die hun
ouderlijk erfdeel verkwisten met lichte vrouwen; vrouwtjes die met Sint Joris vischsop
begoten*) zijn, abdissen, nonnen, minlijke bagijntjes en maagden die boven de vijf
en twintig komen en vrouwen die met een ouden man bezocht zijn - allen hebben *)belust op minne.
toegang en zijn welkom, met uitzondering van moordbranders, zeeroovers,
beurzesnijders en ‘ghemene wiven’.
Eer luimige rijmelarij dan poëzie, heeft dit gedicht nochtans verdienste, omdat het
een deel van den geest dier tijden zoo goed karakterizeert, en dat misschien nergens
beter dan in het liedje van den doorbrenger:
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Sonder sorghen, wilder dan wilt!
Hi en dochte*) niet die een mite hilt.
God onse Heer is rijc ghenoech;
Laet ons nemen ons ghevoech
Van den onsen sonder sorghen:
Laet si sorghen die ons borghen4).

*)

zou niet deugen.

Blijft bij de bepaling van het auteurschap van dit gedicht twijfel niet geheel uitgesloten
- kwalijk kan men er m.i. aan twijfelen, dat wij het werk van een beroepsdichter vóór
ons hebben in een gedicht dat handelt over het droevig lot van de gans, die hier Alyt
genoemd wordt. Een gans (eene Sint-Maartensgans? of eene die door de parochianen
is opgebracht?) door den koster naar pastoors huis gedragen en haar lot voorziend,
klaagt haar leed:
O ghy allen, die hier lijden*),
Bi den wege gaet oft rijdet,
Besye of ye martelaer
Ye leet pine soe zwaer
...........
Men verworghet mynen hals,
Myn plumen worden my afghepluct
Myn dermen worden my utghetruct
enz.

Misschien is dit stuk een van die ‘sermons joyeux’, zooals er in de Fransche literatuur
der 15de en 16de eeuw voorkomen en waarvan een handelt over ‘La terrible vie,
testament et fin de l'oyson5).
Zoo zou ik ook het eerst aan een der minder beschaafde beroepsdichters denken,
waar gevraagd wordt naar den auteur van een moeilijk leesbaar en slechts ten deele
verstaanbaar fragment in hetzelfde handschrift dat Alijt's klachten heeft
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bewaard. Een heilige die onder ‘Aernouts arme Broederen’ zeker welbekend was,
SINTE SNOTTOLF, behandelt hier het vraagstuk waarover ook RABELAIS de
schittervonken van zijn weelderig vernuft laat springen en dansen en dooreentuimelen
in het hoofdstuk ‘Comment Grandgousier cognut l'esprit merveilleux de Gargantua
à l'invention d'un torchecul.’
Aan beroepsdichters van dezen tijd zou ik ten slotte een drietal tweespraken willen
toeschrijven: tusschen Meester en Klerck, tusschen Meester en Aernout en tusschen
Claes en Jan.
De eerste is een gewoon débat zooals wij er in de 14de eeuw zooveel hebben leeren
kennen; wat staat hooger, luidt de vraag: de Mey of de schoone Vrouwen? De Meester
prijst den Mei, de leerling de Vrouwen. De Klerck zet den Meester eindelijk
schaakmat met de ‘reyne maghet Marie’; wel tracht de Meester zich nog te dekken
met het heilig Sacrament, bereid uit het koren dat de Mei ons brengt, doch de Klerck
weet hem ook hier te weerleggen en zoo erkent de Meester zich overwonnen.
Van gansch anderen aard zijn de twee laatstgenoemde stukken. Beide behooren
tot die bij het Germaansche volk vanouds geliefde beurtgesprekken, waarin de sprekers
elkanders vernuft beproefden in het stellen of ontduiken van moeilijke vragen of
waarin zij wedijverden in de kunst van vroolijken onzin voor den dag te brengen. In
de tweespraak tusschen Meester en Aernout krijgen wij eerst een staaltje van
onderwijs, zooals de Rabauwen het verstonden, van hun tellen en spellen: ‘Aernout
spelt mij seven!’ - het antwoordt luidt:
Twee nonnen die onsuyver leven,
Twee Monnicken die uyt haer klooster loopen,
Twee Canonicken die haer Proven*) vercoopen,
Ende eenen Woeckenaer sonder weldaet,
Dese sijn van Godt ghehaet.
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‘Aernout spelt my elve.’ - ‘Ghewisselijc ghy syter een selve’*). Bijsterveld spelt hij
*)
op de volgende wijze:
woordspeling met elf (zot).
Dat is een buydel sonder geldt,
Hongher en twee coude naecte beenen
Ende krijt sonder dobbelsteenen,
Den korf ontdect ende niet gheheel,
Dat is van Bijster-veldt een Kasteel.

Waarom draagt gij dat ‘net’? - Het heeft voeten noch handen; daarom draag ik het.
Ook het jammerlijk schooiersleven - jammerlijk, maar vrij - wordt ons met zekeren
galgenhumor geschetst. Waar hoort hij de mis? In het groene bosch, dat is zijn kerk,
daar hoort hij leeuwrik en nachtegaal zingen en hij verstaat die vogeltjes evengoed
als de Meester zijn Parochiaan. Al zijn huisraad is een naald en een draad om zijne
versleten kleeren mede te naaien en een stok in vieren gespleten waarmede hij zijne
‘amye’ de maat neemt; 's morgens ziet zij er groen en blauw van als een pauw. Zijn
wintervoorraad? Een raap, met de handen uitgerukt, met de tanden geschild. Zijne
min? Een leggende hen en een melkgevende koe.
Door zulke trekken weet de dichter ons den vagebond in zijn handel en wandel,
zooals hij praat en gaat, voor oogen te brengen.
Tusschen Claes en Jan is het kaatsen en den bal verwachten, maar een bal die met
de zotskolf heen en weer geslagen wordt:
Claes. Jan van waer comt ghy heer?
Jan. Ic come van boven neer.
Claes. Saegdy dan onse Vrouwe niet?
Jan. Neen, ic en was soo hooghe niet.
Claes. Jan, wie is tuwent de hooghste?
Jan. De weerhaen als daer gheen voghel op en staet.
................
................

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2

106
Claes. Jan, ghy zijt een ghesel.
Jan. Ick en ben niet; ick heb een getrout wijf.
Claes. Dat is goet, Jan.
Jan. 't Is niet goet; 't is een out leelijck wijf.
Claes. Dat is quaet, Jan.
Jan. 't Is niet; zij heeft goet lant datmen zaeyen mach.
Claes. Dat is goet, Jan.
Jan. 't Is niet; ic zaeyde Weyte-cooren ende daer wies Russecooren*)
Claes. Dat is quaet, Jan.
Jan. 't Is niet; ic mesten der goede vette verkens by
.................
Zoo speelt het onschuldig volksvernuft zijn jolig spel van stoot en afweer, van grijpen
en ontduiken, van op-en-neer en heen-en-weer: kunst die het gezelschaps-spel nadert,
doch die niettemin den volksgeest in een deel van zijn wezen zoo goed karakterizeert6).
Dat er verschil bestond tusschen de ‘ghesellen van der rethorycke’ en de
beroepsdichters, kan uit het voorgaande gebleken zijn, doch moge hier nog eens kort
samengevat worden.
Voor de sprekers en met hen verwante dichters was de kunst een beroep; voor de
Rethoryckers werd zij een roeping. Die verheffing van beroep tot roeping was een
stap op den goeden weg; immers een eerste poging om de aesthetische aandrift,
gezuiverd van baatzucht, te brengen tot die belangeloosheid die een voorwaarde is
voor het ontstaan van ware kunst. De Rethoryckers stellen de kunst hoog, zij gaan
nadenken over haar wezen; streven naar ontwikkeling, nemen Fransche dichtvormen
over, geven gaarne aan hunne taal iets deftigs door Fransche woorden. De
beroepsdichters laten zich met dat alles weinig in; zij volgen den ouden trant en
houden hun Dietsch zuiver.
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Doch naast dit verschil zien wij verwantschap. Een spreker als WILLEM VAN
HILLEGAERTSBERCH staat in menig opzicht niet ver van de Rethorijcke. Het
verwondert ons niet dat men rethorijckers en sprekers in dezen tijd wel eens
vereenzelvigde; in het midden der 15de eeuw worden de leden der Middelburgsche
Kamer Het Bloempje van Jesse uitdrukkelijk sprooksprekers genoemd. In den aanvang
der 16de eeuw zien wij de Rethoryckers op gastmalen van aanzienlijken optreden
zooals in vroeger tijden de sprekers ‘voor mijns heren tafel’. Zoo worden de ‘gesellen
van der retorijcke’ te Oudenaarde in 1507 door den Magistraat beloond voor hunne
diensten op ‘een maeltijt daer mijne heeren van Lalaing, Trasenies ende andre waren’;
in 1514 vindt men in de rekeningen dier stad gewag gemaakt van een dergelijk
feestmaal en de kosten van ‘spijse, wijnen, speellieden, retorisienen ende anderssins’.
Waarschijnlijk zullen reeds gedurende de eerste helft der 15de eeuw verscheidene
sprekers het zwervend leven hebben vaarwel gezegd, zich gevestigd in een of andere
stad en daar zich aangesloten bij eene Kamer van Retorycke. Langzamerhand zullen
die Kamers loopplaatsen zijn geworden waarheen allen samenstroomden die belang
stelden in kunst en wetenschap. Van dien wijdstrekkenden invloed der ‘edele conste’
getuigt ook de uitnoodiging der Kamer de Transfiguratie te Hulst in 1483 tot ‘alle
heren; gheestelicke, waerlicke*); edele, onedele; groote, middele, ende van wat state
*)
zij zijn’.
wereldlijke.
de
Doch naast de Retoryckers bleven - ook de 16 eeuw zal het ons toonen - nog
altijd een aantal beroepsdichters het zwervend leven voortzetten. Dat zij er in de
schatting van het publiek niet op vooruit gingen, mogen wij opmaken uit een
woordenboek van het laatst der 15de eeuw (Teuthonista) waar het woord
sproeckenspreker met het woord koichler (goochelaar, jongleur) gebruikt wordt ter
verklaring van het woord netboeve,
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d.i. een boef die in een net (lompen) loopt. Wanneer wij ons herinneren dat in de
bovenbehandelde of genoemde gedichten der 15de en 16de eeuw net de naam is,
waarmede de kleeding van ‘Aernouts arme broederen’ wordt aangeduid, dan krijgt
die verklaring nog meer beteekenis7).
Behalve nu dat de sprooksprekers zich ten deele zullen hebben opgelost in de
Retoryckers, moet er ook overigens vrij wat verwantschap naar den geest hebben
bestaan tusschen Retoryckers en beroepsdichters, die wij immers beide volksdichters
moeten noemen.
Indien wij dan nu ten slotte herhalen, dat wij de literatuur der 15de eeuw en die
der 16de eeuw vóór de Hervorming danken aan Retoryckers en beroepsdichters, dan
bedoelen wij daarmede: dat vermoedelijk een groot deel van die werken gedicht zal
zijn door Retoryckers, maar ook door sprekers die zich bij de Retorijcke hadden
aangesloten, door Retoryckers die verwant waren met de beroepsdichters; dat een
kleiner deel van die werken door beroepsdichters gemaakt kan zijn.
De mysteriespelen en overige geestelijke drama's zullen waarschijnlijk voor een
groot deel gedicht zijn door geestelijken die facteurs waren eener Kamer. Ook
leeken-retoryckers echter zijn als tooneeldichters werkzaam geweest. Zoo ontvangt
ANTHONI DE ROOVER van de stad Lier eenig geld, ‘van drie spelen te dichtene in de
innecomste’. Zoo wordt zekere HENRICK BAL - waarschijnlijk facteur eener Kamer
- beloond voor het dichten van sinte Gommares spel, van een spel van onser liever
Vrouwe; de glasschilder, meester WOUTER VAN BATTEL voor een spel van sinte
Gommaer. JAN AMOERS, kloosterling van Vlierbeek, wordt in 1443 door de Overheid
van Leuven belast met het samenstellen der tooneelspelen Van O.L. Vrouwen
miraculen en Van de drie Ierarchiën. WULFFAERT WEYSE, ‘facteur van de retorycke’
te Axel, wordt a0. 1519-'20 betaald ‘voor tmaken

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2

109
ende stellen van de spele ende sprake vande sybillen, vande joden, vande drie
coninghen ende ander personen vande processie ende ommeganck’. In het laatste
geval behoeft men echter niet noodzakelijk aan tooneelstukken te denken; het is
mogelijk dat daar gesproken wordt over ‘tableaux vivants’, waarbij gesproken werd8).
In de vroolijke stukken of stukjes, kluchten en esbatementen, staan de Retoryckers
zeker dicht bij de beroepsdichters; evenzoo in menig vroolijk lied. Wie zal zeggen
hoeveel van dat alles aan beroepsdichters te danken is? Hier staan wij aan de grens
onzer kennis. Die grens zou heel wat verder kunnen liggen, indien er niet zooveel
van de literatuur dier tijden ware verloren gegaan. Tal van tooneelstukken der 15de
eeuw kennen wij slechts bij naam. Van welken aard waren de ‘ydel dichten’ en
‘onreyn baladen’
ende veel ander verloren werck,
Daer menigh ten zonden ut nam zijn merck

waarover ANDRIES VAN DER MEULEN op lateren leeftijd zulk een berouw had? Waren
het slechts minnedichten of ook werk in den trant van dat der beroepsdichters? Ook
hier kunnen wij slechts vragen stellen en die vragen zouden licht met andere te
vermeerderen zijn.
Lang niet alles in de opvatting en het wezen van de kunst der Retoryckers is ons
duidelijk. Doch dit eene kunnen wij duidelijk zien: dat er onder het door hen
voortgebracht dramatisch en lyrisch werk veel schoons, veel verdienstelijks of
karakteristieks is. Daarom wordt het eindelijk tijd, de verouderde beschouwing te
laten varen volgens welke ‘de edele const van Retorycke’ bestaan heeft slechts in
kunstjes9).

Eindnoten:
1) Vgl. JONCKBLOET, Mnl. Dichtk., III, 612-617; Reken, der Gilden van Dordrecht, door Mr. J.C.
V. OVERVOORDE, bl. 22 en het later te vermelden stuk in Het Volksbelang (21 Aug. 1897).
2) Veelderhande geneuchlycke Dichten enz. (herdruk vanwege de Maatsch. der Ned. Letterkunde)
bl. 99 en 108-109.
3) Vgl. over die beide handschriften: VERWIJS, Van Vrouwen ende van Minne, p. X en XXXII en
mijn artikel Handschriften der Universiteitsbibliotheek te Amsterdam in: Tijdschr. v. N.T. en
L., IX, 164-166 en 170-186.
4) Mijn tekst wijkt hier eenigszins af van dien van VERWIJS. Na vs. 94 en het woord singhen moet
m.i. een liedje volgen. Ik vermoed dat ook omdat de uitdrukking wilder dan wilt mij doet denken
aan een later dikwijls als vois gebruikten aanvang van een lied:
Wilder dan wilt, wie sal mij temmen?
5) Vgl. Romania, XV, 377; ook p. 382 over Madame Gueline (poule). De klachten van de gans
herinneren aan die van het ‘arrem haesken in 't wilde woud’, welke ons in een lied van later tijd
bewaard zijn. Vgl. Horae Belgicae Pars sec. n0. 163. De oudste mij bekende tekst van dat lied
staat in De nieuwe vermakelyke Snuyfdoos (a0. 1750) bl. 60. Doch waarschijnlijk is het veel
ouder. In BARON's Klucht van Lichthart (a0. 1653) leest men reeds:
Willen wy het Haesje jagen?
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Deur Haesje, klicke, klicke Claesje,
Deur Haesje, al den dach.
In Gemeene Duytsche Spreekwoorden (Campen 1550) leest men o.a. ‘Sy iaegen 't Haesken mit
malcanderen’; het volgt daar na: ‘Een Gheck maeckt voele ghecken’ (min of meer gelijke
spreekwoorden staan hier gewoonlijk bijeen). In de Navorscher van 1861 (p. 85) wordt een
speelkaart uit de 15de of aanvang 16de eeuw beschreven, waarop een haas zit, met onderschrift:
ave mi drinct men vin
Daerom mot ie en lepus sin.
6) Dat de bundel Veelderhande geneuchlycke Dichten stukken bevat die grootendeels tot de eerste
helft der 16de eeuw behooren, is door mij elders uiteengezet (vgl. Tijdschr. v. N.T. en L., VIII,
236). Ik voeg daar nu bij dat de gheweldighe strijt tusschen den Haring..... en den Kabeliau
volgens den voorlaatsten regel is geschied ‘int Jaer min dan seventhiene’; deze onzin geeft zin,
indien men aanneemt dat ‘min dan’ slechts een onhandige aanvulling is van MD d.i. 1500; dit
gedicht zou dan uit 1517 dagteekenen, een tijd die wel past bij de overige dateeringen.
De drie hier behandelde tweespraken uit dezen bundel houd ik voor 15de eeuwsch èn om den
geest èn om de taal. Bovendien kan men in den dialoog tusschen Claes en Jan duidelijk zien,
hoe en wat men in de 16de eeuw geïnterpoleerd heeft in den ouden dialoog die - zooals alle
andere dergelijke - slechts uit snel op elkander volgende vragen en antwoorden heeft bestaan.
Hoe verbreid deze dialoog was en is over gansch Europa, kan men zien uit de opgaven van
BOLTE; vgl. Tijdsch. v. N.T. en L., XVIII, 209-210 (artikel van Prof. J.W. MULLER).
7) Vgl. de uitgave van den Teuth. door VERDAM i.v.v. In overeenstemming met deze verklaringen
geeft een ander woordenboek van c. 1484-'6 het woord ganeo weer door: leccator, een
lietspreker, en nog duidelijker: mimus door: ‘een lantloper of een speelman’.
8) Vgl. Belg. Mus., VIII, 291 vlgg. Hier en elders blijkt dat de ‘ghesellen van der retorycke’ niet
zelden in een andere stad kwamen spelen. (Vgl. t.a.p. 296-7). Daarom zou ik nu ook niet langer
met JONCKBLOET willen aannemen, dat HENDRIK BAL en zijn gezellen een soort van ‘vast
gezelschap’ vormden, ten minste niet van tooneelspelers van beroep. De twee laatstgenoemde
auteurs worden vermeld in Een onbekende Vlaamsche dichter uit de 15de eeuw .... door EDW.
VAN EVEN (Gent, A. SIFFER, 1897) en Tijdschr. v. Ned. T. en L., XXII, 314. Over WOUTER
VAN BATTEL vgl. MELCKEBEKE's Geschiedk. Aant., bl. 13.
9) De geringschatting van de ‘edele conste’ begint met JAN VAN HOUT en zijne tijdgenooten (vgl.
mijne Geschied. der Ned. Lett. in de 16de eeuw, II, 235). Doch die geringschatting gold niet de
kunst van vóór de Hervorming, die JAN VAN HOUT waarschijnlijk niet kende en, indien al, niet
kon waardeeren. Sedert werd die geringschatting traditioneel; ook hielpen de latere
rederijkkamers haar in stand houden. Uit mijn boek over de 16de eeuw, hoe onvolkomen ook
in vele opzichten, had men een betere beschouwing kunnen krijgen. Toch kwam TEN BRINK
in zijne Geïll. Gesch. met die verouderde beschouwing voor den dag. Ik weerlegde die
beschouwing in Museum 1895, bl. 301. Of het geholpen heeft?
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Tusschenspel.
Schoonheids ‘Blide Incomste’.
Naast het ethisch element, dat zich in onze volksontwikkeling der 14de eeuw zoo
krachtig geopenbaard had, zien wij in de 15de eeuw het esthetisch element tot invloed
en aanzien komen.
De literatuur zal ons dien gang van zaken althans ten deele toonen. Het leerdicht
en de didactische lyriek die in de veertiend'eeuwsche letterkunde zulk een groote
plaats beslaan, verdwijnen in deze eeuw; zij verdwijnen, evenals de sprekers en
zeggers die met de clerken de voorname vertegenwoordigers waren dezer soorten
van poëzie. Hun werk blijft door tal van afschriften invloed oefenen naast het werk
van vroegere geslachten, dat ook nog steeds werd voorgedragen of gelezen; hunne
taak wordt voor een deel overgenomen door het zinnespel der Rethoryckers - doch
als een nieuw leven wekkende kracht hadden zij afgedaan.
De kracht, welke de burgerij vroeger had besteed aan den opbouw van haar zedelijk
leven, komt voor een deel vrij en zoekt zich een ander arbeidsveld. De stoffelijke
welvaart nam steeds toe, gemoeds- en geestesleven werden voller, onafhankelijker.
De ingeschapen aandrift tot het schoone kreeg gelegenheid zich te uiten en de nog
jonge krachten der ziel te werk te stellen; dat bracht nieuwe knoppen aan het zwellen,
waaruit de kunst, bloem der samenleving, te voorschijn zou komen.
De adel, maar vooral de kerk, was de burgerij hier voorge-
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gaan. Hoe hadden ook in vorige eeuwen zuivere geloofsdrift en kinderlijke toewijding
zich ingespannen om het heilige te eeren door kostbaarheid van stoffen, door
schoonheid van lijnen en pracht van kleuren. Op dien weg ging men steeds voort.
Overal verrijzen prachtige kathedralen of schoone kerken, overal ontplooit zich de
kerkelijke kunst in crucifixen, sacramentshuizen, altaarbladen en altaarkleeden, in
misgewaad en wierookvat, in lezenaar en doopvont, in gouden en zilveren
monstransen en patenen, in beelden en snijwerk. Welk een kunst werd er besteed
aan de boeken voor den kerkdienst. Hoe wedijveren daar vaak de oorspronkelijkheid
en het vernuft der opvatting met de schoonheid en fijnheid der uitvoering.
Kostbare steenen sierden vaak de boekbanden, zij schitterden ook in de randen
van schilden en helmen, in de knoppen der zwaarden. De adel vermeit zich in
kostelijke paarden en pracht van kleedij, in den stillen gloed van gedamasceerde
harnassen en wapens; de somber dreigende burchten van voorheen worden iets minder
grimmig, het huisraad wordt weelderiger en schooner.
De burgerij zag, bewonderde, volgde na. Het gemeenschapsleven uit zich in
grootsche hallen, in schoone stadhuizen, in hoog-opschietende belfroots,
indrukwekkende wachters der burgerlijke vrijheid. Zij bouwt zich sierlijke woonhuizen
en gaat die weelderig inrichten.
ANDRIES VAN DER MEULEN acht het noodig zijne medeburgers te waarschuwen
tegen hunne neiging tot pracht en overdaad: de messen met ivoren of kristallen
hechten, de zilveren of gouden nappen en schalen, de schilderijen en hangtapijten,
de pluimbedden met zijden dekens, de fluweelen en damasten gordijnen, de pracht
der kleeding en weelderigheid der spijzen. Ook al neemt men in aanmerking dat hier
een hekeldichter aan het woord is die misschien overdrijft en dat zijn gedicht ons in
het laatst der 15de of den aanvang der 16de eeuw brengt,
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dan nog kunnen wij uit zijne schildering wel opmaken, welk een aanzienlijke plaats
de kunst besloeg in het dagelijksch leven der toenmalige burgerij.
Schilderkunst en muziek verheffen zich bijna tegelijkertijd tot eene vroeger
ongekende hoogte. De cultuur die in haar voortgang de natuur steeds meer aan zich
onderwerpt, stelt den mensch langzamerhand in staat het natuurleven beter te leeren
kennen en genieten.
Zoo werden de wegen bereid waarlangs de schoonheid de harten binnentrok.
Het spreekt vanzelf dat deze opbloei van het schoone onder de burgerij invloed
heeft geoefend op de kunst der Rethoryckers en dat wij dien invloed in hun werk ten
deele zullen zien. Daarom is het noodig dat wij de ontwikkeling van het
schoonheidsgevoel, die in zoo nauw verband staat met de ontwikkeling der literatuur
beter leeren kennen, alvorens ons tot een beschouwing dier literatuur zelve te wenden.
Inzonderheid dienen wij hier het oog te richten op het natuurgevoel en de muziek,
daar de ontwikkeling van die beide verband houdt met de lyriek van dezen tijd.

Het Natuurgevoel1).
De oude natuurdienst was reeds lang verdwenen onder den gezamenlijken invloed
van het Christendom en de voortgaande beschaving. Slechts hier en daar zien wij
het ongeloof voortleven in de zeden en gewoonten; niet zelden wordt het daar als
bijgeloof gebrandmerkt en bestreden. Wodan was tot Sinterklaas geworden; de
Sint-Jansvuren bleven nog branden; de linde en de hazelaar, die vroeger in den reuk
van heiligheid stonden, genoten nog altijd zekere achting. Doch met den eerbied
voor de natuur was het uit.
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Tegenover de natuur had zich ook te onzent de cultuur geplaatst; geen ander modern
volk misschien werd zoozeer gedwongen, zijn land door de cultuur op de natuur te
veroveren als ons voorgeslacht. Vandaar dat men te onzent de natuur zoo lang heeft
beschouwd uit het oogpunt van de bevordering der cultuur; dat de opvatting onzer
hedendaagsche boeren die onder mooi land vruchtbaar land verstaan, zoo lang
gangbaar is geweest ook onder meer beschaafden. Maar bovendien was de
ontwikkeling van het natuurgevoel ten zeerste afhankelijk van den algemeenen
maatschappelijken toestand.
Hoe zou men van de schoonheid der Veluwe genieten of van die der Ardennen,
zoolang men telkens op zijne hoede moest zijn tegen aanranding van struikroovers?
Toen de hertog van GELRE de Veluwe in 1432 een ‘wilt byster land’ noemde, drukte
hij zeker het algemeen gevoelen zijner onderdanen uit; dat hij in hetzelfde stuk
onmiddellijk daarna gewag maakte van de vele misdaden die op de Veluwe
geschiedden en van het ‘schenden der straten’, toont wel het bestaan der
bovenbedoelde afhankelijkheid2). Zou de dichter van den Reinaert niet in denzelfden
gedachtenkring verkeerd hebben, toen hij het ‘wilde land’ der Ardennen tegenover
het ‘soete land van Waes’, Waalsche natuur tegenover Vlaamsche cultuur plaatste?
Met het water was het niet anders dan met het land. De schoonheid van een
riviergezicht bewonderen? Van wijde plassen, spiegels van zonnegoud en
luchteblauw? Onze voorouders dachten er niet aan. Zij hadden wel wat anders te
doen. Watervloeden die gansche stukken lands verzwolgen, maakten hen niet in de
eerste plaats tot bewondering geneigd. ‘Wien 't water deert, die 't water keert’, zulk
een spreekwoord gaf de richting hunner gewone beschouwing aan. Van geen water
gold dat in hooger mate dan van de zee, de ‘wilde zee’, zooals de dichter van Karel
en Elegast haar reeds noemt, zooals haar vaste naam
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blijft ook in volgende eeuwen3). Wie in onze voorouders bewondering voor ‘de
goddelijk schoone zee’ onderstelt, dicht hun een gevoel toe dat zij waarschijnlijk
niet kenden4).
De tegenstelling van cultuur en natuur ziet men ook in de stad tegenover het land;
eene tegenstelling zichtbaar en tastbaar gemaakt in de hooge muren en zware poorten
die de stad van het land afsloten. Men denke zich die tegenstelling in den aanvang
en ook nog vrij lang daarna echter niet al te scherp. In menige middeleeuwsche stad
(Gent, Leiden, Utrecht; verscheidene steden in het oosten des lands) zag men
hooibergen of graanschuren; om de woningen lagen niet zelden uitgestrekte erven
die voor bouwerij en moestuinen werden gebruikt; hier en daar liepen de varkens
langs straten die op landwegen geleken; landbouwers en veeboeren woonden ook in
de steden. Nog in 1324 werd te Leiden een brug over den Rijn gemaakt met een
beweegbaar en gewoonlijk geopend middenstuk; daaroverheen lag een plank ten
behoeve der stadsmeisjes die uit melken gingen. Eerst in een keurboek van 1450
vindt men eenige beperking van het gebruik van hooi- en korenbergen binnen Leiden5).
Langzamerhand verdwijnen deze agrarische elementen uit het stadsleven en wordt
de tegenstelling tusschen stad en land scherper. Doch naarmate de cultuur zich van
den stedeling meester maakt, wordt zijn behoefte aan omgang met de natuur sterker;
wie de natuur in zich verliest, wil haar buiten zich hervinden. Te geener tijd gevoelden
de middeleeuwsche stedelingen dat dieper dan bij de komst der lente. Maanden lang
hadden ruw weer, regen, sneeuw, kille mist en onbegaanbaarheid der slijkerige
buitenwegen hen opgesloten gehouden achter de hooge stadsmuren en binnen hunne
huizen; nu komen eindelijk, eindelijk de eerste zachte dagen, nu de zon en de
zonnewarmte, droge wegen lokken naar buiten, waar de natuur
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Beghint ontwaken om tjolijt
Van toecomender vroilicheyt6).

Nu gaat men het spel vanden winter en vanden zomer spelen; de meisjes gaan een
klaver vier zoeken, de jonkmans meiboomen uit het bosch halen om ze voor het huis
der liefste te planten of bloeiende meidoorntakken om die aan deurknop of raam te
bevestigen. Kinderen gaan met hun ouders in het veld om sleutelbloemen en
Sint-Janskruid te poten. Zoo zien wij Heer JOHAN VAN HEENVLIET, een machtig
ridder, met zijn gezin daarmee bezig. Zij zetten de plantjes op een rij in den grond,
eerst de vader, dan de moeder, dan de kinderen, dan het overig ‘gezinde’. Later
loopen de kinderen er telkens heen; want wiens plantje het best groeit en laatst verdort,
die zal het langst leven en het gelukkigst zijn. Het plantje van jonkvrouw LIJSBETH
groeit het best en blijft het langst groen: ‘Ik word nog eens Vrouwe van HEENVLIET’,
zegt zij tegen haar broertje. Die gaat daarom schreien. Maar het kwam zoo uit; want
toen hij twintig jaar was en naar Palestina trok om daar ridder van het H. graf te
worden, stierf hij onderweg7).
Niet alleen in de lente echter, het gansche jaar door kunnen wij de sporen zien van
dat innig, zij het ook slechts ten deele bewust, samenleven met de natuur. Nergens
misschien duidelijker dan in een kalender van dezen tijd, die vol is van verwijzingen
naar het vrije veld, naar boomen, bloemen en vogels, naar akkerbouw en buitenleven.
Van den nacht na Nieuwjaar wordt gezegd: in dezen nacht bloeit de hazelaar; van
een anderen dag in Januari: ‘d'eerste mestdach van den jare’; van Sint-Valentijnsdag
(14 Februari): nu kiezen de vogeltjes in het bosch een kameraad; de ‘zoete lente’
begint volgens dezen kalender reeds op 26 Februari, te vroeg kon zij niet komen. In
Maart komt de droogte; nu gaan de vrouwen hare beste
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kleeren uithangen, scharlakenrood en groen, om ze te behoeden tegen de mot; de
akkerman gaat met zijn ploeg te velde; viooltjes en madeliefjes ontspruiten, de grond
ontsluit zich. April en Mei zijn vol fluitende en zingende vogels: leeuwrik en
nachtegaal, kwartel en lijster; de koekoek begint te roepen. In Juni wordt het gras
lang, de krieken rood, de kinderen krijgen het te warm en gaan baden; Juli ziet het
gras, Augustus het koren vallen onder de zeisen; appelen, peren en noten zijn er in
overvloed. In September gaan de kinderen op bramen uit; de boomen beginnen kaal
te worden en hun takken te laten hangen; ‘schoon en bruin staan de hagen’. October
zet de dorschers aan het werk, de velden worden nat, het weder koud. Dan komt de
koude van November en December; nu is het goed voor de kolen te zitten en
Duitschen wijn te drinken; maar de vrouwen kunnen er niet in berusten dat hare mans
zooveel in de kroeg loopen. De winter wordt een machtig man; de menschen moeten
zich dikker kleeden om bestand te zijn tegen de koude8).
Uit dat alles blijkt ongetwijfeld dat de natuur een aanzienlijke plaats besloeg in
het gedachtenleven onzer voorouders. Doch er is meer. Zij moeten ook de natuur in
hare eeuwig wisselende verschijningsvormen reeds hebben waargenomen en ten
deele gewaardeerd in haar invloed op den mensch. Bij enkele auteurs, bij HADEWYCH,
bij den dichter van den Reinaert, bij HILDEGAERSBERCH vooral, gaat die waardeering
gepaard met eenig besef van de schoonheid der natuur. Duidelijk zien wij dat in
dezen aanvang van een zijner stukken:
Als die somer was gheresen,
Soe dat die daghen mochten wesen
Opt alre lancste vanden jaer,
Die nachten cort, dat weder claer,
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Die vruchten vol van horen doene,
Die velden rijck, die wouden groene,
Berch ende dal van douwen nat,
Doe ghinc ic in enen smalen pat
Recht als die dach begonste te glymmen.
Die lewerijck sachmen opwarts clymmen
Mit horen vlederkijns nader lucht;
Hoer sanghe maecte soet gherucht
Anden velden an allen zyden;
Een trurich hert mocht hem verbliden,
Dat noch quam op sulken pas.
An enen bosch, dat schone was,
Soe lach dit padekijn ghestrect.
Die nachtegael was oeck verwrect*),
Mit dat si den dach vernam;
Den anderen voghelen boven clam
Mit horen stemme, mit horen sanghe9).

Elders toont HILDEGAERSBERCH zich bewust dat de natuur de aandrift tot dichten in
hem gaande maakt.
Ook RUUSBROECK moet de schoonheid van de natuur, beter: van Gods schepping,
wel voor een deel beseft hebben, toen hij zijne beelden aan haar leven ontleende.
RUUSBROECK, RUUSBROECK alleen, moet iets gevoeld hebben van de verhevenheid
der ‘wilde zee’. Ware het anders, zou hij dan wel gesproken hebben van de ebbe en
vloed der zich uitstortende en weer inwaarts vloeiende Godheid, van de wilde zee
van Gods eenzaamheid10)?
Maar toch, niet de dichters vooral, doch de schilders zijn het geweest die de oogen
van ons volk hebben geopend voor de schoonheid der natuur. In de eerste plaats de
‘verluchters’ die zoo menige bladzijde onzer handschriften der 14de en
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15de eeuw hebben omrankt met bevallig geslingerde bloeiende takken, waarop kleine
vogels zitten te zingen; die in zoo menig getijdenboek ons de Heilige Maagd voor
oogen brengen, gezeten op een frischgroen grasveldje, waar de bloemen rondom
haar bloeien en een schaduwrijke boom haar beschut tegen de zon. In het beroemde
Breviarium Grimani (c. 1500), waar de miniatuurkunst zich tot schilderkunst verheft,
zien wij een liefdevol gadeslaan en voortreffelijk afbeelden van natuur en buitenleven
als misschien in geen ander gelijktijdig werk. Wij worden hier verplaatst in het
boeren-binnenhuis, waar de man bij het vuur zit, de vrouw aan het spinnewiel bezig
is, het kind .... iets anders doet. Poes is reeds op haar post, haan en kippen wandelen
rond, de trapIadder naar hun hok staat klaar; de duiventil ontbreekt niet, noch de
bijenkorven onder het afdak. Hier is men aan het melken der koeien die klokjes aan
den hals dragen, daar aan het schapescheren; zeis en sikkel gaan door het koren;
houtkloovers zwaaien de bijl; varkenhoeders gooien met knuppels eikels van de
boomen af. Hier licht de palingvisscher zijn fuik bij het schijnsel van lantarens, daar
slaat men met stokken in het water om de visch in gereed gehouden korven te jagen.
De vogelaar staat, half verborgen achter een nagemaakt houten paard, op de loer bij
zijn net11).
De schilderkunst die in Noord en Zuid bijna gelijkelijk opgloeit met pracht van
kleuren en bekoort door een wonderbare onbevangenheid van opvatting, heeft het
landschap niet verwaarloosd, al blijft het in hare gewrochten op den achtergrond. Op
menig stuk der VAN EYCKEN, VAN DIRK BOUTS, ROGIER VAN DER WEYDEN,
GEERTJEN VAN SINT JAN EN GERARD VAN OUDEWATER, van HUGO VAN DER GOES
en eenige ons niet bij naam bekende meesters, zien wij het landschap in het verschiet:
velden en weiden met erdoor kronkelende rivieren, vijvers met watervogels,
zachtstijgende zandwegen,
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niet zelden heuvels en bergen. HUBERT VAN EYCK weet het morgenlicht reeds in een
stuk te brengen, ROGIER VAN DER WEYDEN het licht eener ondergaande zon12).
Bleef het landschap voor al deze meesters ook bijwerk, desniettegenstaande gaf
het schoone beloften voor de toekomst en moet het medegewerkt hebben om het
gevoel onzer voorouders voor de schoonheid der natuur te ontwikkelen.

Muziek. Zang. Dans.
Het muzikaal leven wordt ook in deze eeuw ten deele onderhouden door de meistreels
en hunne gilden. Zelfs zien wij in de eerste helft dezer eeuw de beteekenis dezer
gilden toenemen. Men vindt de meistreels bij elk openbaar feest, bij ommegangen
en steekspelen, kermissen en bruiloften. Niet zelden ziet men hen bij een of andere
openbare plechtigheid in optocht door de stad trekken: hunne banier voorop,
daarachter de leden van het gild in hunne schilderachtige kleedij, voorzien van hunne
instrumenten waar geblasonneerde pennoenen afhangen; zoo trekken zij rond, spelen
hier en daar voor de huizen van aanzienlijke kooplieden, houden stil voor der Stede
huis waar hun de eerewijn wordt aangeboden. Dat het hun goed gaat, blijkt uit de
weelde die zij niet zelden tentoonspreiden. Een voorbeeld daarvan is, dat FILIPS DE
GOEDE in 1428 bij zijne terugkomst uit Portugal verwelkomd werd door een groote
schare meistreelen; meer dan honderd hunner bliezen op zilveren trompetten. De
pennoenen die, geblasonneerd met het stadswapen, van hunne instrumenten afhingen,
waren dikwijls van sameet of zijde.
Door de verscheidenheid hunner instrumenten - behalve trompetten, waren het
luiten, harpen, bongen, cornemusen, schalmeien, akaren, fluiten en moezels - brachten
zij ertoe
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bij den smaak voor muziek te verbreiden en te ontwikkelen. Nationale liederen en
wijzen werden door hen in zwang gebracht en tot gemeen goed gemaakt.
Aan de ongunst der tijden stonden deze beroeps-musici natuurlijk in hooge mate
bloot. In 1482 is het b.v. met de meistreels van Brugge droevig gesteld: zij hebben
door den oorlog niets kunnen verdienen, zijn tot armoede vervallen en willen de stad
verlaten, ‘mids dat zy van gheenen ambochte en zyn en gheene andre neringhe en
connen noch en weten dan haerlieder conste van spelene’. Zoo zal het ook wel anderen
hunner kunstbroeders zijn gegaan. Toch is het waarschijnlijk niet aan die ongunst
der tijden toeteschrijven, dat zij langzamerhand op den achtergrond geraken; doch
aan de opkomst en den toenemenden bloei der kerkelijke en geestelijke muziek.
Wanneer men de honderd jaren tusschen 1450 en 1550 ‘de eeuw der Nederlanders’
noemt, dan denkt men daarbij in de eerste plaats aan groote Zuid- en
Noordnederlandsche componisten als DUFAY, OKEGHEM en OBRECHT wier voorname
werk uit missen bestaat, al legden zij niet zelden wereldsche melodieën ten grondslag
aan hunne composities. In de gesloten eenheid van den ouden Gregoriaanschen
kerkzang was werking gekomen; het streng unisono zingen begon plaats te maken
voor het discanteeren; de improvisatiën der discantoren moesten op hunne beurt
wijken voor de kunstige harmonieën van het contrapunt.
Zeker, ook toen zal het niet alles goud zijn geweest wat er blonk. In het midden
der 15de eeuw viel er heel wat aan te merken op den koorzang in Sinte-Pieterskerk
te Leiden; want ‘die responsoriën daer jagen sy mede’; als men het ‘lof’ zong ter
eere Gods en Zijner gebenedijde moeder, dan vielen de zangers aan het babbelen en
lieten het antwoorden aan een paar hunner over. Doch juist daarom riepen de
‘procuratoren
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van den seven ghetijden’ de hulp van Schout, Burgemeester en Schepenen in, om
‘een heerlick choer’ te maken van acht eerzame priesters en acht of zes koorknapen,
‘die souden singen staetelick, sonder haesten dat ment verstaen mochte’. En dan,
tegenover zulke verschijnselen kunnen andere gesteld worden, die een hoog denkbeeld
geven van de muzikale ontwikkeling dier tijden.
Bisschop DAVID VAN BOURGONDIË had een zangerskoor dat alom beroemd was
en zijn voorbeeld vond navolging, o.a. te Zwolle, waar zich in het laatst der 15de
eeuw het koor der Lieve-Vrouwen-Kapel vormde tot een broederschap van zangers.
Op lagere en hoogere scholen maakt de muziek een vast deel der leerstof uit;
geestelijken vervullen niet zelden het ambt van scholaster en tevens dat van cantor
aan de eene of andere kerk. De ‘jofferen’ der adellijke abdij Leeuwenhorst krijgen
geregeld onderricht in het orgelspel. Telkens zien wij MEESTER GOVERT ‘den
orghelyst’ of een zijner opvolgers, uit Haarlem naar Leeuwenhorst komen om er les
te geven. Onder de geleerden van de tweede helft der 15de eeuw zijn goede musici.
Van JOHANNES CELE, den bekenden rector der school te Zwolle, wordt getuigd dat
hij ‘een goed hervormer van den kerkzang en een kunstvaardig organist’ was. Van
AGRICOLA zegt ERASMUS, dat hij in elk deel der muziek volkomen te huis was. In
Groningen liep men hoog met de vierstemmige Nederlandsche liederen, door
AGRICOLA gedicht en gecomponeerd.
De roem der Nederlandsche musici verbreidde zich over de grenzen dezer landen;
in Frankrijk, Italië en Spanje worden zij hoog gesteld en nemen vorsten of groote
heeren hen gaarne in dienst. Het spreekwoord van den profeet die niet geëerd wordt
in eigen vaderland, bleek aan hen geen waarheid. Toen JAN OKEGHEM, door den
Koning van Frankrijk tot zijn Kapelmeester verheven, eens uit den vreemde te Brugge
kwam,
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werd hij door de zangers der kerk van Sint-Donaet onthaald aan een feestmaal. Zoo
begon men langzamerhand in den kunstenaar de kunst te eeren13).
Muziek en zang vinden wij ook onder deze volken vanouds verbonden met den dans.
Het woord rei omvatte in zijne beteekenis die drie bestanddeelen tot een geheel
vereenigd, evenals het Grieksche woord choros dat deed. Reeds meer dan eens, waar
gesproken is over onze vroegste lyriek, over den oorsprong van het drama, hebben
wij den dans dan ook aangetroffen, verbonden met zang en muziek. Dat verband ligt
in den aard der dingen. Alle drie zijn uitingen van verhoogd gemoedsleven en wie
kent niet bij ervaring het reageeren op een gehoorde melodie, de behoefte om de ten
ooren ingevloeide rhytmen met bewegingen van het lichaam te reproduceeren? Echter,
niet altijd zien wij de drie bestanddeelen vereenigd; soms vinden wij den dans alleen
begeleid door een of andere muziek of ten minste hoorbaar rhythme, zooals b.v. het
handgeklap of het stampen met de voeten dat nog bij zoo menigen volksdans in
zwang is. Het is verklaarbaar dat wij in een oud glossarium het woord dansen door
plaudere*) vinden weergegeven14). Handgeklap of voetgestamp of beide vereenigd
*)
zal wel de oudste muzikale begeleiding van den dans zijn geweest; later zal het
in de handen klappen.
vervangen zijn door de muziek van den pijper; lang vóórdat het spreekwoord soo
vóór gepepen, soo na gedanst in zwang was gekomen. Het aangeven van het rhythme
met handen of voeten zal misschien de begeleiding zijn geweest van den dans op
Sint Jan. Dat de dans ook bij onze voorouders in zwang is geweest, mogen wij
aannemen, omdat ook de Nederlanders in het midden der 14de eeuw aangegrepen
werden door de razernij van den Sint Jans-dans die zich eveneens aan den Rijn en
de Moezel vertoonde. DIRC POTTER maakt nog in
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zijn Minnen Ioop gewag van het dansen en springen op Sint Jan, eene bezoeking die
zijne tijdgenooten volgens hem aan de dochter van HERODIAS te wijten hebben15).
En is het niet een Sint-Jansvlammetje dat flikkert op den top van het kaarsje, waar
in de achterbuurten kleine meisjes met samengehouden rokjes overheen springen?
Sprongen de Germaansche jongelingen vanouds door en over de vlammen, in het
geloof aan de louterende kracht van het vuur, evenzeer toonden zij hunne
onversaagdheid bij het dansen tusschen en door ontbloote zwaarden. Wanneer wij
vernemen dat in 1547 de smeden en schoenmakers te Nijmegen door de zwaarden
dansten ‘nae alder gewoente’, dan mogen wij zeker een heel eind in het verleden
van ons volk teruggaan, al is ons slechts misschien een enkel voorbeeld van
zwaarddansen uit vroegeren tijd bekend16). Andere dansen uit de 15de of den aanvang
der 16de eeuw kennen wij slechts bij name of uit een onduidelijke aanwijzing. Welke
dansen werden in 1445 uitgevoerd door de scholieren te Deventer? Waarin bestond
het dansen ‘op de heijdens’, het dansen ‘doer die bande’, waarvan in datzelfde jaar
en het jaar 1502, eveneens te Deventer, gewag wordt gemaakt17)?
De begeleiding van den dans door zang vindt men bij andere volken al zeer vroeg
en wel voornamelijk bij den rei in den engeren zin des woords, nl. den rondedans,
die zeker een der oudste dansvormen is. Men heeft zich zulk een rei te denken als
een langzaam op de maat in het rond treden, waarbij de dansers elkander aan de hand
vasthielden; een afgemeten koordans die het mogelijk maakte er een lied bij te zingen.
Hedendaagsche reien als Het Patertje, de Zevensprong, Tusschen Keulen en Parijs,
hebben het oude karakter van den rei vrij zuiver bewaard.
Wij zien het verband tusschen dans en zang zeer duidelijk o.a. in de volgende
plaats uit den Roman van de Roos:
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An enen dans so gingen si.
Ene vrouwe die Bliscap hiet,
Sanc daer voren een nuwe liet
...........
...........
Ende telken danse so sanc si
Emmer tirst, gelovets mi.

Er is mij geen oorspronkelijk Nederlandsch werk van dezen tijd bekend, waar een
dergelijke plaats te vinden is. Toch kan men er bezwaarlijk aan twijfelen, dat ook
hier gelijk overal elders, de dans en met name de rondedans in den regel begeleid
werd door het zingen van liederen. In den Karlmeinet die uit Dietsche ridderromans
ontstaan is, vinden wij dans met zang gepaard; en wanneer wij in latere eeuwen den
rondedans, waarbij een lied gezongen wordt, vinden bij de Amsterdammers SPIEGEL
en BREERO als bij den Zeeuw CATS, dan moet het waarschijnlijk worden geacht, dat
zij hier slechts weergeven wat hun en hunnen tijdgenooten vanouds was
overgeleverd18).
De liederen die men bij den dans zong, droegen allerlei karakter; hun inhoud
behoefde niet te strooken met het karakter van den dans. Indien het rhythme van het
lied slechts ongeveer paste bij dat van den dans en het lied zelf of het refrein
gelegenheid gaf tot meèzingen, dan waren ook onze voorouders tevreden19).
Uit den aard der zaak danste het jonkvolk vooral in de lente en 's zomers, 's avonds
na gedanen arbeid, bij voorkeur op Zondagen en heiligedagen. Een krans, veelal een
rozekrans (‘rozenhoedeken’) werd dan opgehangen als loon van hem of haar die het
best den voordans had uitgevoerd20). Zulk een krans zweeft waarschijnlijk voor de
oogen van het meisje dat wij in een oud lied hare moeder hooren smeeken:

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2

127
Moeder, lieve moeder mijn,
Mocht ick ter linden gaen?

En zooals dit meisje zijn er zoovele duizenden geweest; als kleine deerntjes trippelden
zij mede bij het ‘roze, roze meie’ en vielen schaterend op de knietjes bij het ‘alle
juffertjes nighen’; wie van haar maagd stierf, zou ook in den hemel ten dans gaan:
den ‘dans der maechdekens’, waar de Minne den rozekrans ophing, waar de leliën
‘nae hoghen aert der minnen’ aantraden en aanzweefden.
Wie sel den hoghen dans verstaen?
Dat nighen, dat swighen, dat stille staen,
Dat sweven omme end'omme,
Dat treden van, dat zweven an,
Die snelle hoghe spronghe!

zooals het ons in een vijftiend'eeuwsch lied geschetst wordt. Behalve als
onbedwingbare uiting van het gemoedsleven, werd de dans ook als opvoedingsmiddel
door ons voorgeslacht in waarde gehouden. Van onderwijs in het dansen en van
dansscholen vinden wij in dezen tijd gewag gemaakt, zoowel in het Zuiden als in
het Noorden dezer landen. In 1426 bestond te Arnhem reeds een ‘danshuus’ dat door
de Stad gebouwd was. Ook in Brussel gaven de menestreelen, de aangewezen
dansmeesters van vroeger, bijna dagelijks les in het dansen.
Toch had de dans ook toen reeds zijne tegenstanders. THOMAS VAN CANTIMPRÉ
vertelt ons in zijn Biënboeck hoe een babbelzieke vrouw die bijna altijd op
heiligedagen danste, eens onder het dansen door een kolfbal zóó getroffen werd, dat
zij het bestierf; een zwarte stier verscheurde haar lijk21).
Volgens BOENDALE is het woord dansen ‘beyde in Walsche ende Dietsche tale’
afgeleid van Dan, JACOBS ZOON, uit wiens geslacht later de Antikrist zou
voortkomen22). Hier zien wij
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twee stroomingen: met den dans mede en er tegen in, die wij ook in latere eeuwen
in ons volksleven en van daar in de literatuur zullen kunnen waarnemen.
De ontwikkeling van het natuurgevoel, van muziek, zang en dans, waarover wij hier
hebben gehandeld, was zichtbaar onder de gansche burgerij en dus ook onder de
Rethoryckers welke die burgerij in hare lagen vertegenwoordigden. Uit een paar
voorbeelden moge blijken dat dit inderdaad het geval was. Het natuurgevoel zal ons
in een volgend hoofdstuk uit een aantal liederen blijken. Dat het lied, het gezongen
lied, met het drama de beide voorname dichtvormen van dien tijd uitmaakte, spreekt
duidelijk genoeg. Van den dans bij de Rethoryckers vinden wij slechts een enkel
spoor. Had JAN BARTOEN het oog op den zwaarddans, toen hij zijn overleden vriend
*)
DE ROOVERE roemde als ‘abel oock vanden langhen sweerde’? Daaromtrent kan
*)
twijfel bestaan. Niet omtrent eene mededeeling aangaande de ‘gesellen van
bekwaam, ervaren.
Rethorycke’ uit Bergen-op-Zoom, van wie ons verhaald wordt dat zij in 1469 en
1471 ‘dansten in de processie voor 't gouden kalf met theuneken den bomslager23).
Van dans en dansliederen der Rethorykers wordt, weliswaar eerst in de tweede helft
der zestiende eeuw, meer dan eens gewag gemaakt; ook het voorzingen aan den dans
ontbreekt hier niet, noch het dansen om den krans, hier ‘een hoet van violieren’24).
Het kan niet anders of deze stroom van rhythmen en melodieën, die omgang met
de natuur en ontkiemende waardeering der natuurschoonheid moeten in hooge mate
hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van gemoed en geest dezer volken, moet
aan hun aesthetische opvoeding ten goede zijn gekomen. Dat in bijzonderheden
aantoonen? Wie zou het vermogen? Ook hier komt de onderzoeker van het verleden,
die even
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zijwaarts wil gaan van het met moeite gebaande pad, alras in ondoordringbaar
kreupelhout en in het duister. Toch staan ons in dezen een paar getuigenissen ten
dienste die destemeer waarde hebben omdat zij gegeven zijn door menschen van
dien tijd. De reeds meermalen vermelde JOHANNES CELE wordt in een kroniek van
dien tijd geprezen, omdat hij ‘als een navolger van koning DAVID’ de harten der
feestvierenden door zijn orgelspel wist te roeren. ARNOLD GEILHOVEN een der devoten
uit de tweede helft der 15de eeuw, loofde den heilzamen invloed der muziek op 's
menschen ziel en lichaam, waardoor zij den reiziger sterkt op zijn moeilijken weg,
bevreesden moedig maakt en ruwe zondaars, dieven en roovers zelfs, verteedert en
tot bekeering drijft’25).
Muziekkenners van onzen tijd mogen, uit verklaarbare reactie tegen hetgeen zij
‘gevoels-aesthetiek’ noemen, met een ironisch lachje spreken over de muziek als
dierentemmer, als medicus, als paedagoog en als politie-agent - hier, waar het min
of meer primitieve menschen geldt, mag men dien invloed niet geringschatten26). Hier
toch werd de bodem bereid, waarin later de zuiver-aesthetische waardeering der
muziek als kunst kon ontkiemen. Bovendien, naast dezen invloed op de ontwikkeling
en verfijning der gemoederen zal waarschijnlijk ook, zij het bij een veel geringer
deel van het publiek, eene meer aesthetische waardeering bestaan hebben.
Waarschijnlijk zullen er ook toen fijner bewerktuigden zijn geweest, die hebben
genoten bij het innerlijk aanschouwen van de architectonische schoonheid der groote
muzikale werken, wier oor zich heeft verlustigd in het volgen van twee of meer
stemmen, rijzend en dalend, aanzwellend of afnemend, die van elkaar scheiden en
elk een eigen weg volgen, om straks elkander zoekend en vindend weer harmonisch
samen te gaan; wier oog geboeid bleef en bewonderend zich vermeide in de bevallige
arabesken, geweven door den dans.

Eindnoten:
1) Waar geene bewijsplaatsen vermeld zijn, verwijs ik doorgaans naar Het Lied in de Middeleeuwen,
bladz. 337-386.
2) Vgl. NIJHOFF's Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, III, bladz. 85 (a0.
1432).
3) Kar. en El. (ed. JONCKBLOET) vs. 69; Rose vs. 7039, waar dat epitheton niet in het Fransch
gevonden wordt; Minnen Loop, I, 1105; Historie van Malegijs (herdruk Mij. der Ned. Lett.) bl.
216. Opmerkelijk is, dat men nog in Robinson Crusoe (ed. WARD, LOCK AND Co. London z.j.)
bl. 27 leest: ‘the sea went dreadfully high upon the shore, and might be well called den wild
zee, as the Dutch call the sea in a storm’.
4) COSIJN doet dat in zijne Rede over Angelsaksische poëzie, bl. 21.
5) Vgl. o.a. S. MULLER FZ. in de Gids van Mei 1904, bl. 200 en van denzelfde: Oud-Utrechtsche
Vertellingen, bl. 11, 13; ROBERT FRUIN's Verspr. Geschriften, I, 96; J.H. GOSSES Stadsbezit in
Grond en Water, bl. 2 en 45; in de Nederd. Regtsoudheden o.a. over de Sint Anthonis- en Sint
Cornelis-varkens.
6) Oudvlaamsche Liederen en andere Gedichten, bl. 458.
7) De ‘clavere .... met bladen viere’ ald., bl. 467; over de meiboomen o.a. Reken. der Stad Gent,
1336-1349, III, 260 en Reg. en Rek. v.h. bisdom Utrecht, I, 476. Het verhaal van LIJSBET VAN
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HEENVLIET in hare biografie, uitgegeven door Dr. BRINKERINK in Bibl. van Mnl. Lett. (ed.
WOLTERS, Groningen) afl. 72, bl. 138-9.
8) Deze kalender is volgens een 15de eeuwsch handschrift uitgegeven door WILLEMS in Belg.
Mus., VI, 307-322 en (beter) door NAP. DE PAUW in Mnl. Ged., III, 581 vlgg.
9) HILDEGAERSBERCH's stukken vangen - het was een conventioneele trek in de middeleeuwsche
lyriek - dikwijls aan met een kleine natuurschildering; vgl. no. 12, 23, 32, 54, 62, 68, 74, 81,
95, 96, 97; in no. 68 en 81 verband tusschen natuurleven en aandrift tot poëzie.
10) Vgl. in Deel I, bl. 402-403.
11) Een exemplaar eener reproductie van dit Breviarium ter Universiteits-bibliotheek te Leiden.
Een artikel over het Breviarium van Dr. G.J. BOEKENOOGEN in Onze Eeuw, 4de Jaargang, 1904.
12) De tentoonstelling van Vlaamsche primitieven te Brugge (15 Juni-15 Sept. 1902) heeft velen
en ook mij in staat gesteld, de schilderkunst der 15de eeuw beter te leeren kennen en genieten.
Vgl. overigens over het landschap bij onze middeleeuwsche schilders de belangwekkende studie
van Mej. Dr. JOHANNA DE JONGH.
13) Mijne bronnen waren hier vooral: AMBROS, Gesch. der Musik; VAN DER STRAETEN's Les
Menestrels aux Pays-Bas en La Musique aux Pays-Bas en de Bouwsteenen der Vereenig. voor
N. Nederl. Muziekgesch.; voorts: Archief voor de gesch. v.h. Aartsbisdom Utrecht, XXIII, 102-7
en Navorscher, 1869, p. 130 (over AGRICOLA). Hier en daar ook VIOTTA's Lexicon der Toonkunst
en MOLL's Kerkgesch. van Nederland, vooral II, 2, bl. 266; II, 3, bl. 313 vlgg. Ook zijne
verhandeling over het Kerkgezang in de Versl. en Meded. der Kon. Akad., Deel XII.
14) Vgl. Mnl. Wdb. i.v. dansinge = plausus. Had ik deze plaats vroeger opgemerkt, dan zou ik haar
vermeld hebben in noot 20 in Deel I, bladz. 229 en er mijn voordeel mede gedaan.
Op een der miniaturen in een veertiend'eeuwsch hs. van den Roman de la Rose ziet men een
carole voorgesteld; buiten den kring der dansenden ziet men eene vrouw staan, die door
handgeklap blijkbaar de dansmaat aangeeft. Zie den Catal. des Manuscrits (veiling FRED.
MULLER et Cie van 3 April 1906) no. 11.
15) Vgl. a.w. III, 961 vlgg.
16) Dat voorbeeld verder in dit hoofdstuk. In de Cameraars-rekeningen van Deventer, V, 53 vlgg.,
a0. 1544 en 1555 gewag gemaakt van dansen ‘mitten zweerden’ en ‘durch die zwerden’ door
‘die jonge smedekens’.
17) T.a.p. Is met ma .... ys dans misschien de morisschen dans bedoeld, die ook in 1513-'4 te Axel
voorkomt? Zie Navorscher, 1865, p. 34.
18) Overal waar geen bron wordt aangewezen, verwijs ik hier naar hoofdstuk V van Het Lied in de
Middeleeuwen, getiteld: Dans en Dansliederen. Over den rei en het voorzingen vond ik sedert
nieuwe getuigenissen. Een mooi voorbeeld van den middeleeuwschen rei in de Chanson de
Geste van DOON DE MAYENCE (aangehaald in de Hist. Litt. de la France, XXVI, 165:
Et li baron saillirent, as mains se vont lachier,
Et comenchent tantost caroler et danser,
La première parole dist Robastre au vis fier;
Si fort li oïssiez à haute vois huchier,
Tout en fait retentir la sale et le moustier.
Chil responnent après pour eus miex envoisier.
Vgl. verder Karlmeinet (ed. A. VON KELLER) bl. 448, vs. 50:
Karlle der machde da eynen dantz
enz.
R. VISSCHER's Brabbelingh (1614) p. 216 in 't Lof van Dansen o.a.:
Wil men de dansen nu niet toe laten al /
Den ronden dans moet men ghedooghen in allen geval /
Daer een voorsinght een Liedeken pryselijck /
Want dat is een manier van een ray:
Diemen van outs ghebruyckt heeft eerlijck
en fray.

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2

BREEROO in zijn Moortje (vs. 2627 der uitgave MOLTZER) over een (‘rongde dangs daer de
Meysjes an vuersingen’); CATS in het aardige stukje Krepel wil altyt voordansen. Een goede
voorstelling van den rondedans ook in VAN BORSELEN's den Binckhorst (1613) p. 19, waar van
de Voorburgsche boerinnen gezegd wordt:
Ghy siet hoe cluchtich sy een rondendanse breyen,
Nu voor nu achterwaert met cleyne sprongskens reyen,
Op een maet sonder maet end singen beurt na beurt
Een vrolick Boeren-lied...........
19) Vgl. Volkskunde, 2de Jaarg., bl. 147 een verbod te Gent (a0. 1585) van het dansen 's avonds op
straat om den krans.
20) Vgl. behalve het bedoelde hoofdstuk van Het Lied in de Midd., bl. 535 vlgg. en 540; voorts o.a.
JULIEN TIERSOT, Histoire de la Chanson populaire en France, p. 116, 125. Ook SCHEFFLER,
Franz. Volksdichtung, II, 257 suivv. BÖHME's Geschichte des Tanzes, I, 229 flgg.
21) In de Dietsche vertaling, uitgegeven a0. 1488, f0. 139.
22) Boek vander Wraken, II, c. 13. (In: Ned. Ged. uit de XIVde eeuw, uitgeg. door F.A. SNELLAERT,
bl. 394).
23) Vgl. Bouwsteenen enz., II, 189 en D. War., V, 76.
24) Vgl. Het Lied in de Midd., bl. 512 en in de Antwerpsche Zinnespelen van 1561 het lied in de
Factiën der Kamers van Diest, van Lier en van Mechelen.
25) MOLL a.w., II, 3, bl. 313 en II, 2, bl. 267.
26) Men zal begrijpen dat ik het oog heb op HANSLICK en zijn bekend werkje Vom
Musikalisch-Schönen dat een halve eeuw oud is, maar nog steeds herdrukt wordt en geesten
wint of prikkelt.
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De Lyriek.
De lyriek der 15de eeuw en van de 16de eeuw vóór de Hervorming verschilt uiterlijk
en innerlijk van die der 14de eeuw. Het vroeger zoo krachtig allegorisch element is
nagenoeg verdwenen; in het drama zullen wij het terugvinden. De vroeger zoo geliefde
tweespraak in den vorm van debat of disputacie treft men nog slechts hier en daar
aan. Zoo kennen wij eene samenspraak tusschen Schrifture en Jongeling, en eene
andere tusschen Redene en ‘de broesche Mensche’, die beide, naar hun verskarakter
te oordeelen, door Rethoryckers vervaardigd moeten zijn27).
Ook de boerden en sproken zijn zoo goed als verdwenen. Misschien dagteekent
een berijmd komisch verhaal van drie Ghesellen met eenen koecke uit dezen tijd.
Drie gezellen hebben van een geschonken schotel tarwemeel een koek gebakken.
Wie den wonderlijksten droom heeft, zal den koek alleen mogen opeten. Terwijl
twee hunner bij het vuur liggen te slapen, eet de derde heimelijk den koek op. De
eerste wordt wakker; hij heeft gedroomd dat hij in den hemel was; de tweede is in
de hel geweest. ‘Toen ik jelui zag vliegen’, zegt de derde, ‘meende ik dat je niet
weerom zoudt komen; daarom heb ik den koek maar opgegeten’. Zooals men ziet,
hebben wij hier een echte boerde voor ons die dan ook, evenals de overige, behoort
tot het gemeen goed der wereldliteratuur28). Noch in den bouw van het verhaal, noch
in de verzen is echter eenige kunst te bespeuren 29). Ongetwijfeld hebben de
beroepsdichters nog geruimen tijd boerden en sproken voorgedragen, en zeker werden
zij ook onder het publiek door mondelinge overlevering verbreid; nieuwe zullen er,
naar ik geloof, niet zijn gemaakt. Dat de boerden nog in den volksmond leefden, zien
wij uit een paar Latijnsche bewerkingen van boerden, die uit deze eeuw dagteekenen.
De Brusselsche rector REINIER
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WAEL behandelde in Latijnsche disticha dezelfde stof die later door BREEROO
voor zijne Klucht van de Koe is gebruikt; evenzoo het verhaal van de boeren die een
levende gans in een wolfskuil vastbinden en dan den volgenden morgen in den kuil
niet alleen een wolf maar ook een Franschen ketelkoopman en een reiziger aantreffen.
Nog een andere boerdenstof: een Parijsch student die een echtpaar bedriegt door een
verhaal over het paradijs, werd naar alle waarschijnlijkheid vóór het eind der 15de
eeuw in het Latijn bewerkt.30)
Echter verdween met de boerden en sproken het episch element niet geheel uit de
lyriek; het bleef aanwezig in de verhalende liederen, terwijl sommige refereinen zich
alleen door hun verskarakter onderscheiden van een in coupletten verdeelde boerde.
DE

Met lied en refrein hebben wij de twee voorname dichtvormen genoemd waarin de
lyriek van dezen tijd zich vertoont.
Het refrein bestond gewoonlijk uit 5 tot 10 coupletten, elk couplet uit 10 tot 20
regels; gebonden was het alleen aan het voorschrift dat alle coupletten moesten
eindigen met denzelfden regel stock genoemd, die het ‘leitmotiv’ van het geheel
bevatte. Door de vrijheid zijner vormen en verzen, die de omgangstaal konden naderen
doch ook zich daarboven verheffen, was het refrein de meest eigenlijke uiting der
‘edele conste van Rethorycke’ die immers een ‘conste van welsegghen’ wilde zijn.
Het refrein was dan ook bestemd te worden gezegd, het lied te worden gezongen.
Mogen ook vele refreinen verloren zijn gegaan, het groot aantal liederen uit dezen
tijd toont in allen gevalle dat de Rethoryckers ook de muzikale lyriek niet
verwaarloosden. In sommige liederen verkeerden rhythme en melodie op gespannen
voet, doch gewoonlijk zong het lied zich zelf. In het rhythme der refereinen zien wij
veel sterker en talrijker
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schommelingen tusschen goed en slecht; vele zijn niet veel meer dan berijmd proza,
in andere openbaart echte aandoening zich ook in schoone golving van geluid.
Opmerkelijk is, dat wij juist in het refrein dat voortdurend opklinken der rijmen
hooren; staand en slepend rijm, aanvangsrijm, middenrijm of kettingrijm, eindrijm
van een of meer lettergrepen. Het schijnt alsof de Rethoryckers, de afwezigheid van
muziek in vele hunner refereinen eer gevoelend dan beseffend, gepoogd hebben dat
gemis te vergoeden door volheid van rijmklanken. In het lied immers, dat zijn eigen
muziek meebracht, hooren wij het rijm maar zelden zoo luid klinken of rinkinken.
Naast het refrein zien wij andere dichtvormen in zwang: het rondeel, een achtregelig
gedichtje welks aanvangsregel in het vierde vers herhaald werd, terwijl de beide
aanvangsregels aan het slot terugkeerden; de ballade, eenigszins gelijkend op het
referein, doch met meer vrijheid in het gebruik van den ‘stock’ die niet in elk couplet
volkomen dezelfde behoefde te zijn, en, naar het schijnt, met meer regelmaat van
rijmschikking. Naast deze beide bestonden nog andere vormen, zoo b.v. het ‘refreyn
rondeelwijs’, d.i. welks coupletten uit rondeelen bestaan, en andere die wij later
zullen leeren kennen.
Wij gaan nu de refreinen zelve in oogenschouw nemen.

Refereinen.
Heer JAN VAN STIJEVOORT, vicarius van Sinte Marie te Utrecht, die in 1524 een door
hem verzamelden bundel refereinen afsloot, had varietas delectat als motto vóór zijn
manuscript kunnen plaatsen. Grof-realistische minnetafreeltjes volgen onmiddellijk
op overpeinzingen van den Oordeelsdag, een leugendicht staat naast een loflied op
de Heilige Maagd, onwelriekende grappen tusschen klachten of verzuchtingen van
hoofsche minne.
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De drukker JAN VAN DOESBORCH die omstreeks denzelfden tijd een bundel refereinen
uitgaf, scheidde ze in soorten, die hij op de gebruikelijke wijze aanduidde met: ‘int
vroede’, ‘int amoureuze’ en ‘int sotte’. Die indeeling zullen wij bij ons overzicht
volgen, al mogen wij het ‘amoureuze’ en het ‘zotte’ samenvatten als het wereldlijke
en plaatsen tegenover het ‘vroede’ dat hier het geestelijk element vertegenwoordigt.31)

Int Vroede.
De wijsheid naar de wereld was onzen voorouders wel bekend, getuige de volgende
nota:
Hanct die heuycke na den wint
En ghelaet u*) als een kint.
Sijt alomme siende blint.
Haspelt al dat men u spint;
Mer emmers altoes sijt wel gesint,
Wildi ter werelt wel sijn ghemint32).

Maar toch, niet vooral op die wijsheid hadden zij het oog. Wanneer zij spraken van
refereinen ‘int vroede’, dan bedoelden zij de wijsheid der maagden die zorgden voor
brandende lampen tegen dat de bruidegom zou komen. Vandaar dat wij hier tal van
gebeden aantreffen, nog meer lofdichten op de H. Maagd, op Jezus, op het heilig
Kruis, op de hostie ‘god levende vleysch en bloet’, een enkel op het Woord. In eenige
dezer gedichten vangen alle regels aan met een woord van het Pater Noster.
Doch naast het bidden vindt men ook hier het waken en werken. Wij vinden hier
de gewone stichtelijke en zedelijke voorschriften die ook vroeger zoo vaak waren
verkondigd. Doch ook wordt gewezen op het onontbeerlijke van de liefde: ‘Hebben
wij gheen liefde so ist al niet’; een lofzang op de
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armoede wordt aangestemd, daar zij zoo menige zonde belet. De dichters vermanen
tot berouw over gepleegde zonden, over verzuimde goede daden33). Maar geen toon
die hier voller klinkt en langer wordt aangehouden dan die der vergankelijkheid van
al het aardsche. Ja, het leven moet hun wel gelust hebben, dit jonge krachtige
weelderige volk dat bij monde van een hunner betuigt:
In ses dingen houdic mijn iolijt:
In corten missen, in langen maeltijt,
In ionck vleysch, in ouden visch
Een schoon vrouken en wijn opten disch34).

Maar toch, midden in de lusten des levens, moet het hun soms bang te moede zijn
geworden bij de gedachte aan het einde. Dan zien zij TITEVILLUS, den helschen jager
met zijn net35). Is men daarin eenmaal gevangen dan helpt geen aanroepen der santen.
‘Betert u, terwyl het nog tyd is’, roepen de dichters, ‘die kerse gaet seere ten inde’*)
*)
. De zondaar keert tot zich zelven in. ‘Hoe zal het mij zijn’, vraagt de bewoner
brandt snel op.
der Lage Landen zich af,
als ic moet gaen den langen dijck
sonder wederkeeren?

Niet zonder reden zien wij op de houtsneden in den bundel gedrukte refereinen telkens
den Dood, hier met een lange speer den mensch bedreigend, daar aan zijn knokigen
arm eene koningin ten dans leidend, ten doodendans. Denzelfden geest als vele dezer
refereinen ademt een klein lyrisch stukje dat wij in een vijftiend'eeuwsch handschrift
aantreffen onder het opschrift Hy is doet, die coninck. Ook hier vindt men dat zich
verdiepen in de vergankelijkheid van al het aardsche, die herhaalde vragen:
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Waer sijn sijn vogelen ende sijn honden,
Sijn lecker spise tot sinen monde?
..............
Waer sijn sijn scone jonge vrouwen
Die hij minde met groter trouwen?
..............
Waer sijn nu sijn piperen ende speellieden?

Ook hier dat op den voorgrond brengen van het lijk in zijne afzichtelijkheid:
Twe wormen sitten in sijn ogen:
Sy eten se uut, hy moet gedogen.
Sijn nose is verrot met allen*)
Sijn lippen sijn hem al ontvallen36).

*)

volslagen.

In die verzen is uitgewerkt wat de ‘stock’ van een der refereinen zegt van het
menschelijk lichaam na den dood: ‘een sack vol moren*), een stinckende prije’**).
Dood, waar is uw prikkel? vragen ook deze dichters; doch om er hunne hoorders *)slijk.
**)
kreng.
mede aan te sporen tot beter leven. Zij stellen hen van aangezicht tot aangezicht
vóór een stervende; zien moeten zij dat zwaar neerhangend hoofd, die starende oogen,
die verbleekte wangen, die blauwende lippen; voelen moeten zij het koude zweet,
hooren het doodsgerochel:
Ons gheesten verdwijnen,
Tgesicht traent, de borst sucht, den mont crocht,
..................
O doot, ghi doet alle mijn crachten flauwen,
..................
Cout sweet doedi tgeheel lichaem dauwen,37)
Die wangen ontlijcken*), die lippen blauwen,
*)

(veranderen) verbleeken.
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Die keele doedi ruetelen misbaerlick,
Int sterven ghemistmen sijn sinnen eenpaerlick.
Thoot hangt seer swaerlic,
Die aderen bersten, die zenuwen recken,
Tcorpus wert cout, den pols iaecht,
Taensicht scherpt claerlick,
Doogen staen staerlick,
Armen en beenen sietmen van pijnen strecken38).

Op de menschen van toen zal dit realisme dieper indruk hebben gemaakt dan op ons
die hier de kunst te zeer missen. Echter wisten anderen betere verzen te dichten,
wanneer de gedachte aan dood en eeuwigheid hen vervulde. Zoo b.v. de rethorycker
die een referein schreef waarin wij deze verzen lezen:
Blijft euwich dan ewich tot ewighen tyen,
Sonder vermyen?
Moeten wy dan sterven? noyt deerliker woort!
Euwich blyft euwich, d'een tot verblijen
Int hoechste, d'ander int diepste tot lijen,
Fel int anstrijen;
Weemoidicheyt siel en lyf doerboort39).

Zoo ook deze andere in een loflied op het licht:
O licht dat hemel ende erde is spijsende,
Ghy syt den dagheraet in wien was rijsende
Uter sonne licht een levende adre.
Wie can u, reyn dagheraet syn volprijsende?
Tes een werc ongrondelic onbewijsende,
Wiens mergestont es de hemelsche vadre40).

Vertoefden de dichters dezer refereinen ‘int vroede’ ook dikwijls bij goddelijke en
hemelsche dingen, bij het sterven en de vergankelijkheid van al het aardsche, hun
levensernst werd
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daardoor niet geheel ingenomen. Zij hielden den blik gericht ook op het verkeerde
dat zij in het maatschappelijk leven opmerkten. Zij klagen over het zedenbederf onder
alle standen, over de weelde vooral onder de lagere klassen:
t'en is gheen sceel*) nu: elc is eêl nu,
sy draghen fluweel nu, dese grove bueren*)41).

*)

er is geen onderscheid (van
stand).
*)
boeren.

Soms uit de klacht zich in den vorm van eenvoudige ironie: edelen en voornamen
streven slechts naar rechtvaardigheid, de geestelijken plukken niemand, advocaten
en procureurs vinden alles in hunne rechtsboeken en begeeren slechts een matig loon
voor hun moeite - hoe kan men dan zeggen dat het slecht gaat op de wereld? Soms
ook lucht de ergernis zich in goedmoedigen spot: alle Adamskinderen houden van
rapen*); 't is wonder dat zij zoo goedkoop zijn; keizer, koning, edelen, priesters en
kanunniken, rechters en advocaten - alles komt ‘int raepvelt ghestreken’. Ja, ja -, *)woordspeling met rapen
(schrapen).
rapen moet een gezonde spijs zijn.
Zulke klachten waren ook vroeger gehoord. Doch wat vroeger door slechts enkele
didactische dichters werd beseft en geuit, zien wij hier tot gemeenschappelijke
volksovertuiging worden. De algemeene klachten golden ook de geestelijken. Wij
hebben dat reeds een paar maal kunnen opmerken; het wordt ons bovendien nog
eens, naar het schijnt, niet zonder leedwezen verzekerd in een dezer refereinen:
Men vloict, men sweert nu, justicie faelgeert nu,
Niemant en eert nu den geestelyken staet42).

Tot klachten als die in den eersten regel was zeker aanleiding te over. Erger misschien
dan dit vloeken en zweren was echter het gemis aan godsdienstzin, dat spreekt uit
een raadsel van dezen tijd (c. 1420-1460); alle aanwijzingen schijnen hier te doelen
op Christus:
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Hi liet hem passiën totter doot;
Door ons storte hi sijn bloet roet;
Te peysen*) was hi herde goet;
Al sijn leven ghinc hi bervoet
enz.43)

Maar het antwoord is - een kapoen!
Dit gemis aan godsdienstigen zin vond men zoowel bij de leeken als bij het grootste
deel der geestelijken. Geen wonder dat vrome of ook maar matig-brave leeken die
hunne oogen open hielden, de achting voor den geestelijken stand gingen verliezen.
Ja, in die achting was reeds vroeger bres geschoten; aanvallen op de geestelijkheid
dagteekenen waarlijk niet eerst uit de 15de eeuw. Doch in dezen tijd verkrijgen die
aanvallen eene felheid die men vroeger niet in die mate aantreft; en vooral - de
gansche burgerij gaat nu, bij monde van de Rethoryckers, deelnemen aan den strijd
die vroeger door enkele verkenners was aangevangen. Welk een spottende minachting
uit zich in een stukje - geen refrein, maar dat om zijn inhoud hier een plaats krijgt dat dagteekent uit de jaren 1420-1460 en aldus aanvangt:
Deus, wat leven leyden die papen!
Canonniken die de werelt scrapen
Als een wijf haer potten doet,
Ende spelen met ons recht als apen,
Seggende dat wi sijn haere scapen
Ende horen onder haer behoet.

En een ander uit dienzelfden tijd begint:
Hoort, ghi heren ende ghi cnaepen,
Ic wille u seggen van den papen,
Die van wedergeven leeven.
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Weet gij wat zij u wedergeven? Aflaat en pardon, den vrede die hun geen duit kost;
mild zijn zij met wijwater, maar wie aan Rijn of Schelde woont, kan het krijgen bij
stoopen vol; een paap en een slijpsteen lijken wel op elkander: hij scherpt anderen
maar snijdt zelf niet. In grooten getale komen zij om der menschen zielen te behoeden;
waar hun eigen ziel heengaat, daar hebben zij zooveel verstand van als een paard44).
Denzelfden geest zien wij in eene passage uit den bundel van 1524, waar van de
geestelijken gezegd wordt:
's Paus ondersaten sy gheven aflaten
Om twe ducaten; ist niet goet coop?
Dan sijnder legaten, roffiaens soudaten,
Die ghern mede aten van den roomschen syroop;
Den helen hoop suijp' al een soop!
Waer ic loop, waer ic wandere Mi dunct 't is al mal, (mal) een mal ander45).

Hoe duidelijk hoort men hier reeds uit de verte het onweer rommelen dat later boven
de hoofden der geestelijkheid zich zal samenpakken. Maar tot losbarsten komt het
voorloopig niet. Nog denkt niemand er aan de Kerk te verlaten. Ontlokt ergernis over
de geestelijken aan sommige leeken bittere woorden, bij anderen ziet men naast die
ergernis het ernstig besef dat de leeken moeten aanvangen met heiliging van het
eigen gemoedsleven. Wij zien die beide gevoelens in een karakteristiek gedicht dat,
naar het mij voorkomt, uit de tweede helft der 15de eeuw dagteekent en aldus aanvangt:
Heilicheit en leecht niet in den schijn,
Mer heilicheit leecht in heilich sijn.
Cappe noch covele*) noch heilige stede
En gheeft den mensch geen heilichede;
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Mer die sachtmoedich is van gronde,
Ende seer gestichtich is van monde,
Devoet ende ynnych in sijnen ghebede,
Dit heyt voer God heilichede.

In het vervolg van het stuk wordt dan de weg ter heiligheid nader aangewezen. Laat
de dichter zich ook ten tweeden male afkeurend uit over papen, clercken, nonnen en
begijnen, die wel eerst het voorbeeld mochten geven van matigheid, kuischheid en
ootmoed, hij besluit toch met:
Wat wil ic veel van heilicheit scrijven?
Die heilich is, sie dat hi heilich blijve46).

Dit streven naar heiliging zullen wij verderop in ons verhaal op nieuw aantreffen,
waar wij hebben te toonen hoe zich de moderne devotie in onze letterkunde heeft
geopenbaard.

Int Amoureuze.
Dat onder de refereinen ‘int vroede’ zoo dikwijls rijmelarij naast de schaarscher
voorkomende poëzie wordt gevonden, lag natuurlijk in de eerste plaats aan het verschil
in dichterlijk vermogen der auteurs. Doch het vond ook voor een deel zijn oorzaak
in de inrichting der Cameren van Rethorycke. Die inrichting - wij zagen het vroeger
- bracht met zich dat een der broeders van het gilde een door hem gemaakt referein
ter navolging aan de overigen gaf. Refereinen met denzelfden ‘stock’ in de twee
bovengenoemde bundels hebben wij dan ook slechts als antwoorden van
onderscheiden leden eener Camere op een voorgestelde vraag te beschouwen. Zulk
een trant van werken zou, bij een eenigszins ontwikkeld individualisme, de dood
voor de kunst zijn geweest; doch behoefde niet zoo schadelijk te werken bij zóó
groote overeenkomst van gevoelen en denken als toentertijd werd aangetroffen.
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Echter geldt deze verklaring de stichtelijke refereinen in hooger mate dan de
amoureuze. Er was één geloof, maar niet één liefde. Ja, dat geloof kon zich kenmerken
door meer of minder oprechtheid, diepte, innigheid, maar toch - de inhoud van dat
geloof was bij allen in hoofdzaak gelijk en moest het zijn. Anders stond het met de
liefde. Men vond daar wel een zeker stel van opvattingen en begrippen die te zamen
de zoogenaamde hoofsche liefde vormden en die, de eene meer, de andere minder,
in de gemoederen der burgerijen waren doorgedrongen - doch hoeveel ruimte bleef
daarnaast en daarboven open voor de ontplooiing der persoonlijkheid.
Onder de Kamerbroeders vond men den priester en den leek; den jonkman die de
liefde nog niet bij ervaring kende; den minnaar, verlangend, hoopvol of teleurgesteld;
den jonggetrouwde die de wittebroodsweken pas achter den rug had; den oudere, in
wien de hartstocht afgekoeld en al dan niet door liefde vervangen was, die den
huwelijkspenning van beide zijden had leeren kennen; de gelukkig getrouwde, de
pantoffelheld, de ‘vrouwensmijter’, Jan de Wasscher en zooveel andere typen meer.
Hier bestond grooter kans dat men in een referein eigen aandoening of zelfdoorleefd
leven verwerkt zou vinden. Niet steeds kon dat het geval zijn. Het spreekt vanzelf
dat ook hier iemand geroepen kon worden tot bewerking van een stof waarvoor hij
niets gevoelde. Er is dan ook heel wat conventioneele rijmelarij onder de talrijke
klachten die wij hier vinden over onbeantwoorde liefde, over ‘liefs derven’, het
scheiden, ontrouw enz. Dikwijls moeten herinneringen aan vroegere lectuur voorzien
in het tekort aan eigen aandoening. Gansche coupletten worden dan gevuld met
namen van beroemde minnaars en minnaressen, ontleend aan den bijbel, de klassieke
oudheid, de ridderromans en andere werken: Ammon en Thamar, Jacobs dochter
Dina, Hero en Leander, Paris en
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Helena naast Lanslot en Sandrijn, Griselde, Jonathas en Rosafiere, zelfs Virgilius in
de mand47).
De verfijning van het gevoel en van den smaak, de zin voor kieschheid en
bevalligheid, voor het ridderlijke en het hoofsche, welke de vrouwendienst met zich
bracht, waren bezig de Nederlandsche burgerijen te doordringen, doch stuitten daar
soms op verzet van natuur en eenvoud, ook wel van aangeboren grofheid. Hier en
daar schept een dichter er blijkbaar behagen in, een loopje te nemen met zich zelven
en zijne hoofsche minnetaal. Zoo begint er een zacht klagend:
Och troost van blijscapen, ist al vergeten,
Die liefte die wij tsamen hebben gheploghen!
Ic hebbe soe menighen dach gheseten
Int straelken van dijnen sueten oghen
..............
Wat mach u ghebreken aen mijn persone

Doch nu kunnen de wiekjes van zijne hoofschheid hem niet langer dragen, hij begint
te dalen en zakt door de volgende regels heen:
Dat ghij dus ander bier wilt tappen?
Ic leerde u reijen, alderschoonste scone,
Den ooijvaers dans ende die scuijten lappen48)

Duidelijker nog zien wij den spot met de hoofsche minnetaal in deze plat-boertige
verzen:
O decksel, sprack sij, van mijnen borstkens,
Souden mij u pensen soe haest verleet sijn?
Ic en verghader voer mij gheen ander worstkens,
Lief, dan tuwer coekenen*) bereet sijn49).
*)

keuken.
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Doch anderen die erin geslaagd zijn het goede van den vrouwendienst met hun eigen
wezen te versmelten, weten echte aandoening of hartstocht te vertolken in goede of
mooie verzen. Een refrein met den stock: ‘My dunckt dat sy al rooskens lacht’ begint
aldus:
Mocht*) ic, ic soude mijn lief in goude slaen,
Mocht ic, ic stelde se in enen throne,
Mocht ic, si soude op lelyen gaen,
Mocht ic, si droech een gulden crone,
Mocht ic, ic sierdese met peerlen scone,
Mocht ic, sy waer der werlt vrouwe*),
Mocht ic, gods enghelen souden uten trone*)
Mijn liefste bewaren altijt nouwe50).

Weemoed over verloren liefdesgeluk uit zich in een ander refrein:
Al was ic van haer, hier oft daer,
Een weke die docht mi wel duysent iaer
...............
...............
Haer schoonheit was mi spiegels genoech,
Haer minlijc leven dat overwoech,
Haer spreken was so net besneden,
Haer lieflick mondeken altijt loech,
Noyt moeder liever kint en droech,
Om mi si was een stadt vol vreden;
So amoreus, so suet van seden,
Getrou tot mi tot-allen steden,
Mi helpt dat ic haers doe vermaen;
So net is si en so wel ghemaect van leden,
En daertoe minlijc, vol wetentheden Mer lasen! nu ist al ghedaen51)
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Een derde, al is hij bedrukt, heeft nog niet alle hoop opgegeven; er is reeds een adem
van den nieuweren tijd in dezen aanhef:
Och, swaer versuchten, mijn bode snel,
Trect totter liefster, ghy kentse wel,
Ende groetse mi ut drucken gronde*),
Vraecht haer mit moete*), en gheer niet el**),
Waerom dat sy my is dus fel,
Ende ic haer noyt dan trou en gonde52).

*)

uit de diepte van droefheid.
bij gelegenheid.
**)
ik begeer niets anders.
*)

Een vierde, meer geneigd tot waarneming en uitbeelding der minne in haar bedrijf,
geeft ons dit geestig omtrekje van verliefde meisjes:
Dees edel hertekens, dees ionghe meyskens,
Venus jonnende der minnen seyskens*)
En liefkens
Briefkens
Tusschen haer borstkens steken,
Denkende op de mutze*) veel reyskens,
Mit vremde gedachtkens, mit veel gepeyskens,
Waer af therteken clopt, die oochskens leken ....
Int cussen der briefkens dunct hen therte breken;
Siedi, hoe die letterkens staen verdronghen?
Hen droomt by wylen dat die briefkens spreken
Of(t) enghelen waren met hemelsche tonghen53).

Hartstocht en zinnelijkheid jagen in deze refreinen ongebreideld rond. Zelfs worden
hoorders of lezers door een dichter aangespoord in dezer voege:
Doet vri u beste, knaep, ioncwijf, baghine,
Tquaetste datter af comt, zijn barvoete kinderen54).
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Mogen wij deze refereinen, onder zeker voorbehoud, als spiegels van het zedelijk
leven beschouwen, dan is het geslacht van dien tijd hier niet in gebreke gebleven.
Welk een vleeschelijkheid laait hier op met wild flikkerende tongen! Welk een gemis
aan schaamte en kieschheid treft ons hier. Maar ook, welk een natuurlijke bevalligheid
in zoo menig beeldje, met vaardige hand uit de klei der zinnelijkheid geboetseerd.
Welk een oorspronkelijk en vindingrijk vernuft in het uitdenken en bewerken van
beelden en vergelijkingen die betrekking hebben op het spel van minne. Hier treedt
de minnaar op als schoenlapper, daar als voetboogschutter, elders als koster die de
klok luidt, weer elders als schipper, als ridder die de speer voert55). Een vroeger dichter
zou een boerde gemaakt hebben van het ‘haenken, al te frisschen crayere’ die in een
zusterhuis een bevlieging krijgt voor een der hennetjes; evenzoo van het refrein met
den stock: ‘Haddic, mochtic en dorst ick, soe sou ick’, dat aldus aanvangt:
Een munnicksken ionck, cloic en wilt, wel bekent,
Liep totter poorten staende an tconvent,
Om ut te gaen.
Mer twas spade, die smit was daer omtrent,
Soe sach hi doer twincket*) een meysken gent**);
Hy sprack haer aen:
‘Och, meysken, haddic u in de baen,
Ghy en sout niet lichtelic van my scheyen.’
- Doen sprack dat meysken: ‘ghy en sout, ic waen,
Laet my dan in en gaet ons wat bereijen.’
- ‘Ygoy!’ sprack tmunnicksken, ‘ic sou u wel in leijen,
Haddic de slotel en geldeken met.’
- ‘Loopt in den kelder,’ sey tmeysken sonder beijen,
‘Wy sullen den wijn wel drincken doer twincket.’
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- ‘Haddick den sloetel,’ sey hi, ‘soe was ic vet.’
- ‘'t Is al haddick,’ sprac sy, en hier vercou ick;
‘Ghy sout*) cloec sijn!’ - ‘Seker,’ sey 't munnicksken net,
‘Uwen raet vry niet en verspou ick,
Haddick, mocht ick en dorst ick, soe sou ick!’56)

Int Zotte.
Niet zonder reden spraken wij hierboven van de boerden in verband met sommige
dezer refereinen. Want liefdesavonturen als de twee laatste, als die waarin de dichter
zijn beeldspraak ontleent aan eenig ambacht of beroep, werden door de Rethoryckers
gerangschikt onder de refereinen int zotte. Die opvatting kwam voort uit denzelfden
geest die de vleeschelijke liefde in haar bedrijf aanduidde als ‘dat zotte dinc’ en is
verwant aan die van een modern schrijver waar deze spreekt van ‘cet acte grossier
et ridicule’57). Ook heden immers ligt in dit deel van het lagere zinnenleven voor een
groot aantal menschen nog altijd een komisch element. In dit deel en in dat andere
dat de spijsvertering in haar ganschen omvang omvat. Beide soorten van het komische
zijn in deze refereinen rijkelijk vertegenwoordigd. Van de eerste soort noemden wij
reeds eenige staaltjes. Staaltjes van de tweede soort kunnen hier slechts worden
aangeduid. De kunststukken door een drietal geestelijke ‘susterkens’ verricht om de
gunsten van een paterken te mogen genieten; de Rabelaisiaansche wedstrijd tusschen
eenige begijnen die molens aan het draaien brengen, spinrokkens uit den schoorsteen,
koeien uit den stal blazen; de faecalische aardigheden van een minnend paar - dat
alles behoort tot de onwelriekende literatuur.
Ook in andere opzichten dekken het zotte onzer voorouders en ons komische
elkander. Toen als nu bestond het komische
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voor een groot deel in tegenstelling; tegenstelling van verbeelding en werkelijkheid,
tegenstelling ook van het gewone en het ongewone of buitengewone; eene
tegenstelling die niet zelden hare kracht zoekt in overdrijving of caricatuur.
Tegenstelling van verbeelding en werkelijkheid vinden wij in eenige
leugenrefereinen die ons verhalen van ongeloofelijke of onmogelijke dingen. Zoo
b.v. van een ontzaglijken stier die een beêvaart wil doen, bijna tot aan de maan vliegt,
een stad onder water zet op de wijze die ook door Rabelais vermeld wordt.
Kinderrijmpjes en sprookjes als dat van Luilekkerland komen ons voor den geest bij
regels als deze:
Al saghe ic in die zee molensteenen swemmen,
Al saghe ic oude wolven temmen,
Al saghe ic coijen op bomen climmen,
Al saghe ic twee swijnen vollen en weven
................
Al saghe ic ghebraden duven leven,
Al saghe ic een plumeloose gans vlieghen58).

Elders vinden wij verteld dat een stomme refereinen voordroeg, dat een doove die
hoorde en er om lachte. In een ander krijgt al het keukengerei leven: een houten
aschschop komt aangesprongen op een paar ijzeren klompen, een vijzel heeft pijn
in 't hoofd, een schotel loopt met den neus tegen een bank, een kreupele bezemsteel
beveelt hun allen te gaan zingen. Iemand droomt dat hij paus van Rome en zijn vrouw
kardinaal is geworden .... ‘mer 's morgens vond ic dat al gheloghen was’; zulk een
slotregel placht de ‘stock’ van dergelijke refereinen uit te maken59).
Een dezer dichters vermaakt zich met de dwaasheid van het verliefde jonge volk,
van behaagzieke meisjes die onder haar
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beste tuig liggen, van ‘jonge jonckerkens’ die het met de minne te kwaad hebben.
‘Ik lache’ zegt hij:
Ic lache, als ic sie dees meyskens blosen
Gheblancket, gheroset, net als rosen,
Schrijende twee treën over een sausierken
Ick lache, als si hem node laten tosen*)
An haer doecxken dwelck schijnt vervrosen,
Ghestijft seer wit als een spierken.
..............
..............
Ick lache, als ick tsavonts mach spueren
Dese ionge ionckerkens metter mutsen gequelt
..............
Ick lache, wanneer icse sie ontstelt,
Als rasende menschen haest in die weye60).

*)

trekken?

Een ander lacht weer om een walgelijk paar oude gelieven61). Een derde schijnt den
spot te drijven of vermaakt zich in allen gevalle met het opstapelen van eenerlei
rijmklanken:
Een leepaert maeckte den pais mit een stinckaert,
Daer een keyaert*) bi was ende een manckaert
*)

zot.

en vult zóó een gansch refrein met woorden op dezen uitgang. Een vierde maakt zich
tot tolk van de kleine mannetjes die destijds natuurlijk veel meer te verduren hadden
dan in latere tijden:
Een man is een man; wat leyt aen die langhe bene?

zegt een van deze onderkruipsels, die op vermakelijke wijze de voordeelen der
kleinheid uiteenzet:
Al en syn wy soe lanck niet als die langhe fluyten,
Wy syn proper en teerkens en smal van leden;
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Ja, men mocht ons tusschen twe handekens sluyten,
Die als fray leuwercxkens op cluytkens treden.
Al dat lichtverdich*) is, dat sijn ons seden;
Tschynt dat wy vlieghen sullen, nae ons ghelate*),
Daer grote clontvloeten gaen henen kneden,
Al*) souwen sy ertrijck met een duergaten.

*)

vlug in zijn bewegingen.
naar ons voorkomen (te
oordeelen).
*)
als.
*)

Indien de schrijver van dit referein niet, gelijk die van zoo menig ander refrein ‘int
sotte’, met beide handen in de eigenaardige kleurige volkstaal der 15de eeuw getast
had, dan zouden wij de komische kracht van dit stuk veel beter voelen dan ons nu
mogelijk is. Doch overal waar wij het kunnen volgen, is het pittig en vermakelijk.
Zoo b.v. waar een of andere ‘langhe wappere’ op hooge ooievaarspooten die zulk
een ‘arm hutte-ghetut’ ergens ziet zitten, onmiddellijk roept:
Brengt hem een pampierken onder syn voeten!

of waar hij, er een op straat tegenkomend, de waarschuwing doet hooren: blijf toch
thuis, anders pikken de kraaien je nog op!62)
Nog allerlei andere dingen brachten de lachspieren onzer voorouders van dien tijd
in beweging. Zelf begonnen zij ook te beseffen - het was een teeken des tijds - dat
het komische zich in onderscheiden vormen openbaart. Dat blijkt uit het refrein met
den stock: ‘Dlachen doet elcx herte verlichten’, dat aldus aanvangt:
Dlachen des volcs is van vreemder aert:
Sulc*) lacht om eens anders qualicvaert**),
Sulc lacht en grijnt eerst ten derden daghe,
Sulc lacht, al is hem therte beswaert,
Maer daer Venus kinderkens sijn gepaert,
Daer is dlachen volmaect sonder clagen.
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De vroolijke schetsjes uit het huiselijk leven en huwelijksleven die men hier en daar
onder de refereinen vindt, zullen, al hebben wij hier geene zekerheid, waarschijnlijk
ook tot de refereinen ‘int sotte’ gerekend moeten worden. Zoo b.v. de klachten van
een jonggetrouwd man over het vele huisraad dat hij moet aanschaffen; zijn lieve
Lijsbeth heeft het maar voor 't zeggen, hij mag zorgen dat er geld voor is:
‘Suect gelt, suect gelt!’ 't is ewich: ‘suect gelt dan!’
Soe bin ick mit allen wel ghestelt dan,
Dit moet ick scriven.
- ‘Waij, lieve Lysbeth, my toch spelt dan
U ghewin, waert blijft, dat vertelt dan,
Condi niet bedriven?’
- ‘Ja ick, goij gortentelder*), ic sal becliven;
Paspoender*), gadij daer op reghelen?
Dat sal ick u noch seer wel inwrijven*).
Wat ou! soudick al moeten pleghelen?
Waij, neenic, dat men u moet vleghelen!
Besorchdijs niet, tsal u berouwen,
Datter hem elc man sal by speghelen,
Of du salst die hant mit ronden*) zeghelen!’
- Dus seg ic claerlick sonder flouwen:
Men behoeft veel die huys sal houwen63).

Van dergelijken aard is het refrein Ist niet een helle op aertrycke, dat een
middeleeuwsche bewerking is der bekende parodie op VAN ALPHEN's gedichtje:
Vader leeft met onze moeder,
Als de hond leeft met de kat.

Driemaal daags vecht men hier ‘om tprioorscap’; de vrouw vliegt den man in den
baard, hij pakt haar bij de vlechten;
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's morgens leest men er de gordijnmetten, den ganschen dag door de verwarde
getijden, 's avonds de dommelmetten64). Zulke gezinnen waren ook toen ongetwijfeld
kweekplaatsen van kroegloopers en doorbrengers, van de ‘cranckbestieren’ en
‘packebieren’ die een aanzienlijke plaats beslaan in deze refereinen.
De dichter dien wij hierboven onderscheidene aanleidingen tot lachen hoorden
opsommen, verzuimt dan ook niet ons mede te deelen:
Ick lache omdat mijn heere VAN BIJSTERVELT
Hem dicwils ontgelt*) in die malvesije.
*)

zijn geld uitgeeft.

Met dezen Heer VAN BIJSTERVELD zijn wij onder de ‘verloren kinderen’ der
maatschappij van dien tijd. De Heer VAN BIJSTERVELD is namelijk de drinkpot die
een gezworen vijand van het geld is, die de gezellen over straat doet laveeren, die
alle zorg verjaagt, den buik doet zwellen, velen onder de bank of in de doos helpt,
aan het kijven en vechten brengt, menigeen geldeloos maakt. In zijn gebied vinden
wij de dronkaards in soorten: den verliefden, den vroolijken, den weemoedigen, den
snoever, den vechter; wij hooren hen elkander opwekken:
Drinct, bi claverblayen oft bi paren,
Croesen oft schalen vol sonder horten,
Die Vriesen seggen, als si vergaren:
‘Laet ons drincken, laet ons storten!’

Wij zien ze slapend op de bierbank of met haarpijn in bed liggend, terwijl de ouders
vóór het bed een morgensermoen houden. Hier is ook de ‘lobben’*) die geplukt wordt
*)
sul.
door oude ‘katinnen’ en ‘jonge simmen’*), die al lachende zijn geldeken kwijt
*)
raakt; hier is het volkje dat zijn korentje groen eet en weet wat op den teerling
apen (lichte-kooien).
loopt, priesters en leeken,
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jonkmans die hun vaderlijk erfdeel voor spotprijs verkoopen, dienstmeisjes die
uitloopen terwijl haar meesters slapen - kortom de opvarenden van de Blauwe Schuit
die wij vroeger hebben leeren kennen. Ook zij zelven rekenen zich tot die bemanning.
In hetzelfde refrein waaruit wij zoo even een paar verzen aanhaalden, leest men ook:
En segt metten gesellen vander blauwer schuit:
‘Laet ons drincken, laet ons storten!’

Die regels zijn een nieuw bewijs voor de verwantschap tusschen rethoryckers en
beroepsdichters. Het is niet het eenig bewijs van dien aard. In het bovenvermeld
refrein van ‘rapen’ lezen wij immers:
Om rapen coomt ARNOUT in 't velt ghelopen
Wackerlic mit synen netten ende synen knopen65).

Hielden de beroepsdichters hun Dietsch doorgaans zuiver, door deze refereinen ‘int
sotte’ waaien zelden of nooit die vlagen van bastaardwoorden waarmede men ‘int
vroede’ of ‘int amoureuze’ statigheid of zwier aan zijne verzen trachtte bij te zetten.
‘Teynden walsch’, zooals in een dezer refereinen gezegd wordt voor radeloos, dat
is men in den letterlijken zin des woords hier zeer spoedig. Maar de moedertaal, de
taal van het dagelijksch leven in haar wonderbaren rijkdom, kennen zij des te beter.
Hier is de spraakmakende gemeente nog krachtig aan het werk; uit de mild wellende
frissche bronnen van volksleven en volksgeest schept beeldende zinnelijkheid met
beide handen het levend sprankelend water der taal: nieuwe afleidingen,
samenstellingen, woorden, wendingen, spreekwijzen, spreekwoorden; een rijkdom
dien wij bewonderen doch die ons verbluft doet staan in het besef van ons onvermogen
om hem te beheerschen.
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Evenals de refereinen zullen wij ook de liederen moeten scheiden in wereldlijke en
geestelijke. Wij zullen in die liederen - het spreekt vanzelf - veel hervinden dat wij
in de refereinen gevonden hebben; doch in anderen trant en vorm, in overeenstemming
met het verschil tusschen deze beide lyrische dichtvormen.
Door zijn muzikaal karakter dichter staand bij den oorsprong der poëzie, was het
lied meer onmiddellijke uiting des gemoeds dan het refrein waarin het verstandelijk
element grooter plaats pleegt te beslaan; vluchtiger van aard, zwevend over de toppen
der dingen, moest het lied voor het refrein onderdoen in omvang - dat zegt weinig maar ook in uitvoerigheid, niet zelden in volheid en kracht; doch het lied was
doorgaans liefelijker, bevalliger, inniger. Is het referein de man, dan is het lied de
vrouw. Bovendien zal het lied ons dingen toonen die het referein ons niet of schaarsch
te zien heeft gegeven: het ridderwezen dat zich in de refereinen slechts openbaart in
de hoofsche liefde en als lijst voor een realistisch-zinnelijk minnetafereel, is hier
weergegeven in een aantal mooie verhalende liederen; ook de gebeurtenissen van
den dag die het gansche volk of een volksdeel raakten, vinden wij in het lied herdacht
en bewaard.

Eindnoten:
27) Beide uitgeg. in NAP. DE PAUW's Mnl. Ged., III, 670, 659. Neem b.v. verzen als:
Die iet beghinnen wilt, hem behoef een cracht
Van begrijpe, die hem doet dwerc aenverden.
28) Zie de bibliografische verwijzingen van BOLTE in Tijdschr. v. N.T. en L., XVIII, 207-8.
29) Uitgeg. in Veeld. Gen. Dichten, bl. 161-163.
30) Volgens BOLTE's mededeelingen in Archiv für das Studium der Neueren Sprachen und
Literaturen, Bd. CXIII. Heft 1-2.
31) De hier behandelde refereinen zijn te vinden in den bundel, gedrukt bij JAN VAN DOESBORCH,
(vgl. mijne 16de eeuw, I, 313) en in den reeds meermalen aangehaalden van 1524. Over beide
bundels volgen hier eenige mededeelingen, vooral over den laatstgenoemden. Bij hetgeen Dr.
DE

VOOYS heeft medegedeeld kan nog gevoegd worden: 1o dat f0. 70, 75, 76, 314 en 315

ontbreken en f0. 305-312 in verkeerde orde staan. 2o bij de door DE V. genoemde plaatsnamen
(p. 114, noot 1) zijn nog te voegen: f0. CCXIII v0. als men die piecken in zeelant draecht, f0.
CCXCVI r0. t'amersfoort en ‘eenen key op amersfoorts berch. 3o. Ik denk aan een in het Noorden
vertoevend Zuidnederlander als verzamelaar. Dat hij verzamelaar moet zijn geweest, al kunnen
er ook refereinen van zijne hand bij zijn, blijkt hieruit, dat men op f0. CCCXXX een refrein
vindt dat in de aanvangsletters van zijn ‘Prinche’ den naam Jan van den Dale toont; evenzoo
wordt de naam van de Roovere gevonden op f0. CXLVIII-CLIII; f0. CLXXII v0. (een A.B.C.);
f0. CLVI in den epiloog van het refrein; f0. CLXXV en ook in het daarop volgend refrein. Op
f0. CCIIII r0. en v0. een refrein van Heinric Maes, een vijftiend'eeuwsch geestelijke (zie WORP's
Gesch. v.h. drama, I, 60). Op f0. CLXIII een van Jan Riffelet. 4o. Er komen in dezen bundel
onderscheidene refereinen voor met denzelfden ‘stock’. Waarschijnlijk hebben wij hier
voortbrengselen der leden van één Kamer (zie hetgeen medegedeeld is op bl. 82 van dit werk).
Doch van welke Kamer? Op f0. CXIII v0. wordt de ‘Prince van der goutbloemen present’
aangesproken. Nu waren er vier Kamers met dit blazoen, nl. te Antwerpen, Sint-Nicolaas, Gouda
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en Vilvoirden. Dat hier de Goudsbloem te Vilvoirden bedoeld is, komt mij waarschijnlijk voor
(vgl. Tijdschr., XXI, 114).
Wat den bundel van JAN VAN DOESBORCH betreft, zoo merk ik nog op, 1o dat deze een achttiental
refereinen gemeen heeft met den bundel van 1524; 2o dat een der merkwaardige hier
voorkomende houtsneden is overgenomen uit het volksboek van Uilenspiegel en wel uit het
hoofdstuk Hoe ulespieghel des conincx van Polen sot verwan met grooter sotternien; de bundel
van J. V. DOESBORCH kan dus bezwaarlijk ouder zijn dan 1520; 3o Een op naam van ANNA
BIJNS staand refrein: ‘Al waer ic Karolus magnus van machte’ (ed. Vlaemsche Biblioph., no.
X) komt ook hier voor (de bundel is niet gepagineerd).
Dat de bundel van 1524 verscheidene refereinen der 15de eeuw telt, blijkt reeds uit de hier
opgenomen stukken van DE ROOVERE; bovendien wijst ook de uitdrukking ‘die erme iax’ (door
een speling der volksetymologie ontstaan uit Armagnacs) naar de 15de eeuw (f0. 14 v0.).
Ook in den bundel van JAN VAN DOESBORCH zal wel menig stuk uit het laatst der 15de of den
aanvang der 16de eeuw zijn. Vgl. over dien bundel overigens nog de mededeelingen van Dr.
DE VOOYS in Tijdschr. v. N.T. en L., XXII, 132-138.
32) In den bundel van J. V. DOESBORCH.
33) Geestelijke poëzie, naar den inhoud met deze verwant, vindt men nog o.a. in Mnd. Ged. (ed.
DE PAUW) I, 234; D. War., IV, 505 vlgg.; Vad. Mus., III, 217; V, 317; Dietsce Rime ..... door
Dr. K. DE GHELDERE, Brugge 1896.
34) Nota in den bundel van J.v.D.
35) Bundel van 1524 f0. LXXXIII v0.
36) Versl. en Berigten uitgeg. door de Vereenig. ter bevordering der oude Nederl. Lett., 5de Jaarg.,
bl. 39.
37) De tekst heeft drauwen.
38) Bundel van J. V. DOESBORCH. De beschrijving herinnert levendig aan de eerste strofen van
PETRUS DAMIANI's De die mortis (11de eeuw).
39) Bundel van 1524, f0. XCV v0.
40) A.w. f0. CCV.
41) f0. XI-XII.
42) f0. XI r0.
43) Vgl. Tijdschr. v. N.T. en L., XX, 263; voor de tijdsbepaling: XIX, 289.
44) Tijdschr. v. N.T. en L., XX, 261-2. DE VREESE heeft deze twee stukjes onder XII laten drukken
als één stuk. Uit de rijmschikking blijkt echter duidelijk dat vs. 1-15 een geheel vormen (5
coupletten van 3 verzen met rijmstelsel: aab // aab enz.). Bij vs. 16 begint een nieuw stuk
(vandaar: ‘Hoort, ghi heren enz.’) met paarsgewijze rijmende verzen.
45) f0. XII r0.
46) Vgl. Belg. Museum, VIII, 237 (ontleend aan een gebedenboek van het eind der 15de eeuw).
47) Vgl. b.v. in den bundel van 1524 het refrein met den stock: ‘Heb ic iet misseyt, lief, verghevet
my’ en voorts f0. XVI v0., XVII r0., XXVII, VI (Echites en Evax uit den Limborch), XXIIII
(‘die vrou van vergi’).
48) In het refrein: Ke, liefken, dat en had ic u niet toe betrout.
49) Bundel van 1524, f0. CCCIII v0.
50) f0. XLV v0.
51) In den bundel van JAN VAN DOESBORCH.
52) Bundel van 1524, f0. XXVII v0.
53) Id. f0. CXXXII r0.
54) Bundel van JAN VAN DOESBORCH.
55) Bundel van 1524, o.a. f0. XXXII, XXXV, XCIII v0., CCCVIII, CCCXVI, CCCXVII-CCCXVIII.
56) Het refrein van het haenken, uitgeg. door Dr. DE VOOYS in Tijdschr. v. N.T. en L., XXI, 101;
het andere in den bundel van 1524.
57) Renan.
58) Bundel van 1524, f0. XXXI.
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59) Een viertal dezer refereinen in den bundel van JAN VAN DOESBORCH; voorts in den bundel van
1524, f0. LXIII en een ander met den ‘stock’: Gheloofdys seer qualic, ic en sachs oock niet.
60) Bundel van J. V. DOESBORCH.
61) Bundel van 1524, f0. LVIII v0.
62) Bundel van 1524, f0. CXXIV v0.
63) f0. CCLXXXII v0.
64) Afgedrukt door DE VOOYS, bl. 89.
65) Tijdschr. v. N.T. en L., XXI, bl. 76 (o.). De overige refereinen van dezen aard ten deele afgedrukt
ald. bl. 93 vlgg.; de karakteristiek der dronkaards ald. bl. 87; voorts in den bundel van 1524
o.a. f0. CXXVII v0.; in dien van JAN VAN DOESBORCH o.a. de refereinen, aanvangend: ‘Laet
ons al rontsomme eens drincken’ en ‘Twee jonge simmen ende een oude katinne’.
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Liederen.
1. Het wereldlijk Lied1).
a. Historische liederen2).
Tegenover het viertal historische liederen der 14de eeuw kan de 15de er ten minste
een dozijn plaatsen. Ook hier is dus de literatuur spiegel van het leven, daar zij ons
de wassende belangstelling der burgerijen in de algemeene zaak toont. Versmelting
eener historische stof met bestanddeelen, ontleend aan de sage en het sprookje, zooals
het lied van Geraert van Velzen te zien gaf, zullen wij in de historische liederen van
dezen tijd niet meer aantreffen. Het is er deze dichters vooral om te doen, ware
gebeurtenissen mede te deelen, al blijken zij niet altijd het naadje van de kous te
weten, al is hunne voorstelling maar zelden onpartijdig. Anders dan in de 14de eeuw,
geven de historische liederen van dezen tijd ons heel wat van de geschiedenis dezer
landen te zien.
Dat de 15de eeuw in het teeken van Bourgondië stond, wordt ons herinnerd door
een lied op den dood van hertogin MARIA (1482); dat het Oostenrijksche Huis de
erfenis der Bourgondiërs had aanvaard, een lied op den strijd van MAXIMILIAAN
tegen KAREL VIII van Frankrijk (1491), een ander op de reis van FILIPS DEN SCHOONE
naar Spanje (1506), een derde op de
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verheffing van KAREL V tot keizer van Duitschland (1519). Wij zien Vlaanderen in
strijd met de Franschen in het lied van den Heer VAN LELIDAM (L'ISLE-ADAM), die
met een aantal Fransche soldaten te Brugge wordt neergehouwen (1437), in een lied
op den slag bij Blangijs (1479) en een op het beleg van Nieuwpoort (1489). Het
Klaaglied van den hertog van Gelder (1505) en Een liedeken van Thyenen (1507)
herinneren ons den hardnekkigen strijd, door GELRE voor het behoud zijner
zelfstandigheid tegen Oostenrijk gevoerd.
Ook de binnenlandsche twisten en burgeroorlogen worden in deze liederen
herdacht.
Hier zijn het de Mechelaars in strijd met Brussel en Antwerpen. In Brabant heerscht
in 1432 zulk een schaarschte van koren dat alle uitvoer verboden wordt. Daardoor
komt Mechelen, dat midden in Brabant ligt, in nood. Heimelijk koopen de Mechelaars
koren op in de Brabantsche dorpen. Brusselsche ambtenaars komen van den eenen
kant, Antwerpenaars te water van een anderen kant, om de hongerige Mechelaars
het opgekocht koren te ontnemen. Doch beide komen thuis van een slechte reis. De
Mechelaars houden wat zij hebben en laten zich van den behaalden buit blauwe
tabbaards met grijze ‘palueren’ maken; de spreuk: ‘blijft er bij’ stond op de mouwen
gewerkt.
Elders zien wij een bende Hoeksche ruiters binnen Haarlem, waar zij een oproer
willen stichten om de stad te kunnen berooven; doch zij vinden er een warme
ontvangst en daarna gelegenheid om af te koelen in het Spaarne. In een der
menigvuldige beroerten onder de onrustige Luikenaars verplaatst ons een lied van
den Heer van Valenceyn; nog onuitgegeven is een ander van denzelfden aard dat
aanvangt:
Wildi horen een nuwe liet, dat salmen u singhen:
Hoe dat mijnheer Serloes die Lukenaers woude verwinnen3).
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Ten slotte maken wij nog melding van een lied waarin voorname heeren voor ons
optreden: de hertog VAN KLEEF, de graaf VAN HOORN en de heer VAN BATENBURG,
die in 1450 een bedevaart naar het Heilige Land ondernemen, om er op het Heilige
Graf tot ridder te worden geslagen.
Onzeker blijven wij bij het lied van Joncker Willem uyt Vlaenderlandt: de
geschiedenis van een Vlaamsch edelman die in Engeland komt en daar door een
adellijke dame (de koningin?) tot een huwelijk wordt aangezocht. Dat het een oud
lied is, zou men reeds vermoeden uit den aanhef:
Wie wil van tornoyen, van tornoyen hooren spreken,
Hoe dat met daer met schilden en met speren soude steken
Alsoo verr' in Enghelandt?
Het voerder een bode, het voerder een bode:
De stoute Joncker WILLEM uyt Vlaenderlandt.

Doch de oudste vermelding van het lied is eerst uit de tweede helft der 16de eeuw en
de bedoeling van het geheel (eene alliantie tusschen Engeland en Vlaanderen, dat
zich liever bij Frankrijk wil houden?) is niet duidelijk4).
Wat ons in deze liederen treft, dat is in de eerste plaats het zelfgevoel, hier en daar
zich uitbreidend tot volksgevoel, dat soms aanzwelt tot volkstrots. Wij zien hier ‘de
gemeente in het harnas’, gereed en in staat haar recht te verdedigen:
‘Het viel’ lezen wij in een lied:
...... op Magdalenen dach
Dat die mient int harnas was
Te Haerlem opter straten.

Men spreekt hier niet van Brabant, maar van ‘dat edel Brabant’, zoo ook van Brugghe
‘die edel stede reyne’. Zelfs een Fransch edelman moet hier getuigen:
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Daer gaet so menich frisch edelman
Te Brugghe al op die straten.

Tot volksgevoel uitgebreid zien wij dat zelfgevoel in het liedeken op den slag bij
Blangijs, vooral in dat refrein:
Si riepen alle: ‘Flander de leeu!’
Met Vlaemschen tonghen

Hoorden wij bij den aanvang der vorige eeuw in de leus ‘Scilt ende Vrient’ voor het
eerst de stem van den Vlaamschen leeuw, hier is hij zelf:
Als die Lupaert*) sach zijn vianden,
Hi en sorchde voor gheen ghequel:
Hi thoonde zijn clauwen ende ook zijn tanden,
Zijn brieschen ende dat was fel;
Zijn ooghen blaecten al waert een vier.

*)

liebaert, leeuw.

Overigens moet erkend worden dat de roem, door de Vlamingen in dezen slag behaald,
wegzinkt in het niet, vergeleken bij den luister van den Sporenslag en dat na dien
heldenstrijd geen liederdichter den Vlaamschen leeuw zoo luid heeft doen brullen.
Het spreekt vanzelf dat een in menig opzicht nog zoo jong volk als de Nederlanders
dier dagen in meer dan een lied zijn naieven trots lucht geeft. ‘Wi en hadden ooc
geenen vaer*)’ klinkt het uit den mond der Mechelaars; de Haarlemmers zeggen van
*)
de Hoeksche ruiters:
vrees.
Al hadden wi er noch vijfhondert in,
Wij souden se wel bedwinghen.

De Mechelaars weer: de Brusselaars mochten blij zijn dat zij er zóó afkwamen; de
Haarlemmers: eerst durfde niemand een woord kikken tegen de ruiters - nu hebben
wij er eenigen
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de voeten gespoeld! De trots vermeit zich in bitteren spot bij den liederdichter die
de doode Zwitsers voor de wallen van Nieuwpoort ziet liggen:
Si en hadden gheen herte om dansen.

Echter wordt de zelfverheffing ten minste bij den dichter van het Haarlemsch lied
in toom gehouden door bezorgdheid voor het keeren der kansen en voor weerwraak.
Daarom raadt hij den Haarlemmers aan ‘heusch te spreken’ - als zij buiten hunne
muren zijn.
In toom gehouden wordt de zelfverheffing bovendien, zoowel in de Noord- als in
de Zuidnederlandsche liederen, door Christelijken ootmoed. ‘God help de sielen uter
noot’, lezen wij aan het slot van het lied der Mechelaars; de Heer VAN LELIDAM
waarschuwt den Bourgondischen hertog, God voor oogen te houden; God zal de
onderneming tegen Brugge niet gedoogen. De Haarlemsche dichter is ervan overtuigd
dat de Hoeksche ruiters in de pan zijn gehakt tot straf omdat zij het sacrament uit de
heilige kerk hadden geroofd, en ook:
Die Gods lichaem niet en eert
Ende hem van Maria keert
Die en selmen niet beclagen.

Het liedeken van Thienen is het eenige waarin dit godsdienstig element ontbreekt.
Een andere karakteristieke trek dezer liederen is de eigenaardige verhouding
tusschen vorst en volk die zij ons te zien geven. Die verhouding werd, evenals die
van den middel-eeuwschen Christen tot God, eenerzijds gekenschetst door een gevoel
van eerbied, doch anderzijds, en in niet geringer mate, door zekeren eenvoud en
vertrouwelijkheid; de afstand was, zou men zeggen, in beide gevallen niet zoo groot.
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Hoe teekent zich die eigenaardige verhouding af in het gebruik, o.a. in Gelderland
in zwang, van ‘minen Here te vangen’. Kwam de hertog een of andere stad
binnenrijden, dan versperden jonge meisjes hem den weg met een bloem-slinger die
dwars over de straat gespannen werd; de vorst werd niet doorgelaten, indien hij den
doortocht niet met geld kocht5).
Zoo ook zien wij in deze liederen eenerzijds het diep ontzag voor vorstelijke
personen, dat zich openbaart o.a. in het treurlied op den dood van MARIA VAN
BOURGONDIË. Welk een naïeve ontzetting over den dood die zelfs geen vorstinnen
spaart, in dien aanhef:
Och doot, doot, doot die niement en spaert,
Wat hebdij nu bedreven
Aen een lantsvrou van also groter macht
Die thantwerpen liet haer leven!

Doch anderzijds welk een gemoedelijkheid in dien FILIPS DEN SCHOONE die met
zijne gemalin op zee door storm overvallen en uit zijn humeur gebracht - als menig
hedendaagsch echtgenoot onder zulke of andere omstandigheden - daarvan zijne
vrouw de schuld geeft:
Die coninc sprac: ‘JOANNA,
Wel edel vrouwe mijn,
Dit is bi uwen schulden,
Dat wi in desen noode zijn.

in dien keizer MAXIMILIAAN die zegt:
Ic drincke den wijn ut schalen,
Ghelijck menich stout ruiter doet.
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Hoe eenvoudig-menschelijk en naïef-minnelijk is MARIA VAN BOURGONDIË
voorgesteld, waar zij op haar sterfbed afscheid neemt van haar ‘man’, hare verwanten
en vrienden wien zij bidt:
Weest doch mijn kinderkens vrient,
Ende minen man wilt doen bistant.

Aardig is ook het goed vertrouwen in den liederdichter, dat zijn vorst wel goed
ontvangen zal worden overal waar hij komt. FILIPS DE SCHOONE, door storm
gedwongen een Engelsche haven binnen te loopen, bleef drie maanden in schijn
HENDRIK DE ZEVENDE's gast, maar inderdaad zijn gevangene. De liederdichter weet
dat niet of hecht er geen gewicht aan:
Doen si in Engelant quamen,
Men hiet hem willecoem zijn;
Men scanc hem daer te drincken
Den alderbesten wijn.

Welk een gevoel van loyauteit jegens den vorst merken wij op in het slot van een
lied op KAREL V:
Ghi zijt ghemint;
Wil u noch yemant deren,
Wi sullent helpen weren
Met lijf ende ghelt; als ghi op(t) velt
U tenten stelt.

Aan den anderen kant welk een vaderlijke minzaamheid in MAXIMILIAAN's stem
wanneer hij zich richt tot de Vlamingen in den slag van Blangijs. Als de Franschen
aanrukken, valt de ‘edel prynce’ op zijne knieën om God ootmoedig te bidden en
wekt ook zijn leger daartoe op:
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‘Kinderen, dus wil ick dat ghi allen doet
Ende ghi heeren van hooger weerde’.
Met dien maecte hi een cruyce voor hem,
Hi custe die aerde.
Die tranen hem ontspronghen.
Si riepen alle: ‘Flander de leeu!’
Met Vlaemschen tonghen.

Behalve één uit het Duitsch vertaald lied, zijn de historische liederen van dezen tijd
oorspronkelijk. Ze zijn opgeschreven, doorgaans zeker kort na het feit dat zij
behandelen, door dichters van matige ontwikkeling en die als kunstenaars niet hoog
stonden. De stof vervult, overweldigt hen; zij vertellen ons wat zij hebben gehoord
of gezien tot in kleine bijzonderheden; alles zoo volledig mogelijk mededeelen,
daarom is het hun te doen. Hier en daar waren zij ongetwijfeld onder den indruk van
de feiten; doch zij hadden te weinig talent om improviseerend iets moois
voorttebrengen en dachten er niet aan de bezonken aandoening te herscheppen tot
een klein kunstwerk. Slechts een enkele maal treft ons iets in den kijk op de dingen
dien deze dichters hebben. Zoo b.v. in het lied van Nieuwpoort het schitteren van de
harnassen der aanrukkende Franschen:
Ick sie die Fransche knechten
Blanck in haer harnas staen.
Si quamen daer aengedrongen
Veel blancker dan een ijs
Op eenen morgenstonde.

En meer dan eens heeft de verbeelding van den dichter de historie op gelukkige wijs
aangevuld. De Heer VAN LELIDAM die zijn meester tevergeefs heeft trachten
aftehouden van den onrechtmatigen aanval op Brugge; die, door den Hertog van

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2

168
lafheid beschuldigd, zijns ondanks de stad gaat binnentrekken, wordt door den dichter
- niet door de historie - bedeeld met een voorgevoel van zijn naderenden dood. Hij
laat zich brood en wijn halen; hij beveelt zich aan God; eer de dag ten avond kwam,
was zijn einde nabij. De koning van Castilië, door storm op zee in levensgevaar
verkeerend, valt op de knieën en bidt God om genade; dat het gebed verhoord wordt,
doet de dichter, hier onbewust poëet, door een enkel gelukkig vers gevoelen:
Die stierman totten coninc sprac:
‘Wel edel here mijn,
Mi dunct, ic hoore die vogelen singhen,
Ic hope, het sal wel sijn.’

Dichterlijk is ook die sneeuwwitte duif die als doodsbode op den arm van den
Luikenaar PETER RONCKAERTS vliegt. Met den Heere VAN VALENCEYN rijdt hij in
oorlogstijd door het Luiksche land ‘al totten knijen in dat bloet’:
Daer quam een sneewitte duyve
PETER RONCKAERTS op zynen arm:
‘Het zyn ons zonden dye ons plagen,
‘Dat ..........

Ongelukkig breekt het lied af, midden in de woorden die waarschijnlijk door
RONCKAERTS worden gesproken; bovendien is de samenhang van het gansche lied
niet duidelijk. Toch is in dezen trek de dichtende volksverbeelding wel te herkennen.
Er is één historisch lied van dezen tijd, van Gerrit van Raephorst, waarover wij tot
dusver gezwegen hebben. Dat lied behandelt een historisch feit van het jaar 1509:
de schaking van een aanzienlijk Leidsch meisje, CATHARINA DE GREBBER,
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door den edelman GERRIT VAN RAEPHORST en de vergeefsche pogingen der ouders
om hunne dochter aan de handen van den schaker te ontrukken.
Op Goeden Vrijdag, vroeg in den morgen, rijdt PIETER DE GREBBER met zijne
vrouw en zijne dochter op een wagen ter kerke. In de hooge duinen achter Wassenaar
komt GERRIT VAN RAEPHORST hun op zijn wagen tegemoet. Onder het voorwendsel
dat de GREBBER's dochter CATHARINA konijnen van hem geroofd heeft, schaakt hij
het meisje en voert haar met zich. De vader schijnt spoedig getroost met het oog op
den adel van den schaker en den rijkdom zijner vrienden. De moeder die luid heeft
geweeklaagd, berust niet zoo gemakkelijk, en wat den adel betreft, zegt zij:
Wat sullen zy van den Edeldom eten?

Te vergeefs wendden zij zich om hulp tot den Heer VAN WASSENAAR.
Daarmede eindigt het in zijn samenhang niet overal duidelijke lied. Om zijn inhoud
zou dit lied aanspraak kunnen maken op een plaats onder de historische liederen.
Men zal echter licht inzien dat wij hier genaderd zijn tot de uiterste grens van het
veld der ‘gebeurtenissen waarin een volk of een deel des volks belang stelt’, der
gebeurtenissen dus welke wij als de stof der historische liederen hebben aangewezen.
Ook zijn de feiten hier verteld in denzelfden trant als in zoo menig ander verhalend
lied uit het ridderlijk leven. Daarom zouden wij het lied van Gerrit van Raephorst
onder de ridderromances kunnen rangschikken, indien het historisch onderzoek ons
niet de kern van het verhaal als, in 1509 gebeurde, waarheid had getoond. De
romance-achtige inhoud strookt volkomen met den vorm: de vijfregelige strophe
waarin verscheidene andere verhalende liederen uit het leven van adel of burgerij
zijn gedicht.
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Ten slotte bestaat er dus tusschen dit verhalend lied en andere in denzelfden vorm
gedichte als die Van Sint Jacob, Van den boerman, Van het Vriesken, Van het
melaatsche meisje, Van Joncker Willem, geen ander onderscheid dan dat wij in het
laatstgenoemd vijftal liederen niet, zooals in het lied Van Raephorst, de grenzen
kunnen trekken tusschen historische en poëtische werkelijkheid.
In deze verschillende verhouding van de historische tot de poëtische werkelijkheid
ligt het voorname verschil tusschen de zoogenaamde historische liederen en het 35-tal
verhalende liederen, ontleend aan het ridderwezen, waartoe het lied van Gerrit van
Raephorst een passenden overgang vormt.

b. Ridderromances.
Wie ook maar oppervlakkig kennis heeft gemaakt met den inhoud onzer
ridderromances, zal hunne stoffelijke verwantschap met de ridderromans al spoedig
bemerken.
Ook hier immers zien wij edelvrouwen, die ‘op hogher salen’ den geliefde
verwachten of ten venster naar hem uitzien; jonkvrouwen die haar minnaar verbeiden
in den boogaard en met blanke handen kransen vlechten bij een fontein; die met
zonsopgang de nachtelijke rustplaats onder de linde groene verlaten en met den
beminde verder rijden door het bosch waar de vogels ontwaken en het zonnelicht
door de bladeren gaat spelen. Ook hier woont men op hooge kasteelen, draagt zijden
gewaden, vlecht parelsnoeren door het blonde haar, drinkt den koelen wijn uit gouden
schalen. Doch daarnevens zien wij tooneelen van ruwheid, roof en moord: vrouwen
geschaakt en onteerd; roofridders die tol eischen of weerloozen in donkere kerkers
gevangen houden; melaatschen, van elk geschuwd, hun ellendig leven leidend; hooge
heeren die hunne
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vrouwen of dochters met de vuist neerslaan; adellijke jonkvrouwen die haar
minnesmart achter de kloostermuren trachten te vergeten of met het wichtig
ridderzwaard een graf graven voor den geliefde dien zij ‘versmoort in zijn bloet’
onder de linde gevonden hebben.
Te midden van die bonte schitterende ridderwereld herkennen wij een roemrijke
schim uit vroegere eeuw: den trouwen HILDEBRAND, huiswaarts rijdend en in gevecht
met zijn hem onbekenden zoon. Schuilt onder de gedaante der koningsdochter MI
ADEL de heldin van het epos Gudrun? WOLFDIETRICH komt hier als de Jager uit
Grieken*) te voorschijn. Mythische of sprookjes-achtige personages zijn door de
liederdichters bij adel en ridderschap ingelijfd. Daar hooren wij Heer HALEWYN's *)Griekenland
tooverlied, dat allen die het hooren dwingt tot volgen; daar speelt Heer DANIELKEN
TANNHÄUSER's rol in den Venusberg; daar zijn de beide koningsdochterkens,
gestorven in één nacht, waarvan de eene ten hemel, de andere ter helle vaart.
Is zóó het verleden nog in het heden zichtbaar, ook wat worden zal, daagt reeds
op. Want een boer bedriegt de edelvrouw die zich uit hebzucht aan hem heeft
overgegeven; een ridder verbergt zich in een meelzak om dichter bij de mooie
molenarinne te kunnen komen; adellijke vrouwen boeleeren met schrijvers en
knechten.
Deze algemeene beschouwing kan worden aangevuld door de mededeeling van
een paar voorbeelden, die den samenhang tusschen ridderromance en ridderroman
in bijzonderheden toonen. In twee onzer verhalende liederen, een oorspronkelijk
Nederlandsch uit de 14de of 15de, een onder Duitschen invloed ontstaan lied dat
waarschijnlijk uit de 16de eeuw dateert, vinden wij het motief van het doodsklokje
dat door zijn gelui aan een minnaar den dood zijner liefste verkondigt. Zoo b.v. in
het eerstgenoemde lied:
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Och, doen hi op der heiden quam,
Hi hoorde die clocken clincken,
Hi hoorde wel aen der clocken clanc
Dat si in der aerden moeste sincken.

In een der Fransche bewerkingen van den roman van Tristan et Iseut vinden wij
ISEUT onder dezelfde omstandigheden als de ridders in de Dietsche romans:
Iseut est de la nef sortie,
Entend les plaintes en la rue,
Sonner les cloches des églises;
Demande aux hommes quels nouvelles,
Pourquoi ils font tels sonneries
Et pourquoi ils versent des larmes.
Un ancien alors lui dit:
Belle dame, que Dieu nous aïde!
Nous avons ici grand douleur,
Jamais gens n'en eurent plus dure.
Tristan le preux, le franc, est mort!6)

Hier is slechts van een enkel motief sprake; in de bekende romance Ic stont op hoghe
berghen daarentegen zijn er verscheidene die wij in een ridderroman terugvinden.
In het tweede boek van den roman van Lancelot namelijk vinden wij GURREËS, een
van WALEWEIN's broeders in min of meer gelijksoortige toestanden als den minnaar
uit de romance. GURREËS heeft onderweg eene ‘amie’ opgedaan. 's Avonds komen
zij in een klooster van Witte Nonnen. De jonkvrouw beklaagt zich over haar toestand
bij de abdis en deze raadt haar aan non te worden. Wij lezen dan verder:
D'abdisse beval dat men hare
Nonnencleder brochte dare.
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Dat was altehant gedaen:
Si sneet der vrouwen vlechten af saen
Ende si dede hare nonnencleder an.

Later eerst mist GURREËS zijne gezellin en vraagt de abdis naar haar. De abdis raadt
hem heentegaan, omdat voortaan geen zoodanig man als hij meer in haar gezelschap
mag komen. Ook voert zij hem mede naar de kerk
Ende si wijsde hem altehant daer
Si metten andren nonnen sat.

GURREËS voert nog een kort gesprek met het meisje; zij verklaart hem dan dat zij
God dankt voor dezen omkeer, dat zij slechts oneer zou behalen door bij hem te
blijven en deelt hem mede dat zij van koninklijken bloede is. Het zou te veel plaats
eischen de verhouding van roman en lied hier verder uiteentezetten; doch wie beide
vergelijkt, zal inzien, hoe licht het mogelijk was dat een of ander beroepsdichter die
den roman had hooren voordragen, tot eene vrije bewerking van dit onderdeel kwam
zooals het lied ons die te zien geeft7).
De stoffen, in deze verhalende liederen verwerkt, bestaan voor een klein deel uit
sprookjes of sagen die ook in andere middeleeuwsche literaturen worden aangetroffen;
voor een ander deel bevatten zij herinneringen aan de Duitsche heldensage; voor
verreweg het grootste deel zijn zij ontleend aan het ridderleven; ook deze laatste
behooren voor een deel tot het literair gemeenschappelijk eigendom der
middeleeuwsche volken.
In het lied van Heer Halewijn vinden wij een sprookje van een watergeest, later
in een ridder veranderd, die door een tooverlied maagden verlokt, met zich voert en,
BLAUWBAARDS gelijke, ze doodt; eindelijk wordt hij zelf door
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een koningsdochter om het leven gebracht. Het lied van Heer Daniëlken is een
bewerking der Tannhäuser-sage, waarin Germaansch-mythische elementen verbonden
zijn met Christelijke denkbeelden. DANIËLKEN heeft zeven jaar een zondig leven
geleid in den Venusberg en tracht daarna, doch tevergeefs, absolutie van den paus
te verkrijgen. Het lied van de twee Koningsdochterkens bevat allerlei elementen die
men in middeleeuwsche sprookjes en legenden terugvindt, o.a. in het sprookje van
Vrouw Holle8).
Een deel der stof die in het Middelhoogduitsch heldendicht Gudrun is verwerkt,
vinden wij terug in onze romancen van Mi Adel en van Mooi Aaltje. Dat deze stof
ons volk rechtstreeks uit het epos bekend zou zijn geworden, is uiterst
onwaarschijnlijk. Immers, wij hebben geen enkel bewijs, dat men de Gudrun hier te
lande heeft gekend. Doch deze of dergelijke stoffen zijn ook in meer dan een dozijn
Duitsche liederen van lateren tijd behandeld; het ligt dus voor de hand aantenemen
dat een of meer daarvan ook hier te lande bekend zal zijn geworden. Trouwens het
verhaal van de jonge alleen achtergebleven vrouw, die door eene stiefmoeder wordt
mishandeld, wordt ook in de Fransche volkspoëzie meer dan eens aangetroffen9). De
stof van de Jager uit Grieken schijnt door mondelinge overlevering aan de Duitsche
heldensage (het verhaal van WOLFDIETRICH) ontleend te zijn; het Nederlandsche
Hildebrandslied daarentegen is blijkbaar eene vertaling van een Nederduitsch lied10).
De algemeen verbreide sage van Hero en Leander werd ook hier te lande verwerkt
tot het bekende lied Van de twee Koningskinderen; misschien heeft de dichter van
het Nederlandsch lied deze stof leeren kennen uit POTTER's Minnen Loop. Het niet
minder bekende verhaal van Pyramus en Thisbe vinden wij terug in een paar liederen,
waarvan het eene vertaald werd uit of naar het Duitsch, het andere waar-
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schijnlijk eene zelfstandige bewerking der sage (misschien ook aan der Minnen Loop
ontleend?) bevat11).
Eene stof als die welke behandeld is in de romance de Koningsdochter vindt men
in tal van Fransche legenden en liederen verwerkt, die alle betrekking hebben op le
Retour du Mari12). Een onzer fraaiste verhalende liederen, aanvangend:
Een ridder ende een meysken jonck
Op een rivierken dat si saten

komt naar den inhoud, hier en daar zelfs naar den inhoud der coupletten, overeen
met het Oudfransche lied van belle Isambourg13). De stof der romance Van Bruneborch
is in allerlei talen, ook in liederen, verwerkt. Alle bewerkingen verhalen ons van een
ontrouwe edelvrouw die door haar wraakzuchtigen echtgenoot veroordeeld wordt
het hart van haren minnaar te eten14). Het verhaal der hebzuchtige edelvrouw die zich
door een boer laat bedriegen, dat ten grondslag ligt aan het Nederlandsch lied Van
den boerman, vinden wij ook in den Franschen roman de Trubert uit de 13de eeuw.
Tal van andere romances zullen wel ontleend zijn aan het ridderleven, hoe die
werkelijkheid dan ook met verdichting moge vermengd zijn. Liederen als die van
Thysken vanden Schilde, van het Heerken van Malleghem, van het Vriesken, van
Vrou van Lutsenborch hebben vermoedelijk betrekking op feiten die inderdaad zijn
voorgevallen, al zijn die feiten - evenals zoovele duizende andere - door geen
kroniekschrijver te boek gesteld.
Er is mij slechts ééne Nederlandsche ridderromance bekend, waarvan wij de
vermoedelijke bron kunnen aanwijzen in een door een kroniekschrijver geboekstaafd
feit; toevallig is het een der fraaiste en meest ontroerende onzer oude liederen, bekend
onder den naam Van 't kindt van twaelf jaren. Wij vinden hier
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het verhaal van een twaalfjarigen knaap die, met boog en pijlen ter konijnenjacht
gegaan, door den Heer VAN BRUYSWIJC gevangen wordt genomen en wegens inbreuk
op het jachtrecht opgehangen. Tevergeefs snelt zijn moeder naar het kasteel van den
wreeden burchtheer, tevergeefs biedt zij als losprijs voor haar kind zijn gewicht in
zilver en rood goud; tevergeefs ook hare zeven dochters en hare zeven zonen als
gijzelaars. De burchtheer laat het vonnis voltrekken. Maar de wraak blijft niet uit:
Des nachts ontrent der middernacht,
Doen wort dat kynt ghewroken,
Doen wort den edelen heer van bruyniswyck
Doer sijnen hals ghescoten.

Aldus het oude lied. Nu het historisch feit. De middeleeuwsche kroniekschrijver
GUILLAUME DE NANGIS en de biechtvader van Koningin MARGARETHA in zijn leven
van Saint Louis vertellen ons, dat - omstreeks het midden der 13de eeuw - drie
Vlaamsche edelknapen in de abdij van Saint Nicolas au bois (diocese Laon) vertoefden
om er Fransch te leeren. Op een konijnenjacht, slechts met boog en pijlen gewapend,
komen zij op het gebied van ENGUERRAND DE COUCY, worden door diens houtvester
gegrepen en op bevel van den Sire DE COUCY onmiddellijk opgehangen. Wanneer
men nu in aanmerking neemt, dat dit lied in onderscheidene dorpjes en stadjes juist
van Fransch-Vlaanderen (in de onmiddellijke nabijheid van Coucy) door de
mondelinge overlevering bewaard bleef en dat wij dit Nederlandsch lied reeds in de
15de eeuw vermeld vinden, dan zal men het wel waarschijnlijk mogen noemen dat
wij in het bovenvermeld feit de bron van ons lied hebben te zien. De dichter van het
lied heeft bij de bewerking zijne vrijheid gehandhaafd: ENGUERRAND DE COUCY is
door den Koning gestraft o.a. met een zware boete en een pelgrimstocht;
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de poëtische gerechtigheid die den Heer VAN BRUNSWIJK wedervaart, eischt het
leven van den wreedaard. Waarom in het lied de Heer van BRUNSWIJK voorkomt,
kunnen wij niet uitmaken. Had een der hertogen van BRUNSWIJK zich misschien aan
eene dergelijke wreedheid schuldig gemaakt? Er zouden meer vragen van dien aard
te doen zijn, doch zij zouden ons te ver voeren15).
In het voorafgaand overzicht is op onderscheidene plaatsen gebleken in welk een
nauwe betrekking de Nederlandsche literatuur hier staat tot de Hoog- en
Nederduitsche. Slechts in een paar onzer verhalende liederen houden wij gemeenschap
met de Fransche letterkunde; van rechtstreekschen invloed kan tenauwernood sprake
zijn en dan nog slechts in één lied, dat van Belle Isambourg. Daarentegen zien wij
de betrekking tot Duitschland in tal van liederen: van Heer Daniëlken, van Hildebrand,
van den Jager uit Grieken, van Mi Adel en verscheidene andere16). Sommige
Nederlandsche liederen schijnen vrije bewerkingen van stoffen uit de Duitsche
literatuur afkomstig; andere zijn blijkbaar uit het Duitsch vertaald, in een enkel geval
(Het daghet in den Oosten) heeft het omgekeerde plaats gehad17).
Het vraagstuk van de herkomst onzer verhalende liederen houdt verband met dat
van hun ouderdom. Deze nauwe betrekking toch tusschen een deel onzer literatuur
en de Duitsche kan een oogenblik vreemd schijnen - in het Bourgondisch tijdvak.
Doch men zie niet voorbij 10. dat het Oosten dezer landen, ook in dezen tijd, steeds
in nauwer betrekking is gebleven tot Duitschland (waartoe het in naam nog altijd
behoorde) dan de overige deelen der Bourgondische heerschappij; 20. dat het noch
onmogelijk noch onwaarschijnlijk is, dat een aantal dezer vertaalde of nagevolgde
liederen reeds in den
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Beierschen tijd, dus in de 14de eeuw, hun weg hierheen hebben gevonden. Er bestaat
geen reden om aantenemen dat de oorspronkelijke Dietsche romances over het
algemeen jonger zijn dan de naar Duitsche voorbeelden bewerkte. Het is dus zeer
wel mogelijk dat ook een deel van deze uit de 14de eeuw dagteekent. Die verhalende
liederen zouden dan met de boerden en sproken het epische bestanddeel van de poëzie
der gemeentenaren hebben uitgemaakt. Doch welke liederen zijn dat geweest? Met
ons tegenwoordig wetenschappelijk materiaal is dat onmogelijk uit te maken.
Verreweg de meeste onzer verhalende liederen zijn ons eerst uit redactie's der 16de
eeuw bekend; enkele alleen uit de 17de eeuw; een paar, zooals b.v. het Halewijnslied
alleen uit 19de eeuwsche opteekeningen. Van eenige verhalende liederen kunnen wij
bewijzen dat zij reeds in de 15de eeuw bekend moeten zijn geweest, van andere mag
men dat waarschijnlijk achten; nog andere komen eerst voor in den bekenden bundel
Het Antwerpsch Liederboek van het jaar 1544, doch zullen zeker ten minste vóór de
Hervorming moeten worden gesteld.
De onzekerheid waarin wij verkeeren aangaande den ouderdom der onderscheidene
verhalende liederen is een hinderpaal op onzen weg om tot een samenvattende
beschouwing te komen. Anderzijds mag men niet voorbijzien dat vele dezer liederen
door de mondelinge overlevering betrekkelijk zuiver bewaard zijn gebleven tot in
onzen tijd. Daarom mogen wij ons wel gerechtigd achten tot een poging om de poëzie
die hier te genieten valt te karakterizeeren.
De poëzie dezer romancen ligt voor een deel in de ontroerende of aangrijpende
toestanden waarin zij ons verplaatsen: een blond prinsesje, aangelokt door een
tooverlied, door het bosch rijdend met den geheimzinnigen zanger langs
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de galg waaraan eenige zijner vroegere slachtoffers hangen, terugkeerend als Judith
met het hoofd van Holophernes. Een andere koningsdochter die in de hel gepijnigd
wordt. Weer een andere die door een booze stiefmoeder tot allerlei laag werk
gedwongen, eindelijk verlost wordt door haar echtgenoot. Een twaalfjarige knaap,
door een wreeden burchtheer wegens een onschuldig jachtvergrijp ter dood
veroordeeld, die langzaam de ladder naar de galg opklimt, die op elke trede
reikhalzend uitziet of nog geen hulp komt opdagen. Een jonkvrouw onder de linde
bij het lijk van haar minnaar; een andere die ter wille van haar geliefde zeven jaar
lang als een melaatsche in eenzaamheid leeft - dat zijn slechts eenige voorbeelden.
Daar de dichters zich bepalen tot de hoofdzaken en deze, gewoonlijk zonder
overgang, achtereenvolgens mededeelen, hebben de meeste dezer liederen een snellen,
niet zelden een springenden gang. Elk nieuw couplet, soms elk nieuw vers, voegt
weer een nieuwen trek bij de vorige:
Heer Halewyn zong een liedekyn,
Al wie dat hoorde wou by hem zyn.
En dat vernam een koningskind,
Die was zoo schoon en zoo bemind.
Zy ging al voor haer vader staen:
‘Och vader, mag ik naer Halewyn gaen?’

Zoo ook in het lied Van de Koningskinderen:
‘Och vader’, seidt sy, ‘vader
Mijn hoeft doet my soe we,
Moet*) ic wel eens ghaen wanderen
Al tenden die wilde zee?’

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2

*)

Mag.

180
‘Och visser’, seidt hij, ‘visser,
Mijn guetlyc visserkint,
Nu leit mijn dochterkijn wandren
Ende brentse my weder thuys.’
‘Och visser’, seidt sy, ‘visser,
Mijn guetlyc visserkint,
Nu spreit daer ut u netken
Om een verdroncken lief’18).

Evenals in het ridderepos worden de personen vaak zonder inleiding sprekend
opgevoerd. Duidelijk ziet men dat o.a. in Het daghet in den Oosten, welks eerste
couplet blijkbaar een ridder in den mond is gelegd, al blijkt dat pas later uit het
vervolg van het lied. Met het epos hebben deze liederen gemeen ook de min of meer
stereotype uitdrukkingen en wendingen: de zeven broeders stout, zeven zusters, zeven
zonen; de uitdrukking sleete schoen voor een verlaten minnares; de tranen in de
wijnschaal vallend, terwijl een bedroefde drinkt; een maagd bij de witte handen
nemen en onder de linde leiden. Het teekenend epitheton: het blanke zwaard, de
groene linde, de zwarte wijle, het roode bloed, de roode of de lachende mond, het
hooge huis, de koele dauw - wordt vooral in de liederen bij voorkeur gebruikt. De
frissche kracht der aandoening openbaart zich in sterke uitingen van eenvoudige
zinnelijkheid:
‘Dat alle berghen goude waren
En alle waters wijn,
So had ic jou noch veel liever,
Moi meisje, waer je mijn’.

De kuischheid eener maagd wordt vergeleken bij een hoogen berg dien de minnaar
‘in dale brenghen’ wil. Een meisje ziet
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een ridder uit de verte komen aanrijden ‘veel claerder dan een sterre’. De natuur deelt
in de liefde dezer minnaars:
Een ridder ende een meisken jonc
Op*) een rivierken dat si saten,
Hoe stille dat dat water stont,
Als si van goeder minnen spraken!

Het water getuigt door zijn stilstaan namelijk tegen den trouwelooze19). Opmerkelijk
is ook in het lied van de Twee Koningsdochterkens de symbolische sterftijd: het
meisje dat ter helle varen moet, sterft te middernacht; de andere wie de hemel wacht,
‘als de son rees ten hemel’.
Met geringe middelen, met enkele eenvoudig-zuivere trekken weten deze liederen
soms veel te bereiken. Zoo b.v. in dat tooneeltje van den ontrouwen minnaar die tot
inkeer gebracht is, nadat men hem geboodschapt heeft dat zijn liefje is gestorven en
die nu de kerk binnentreedt om aan de begrafenis deeltenemen:
Doen hi in der kerken trat,
Hi sach sijn liefken staen in bare,
Ghedect met enen barencleet,
Recht of si nu ooc doot ware.
Hi hief op dat barencleet,
Hi sach haer clein vingherken roeren,
Och, doen so loech haer roode mont,
Doen si den ridder voelde.

In het lied van de drie ruitertjes zien wij den ruiter voor de kloosterpoort; hij klopt
met den metalen ring op de deur en vraagt de abdis of hij zijn liefje nog ééns mag
zien en spreken; dan zal zij hem wel vergezellen. Daar komt zij in het
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nonnenkleed en gaat vóór hem staan; maar met de wereldsche liefde is het uit. Hoe
goed weet de dichter het te doen gevoelen in dat paar verzen:
Haer haerken was afgheschoren,
Die minne was al ghedaen.

Op hoe gelukkige wijs is hier, door een eenvoudig naast elkaar zetten van uiterlijk
en innerlijk, het eerste als gevolg en openbaringsvorm van het laatste aangegeven.
Slechts enkele dezer verhalende liederen geven ons een schoon geheel te zien; in
de meeste vindt men een mooi couplet, een fraaien en aandoenlijken trek hier en
daar. Voor een deel moet men bij zijn oordeel hier rekening houden met den
gebrekkigen toestand waarin sommige liederen tot ons zijn gekomen; andere zijn
daarentegen vrij zuiver bewaard. Doch ook al hadden wij al deze romancen in hun
oorspronkelijken vorm over, dan nog zouden zij, naar ik meen, in dichterlijke waarde
ten minste geëvenaard worden door de liederen, verhalende en andere, waarin wij
iets van het huiselijk en maatschappelijk leven der burgerij te zien krijgen. Naar die
liederen gaan wij nu luisteren.

c. Liederen uit het maatschappelijk en huiselijk leven der burgerij20).
Vertegenwoordigers van den stand der gemeentenaren: boer, timmerman, molenarin,
komen een enkele maal voor onder de personages der ridderromances. In deze liederen
zijn zij natuurlijk veel talrijker. Echter worden zij hier als vertegenwoordigers eener
maatschappelijke klasse meer vermeld dan geschetst. Ja, behalve de bovengenoemden,
zien wij hier den molenaar, den ruiter, den kleermaker, den slotenmaker, den
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wever - doch steeds in het karakter van minnaar; gewoonlijk dient het beroep ook
hier slechts ter inkleeding van eenig geval van minne. Die liederen zullen wij dus
tegelijk met de overige minneliederen behandelen.
Er is slechts één klasse van den derden stand die wij hier als klasse aantreffen: de
boeren.
In een paar liederen van den edelen Landtman hooren wij een reeks van loftuitingen
op de verdiensten van den boer, afgewisseld door klachten over al de moeilijkheden
waarmede hij te worstelen heeft. Pausen, koningen, graven, prinsen moeten van zijn
werk leven - en toch, wat al moeite en zorg heeft hij! De mollen doorgraven zijn
land, minnende paren achten zijn korenveld een zacht bed, de vogels pikken de aren
uit, de geestelijken komen om hunne tienden, de ruiters berooven, de molenaars
bedriegen hem. Toch is hij zoo hoog te achten. Christus zelf immers eert hem, zooals
dagelijks in de kerk blijkt:
Het lichaem Gods, hoe dat ict mercke,
Comt vander terwe, dats waerhede.

De beide liederen die ongeveer denzelfden inhoud en dezelfde geringe kunstwaarde
hebben, zijn gewichtig vooral voor de cultuurgeschiedenis - reeds het epitheton edel
is een teeken des tijds - doch mogen hier toch niet onvermeld blijven21).
In een ander lied wordt de boer, als minnaar, tegenover den ruiter en den
landsknecht geplaatst; hier met de bedoeling hem in zijne minderheid tegenover de
beide krijgslieden, zijne erfvijanden, te stellen. Het meisje dat kiezen moet, doet geen
keus; doch hoe deze zal uitvallen, is licht te vermoeden uit het couplet:
Boeren dat zyn boeren,
Sy drincken so selden den wyn,
Si drincken liever botermelc,
Dan den hueschen coelen wyn22).
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Een derde lied verhaalt ons van Hansken ‘een rijck boermans sone’ die soldaat wordt.
Het is wel opmerkelijk dat dit lied blijkbaar onder den invloed van een paar
Nederduitsche liederen ontstaan is; de landsknechten waren, zooals men weet,
grootendeels vreemdelingen en het getal Nederlandsche boerenzoons die den ploeg
met de piek verwisselden, zal wel gering zijn geweest23). Dat wij niet meer liederen
van dezen aard hebben, dat het eenige van dezen aard een navolging is van vreemde
origineelen, is dus wel begrijpelijk.
De liederen schijnen in dit opzicht een juiste afspiegeling der samenleving te
geven. In andere opzichten doen zij dat echter geenszins. Dat ligt meer aan hetgeen
zij niet dan aan hetgeen zij wel bevatten. Tal van maatschappelijke typen dier dagen,
geheele klassen van menschen treft men in de liederen niet aan, of zoo al, dan niet
op een wijze die hen eenigszins kenschetst. Dat was dan ook meer het gebied van
het refrein dan van het lied en meer nog van het drama dan van het refrein.
Voor het ernstige in het maatschappelijk of huiselijk leven hadden deze
liederdichters slechts weinig oog. Wilden zij ernst, dan dichtten zij een geestelijk
lied. Een enkel ernstig lied is er, behalve de bovenvermelde op de boeren: het liedeken
van Sint Jacob. Dit lied verhaalt ons de lotgevallen van een paar pelgrims, vader en
zoon, die naar San Jago di Compostella trekken. Onderweg komen zij in een herberg;
de dochter van den waard wordt verliefd op den jongsten pelgrim en verbergt een
gouden beker in zijn vaders reiszak, met de bedoeling den vader door het gerecht te
doen ophangen. De zoon offert zich echter voor zijn vader op. Door SINT JACOBS
toedoen wordt de ware toedracht der zaak aan het licht gebracht; de waard wordt
opgehangen, de dochter levend begraven.
Een greep in de werkelijkheid werd hier waarschijnlijk niet gedaan: hetzelfde
verhaal immers vinden wij reeds in CAESARIUS
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VAN HEISTERBACH's Dialogus Miraculorum, en in Dietsche bewerking bij MAERLANT

en in het Boec van den Scaecspul. Uit een dezer twee laatste bewerkingen, eer uit de
derde dan uit de tweede, zal de dichter van het Nederlandsche lied zijne stof hebben
leeren kennen.24)
Afwezigheid van ernst treft ons ook in de liederen die over het huiselijk leven
handelen. Dat kon ook kwalijk anders. Wat viel er voor een liederdichter te maken
van een gelukkig, een onberispelijk huiselijk leven? Doch het onvolkomene, het
gebrekkige daarin gaf hem houvast. Voor den liederdichter als voor den refereindichter
behoorden het onvolkomene en gebrekkige, tot het ‘sotte’, zooals het ook vanouds
door de blijspeldichters is opgevat. Gaarne toonen de liederen ons de jonge vrouw,
mishuwd met een ouden kouden man, ‘bij wien men zou bevriezen’, zooals een
hedendaagsch volksdeuntje het zegt in den geest der oude liederen. Een enkelen keer
ook, doch lang niet zoo dikwijls, zien wij den jongen man die kwalijk gepaard is met
een oude vrouw. Elders zijn man en vrouw bezig elkaars zondenregister op te lezen.
Weer een ander lied toont ons den man die onder de plak zit en huiswerk moet doen.
Hoort hem klagen:
Ick wassche, ick backe, ick vage den vloer,
Ick doe dat werc al vanden huyse,
Ick sette dat kint op mynen schoot,
Dan vraghe ick van den gruyse*).
Als ick dat doe dan eest al goet,
Dan segt si: man van eeren weest gegroet.

Het is geen wonder dat zulke sukkels van tijd tot tijd hun troost zochten in de taverne,
om daar aan het verkeerbord en bij een kroes bier hun leed te verzetten. Doch ook
daar waren
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zij niet veilig voor moeder de vrouw. Een der liederen toont er ons eene op zoek van
haar man:
Het clopten een vrouken voer een taverne,
Smorgens al voer den dage:
‘Werdinne, tapt bier!’
- ‘Wel’, sprack sy, ‘gerne!’
‘T'en is geen bier daer ick naer vrage;
Waer is mijn man?
God geef hem die plage!’
Dat vrouken streeck binnen aldaer sy saten:
‘Segt, arrige boeve,
Dat u Godt bedroeve!
Ten sal niet baten,
Ghy en sult u dobbelen,
U thuyschen niet laten!’
Si sloech hem met vuysten25)
..........

Doch indien de taverne had moeten bestaan van pantoffelhelden, dan zou men haar
spoedig gesloten hebben. Hare beste klanten waren van ander allooi. Dat waren de
‘packebieren’ en ‘gildekens’, de drinkebroers en doorbrengers waarmede wij reeds
in de refereinen hebben kennis gemaakt. In de liederen beslaan zij een aanzienlijke
plaats. Ook hier treffen wij die niets ontziende drankzucht aan die een dezer ‘scamel
ghesellen’ doet zeggen:
Myn keelken moet wynken drincken,
Al sou myn voetken baervoets gaen.
Wel eten, wel drincken, dat doet mi specken,
Verstaghet al mynen sin;
Een potteken drincken, een potteken lecken,
Daer staet al myn leven in!
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Dat deze ‘quaey bestieren’ zoodoende den welstand van hun gezin vaak te gronde
richten, is voor hen geen reden tot inkeer. In den aanvang der 16de eeuw moesten de
‘lichte en loeye*) gesellen’ te Leiden telkens door de Overheid vermaand worden
‘hoirs wijfs clederen’ niet te verspelen, om daarna hunne kinderen ‘voir der luyden *)luie.
doeren te jagen’26). Deze Zuidnederlandsche drinkebroers zijn van dezelfde kracht;
het schip van Sinte Rein-uit telt ook hen onder zijne bemanning, zij moeten mede,
al zouden zij het vrouw en kinderen ontnemen:
Dan comen wi thuys ghelopen,
Om tghelt te crijghen, als men mach,
Al souden wi tgaren vanden haspel vercoopen,
Om te betalen ons ghelach.

Bij zulke gezellen passen zulke gezellinnen! Naast de gildekens vindt men op de
bierbank de meisjes en vrouwen die ook toen reeds in grooten getale haar rampzalig
handwerk dreven. De klachten der ouderen onder hen wier getij reeds begint te
verloopen, worden in een dezer liederen vertolkt met aangrijpend realisme:
Wy meyskens net, schoon gheblancket,
Die gaerne vruecht hantieren,
Wi zyn verplet in Venus bruywet,*)
Niemant en wilt ons nu vieren.
Dat heeft ghedaen
Ons cussen, ons lecken, ons boerden, ons ghecken,
Ons drincken, ons clincken, ons roepen, ons wincken,
Het cost ons so menighen traen;
Voor cort jolyt een lanc verwyt,
Ons vruecht die mach haest vergaen!
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Het heugt haar nog dat zij den eersten misstap deden. Moeder geworden, werden zij
door hare moeders verstooten; toen begon het onzalig ronddolen, geen minnaar van
één dag werd afgewezen. Afschuwelijke ziekten tastten haar aan, de gemeenste
schooiers worden haar gezelschap. Als koppelaarsters generen zij zich, als
bedelaressen staan zij voor de kerkdeuren. Hare vroegere minnaars gaan voorbij,
maar wenden den blik af en opnieuw herhalen zij:
Dat heeft ghedaen
Ons cussen, ons lecken, ons boerden, ons ghecken,
Ons drincken, ons clincken, ons roepen, ons wincken,
Elck wyst ons met vingheren naer;
Pover dat byt ons, Armoede smyt*) ons,
Het valt ons veel te swaer.

Zoo ergens, dan moet de liederdichter hier gevoeld hebben, dat hij buiten de grenzen
van het ‘sotte’ getreden was en zijn waarschuwing aan het slot van het lied tot de
‘maechdekens reyne’ om zich voor het vuur der liefde te wachten, getuigt ook wel
dat hij den ernst van zijn onderwerp besefte. Op de drinkgelagen en feesten der
gildekens, en trouwens niet op de hunne alleen, werd gezongen, waarschijnlijk ook
niet zelden gedanst. ERASMUS getuigde het, toen hij verklaarde niet in te stemmen
met degenen die meenen dat geen maaltijd vroolijk kan zijn ‘nisi quod perstrepat
obscoenis cantiunculis’27). Onder de ons bewaard gebleven liederen zijn er dan ook
wel eenige die blijkbaar bij een drinkgelag of op een feest zijn gezongen. Het
vijftiend'eeuwsch geestelijk lied dat aanvangt:
Het is goet in Jesus taverne te gaen,
Betalen is daer afghedaen

schijnt mij een omwerking van een wereldlijk drinklied. Doch
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zeker hebben wij een drinkliedje in een couplet ons door den Antwerpschen
muziekdrukker TIELMAN SUSATO bewaard, dat aanvangt:
Janne moye, al claer, al claer!
Die waerheyt moet zyn huut gherult:*)
By een vierken metten bierken
Heb ic myn wambays ghevult

Eveneens in dit bevallig couplet:
Wynken, ghy syt groene,
Ghy maect my veel te doene,
Ghy moet deur minen hals;
Als ic u heb ghedroncken,
Ghelyck ghi my syt ghesconken,
Soe kan ic duytsch noch walsch.
Nu wynken, gaet daer in (bis),
Wat baten ons dusent nobelen,
Als wy begraven syn?

En hoort men de dansmelodie niet trippelen in een ‘out liedeken’ dat ons verplaatst
onder een lustig gezelschap dat een ‘ommeganck’ heeft bijgewoond en nu den
verderen avond lustig doorbrengt:
Coppelt aen een! den nacht is lanck.
Ey, god danck!
Wel gheneren, druc ontberen,
Ghelt verteren en mach niet deren,
Dus moghen wi dansen vry ende vranck,
Ey, god danck!

Evenals men bij den dans allerlei liedjes zong, zoo zal men ook bij een drinkgelag
of feestelijke bijeenkomst liedjes gezongen
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hebben die geen betrekking hadden op het drinken. Een dier liedjes van Sint ANNA,
waarop ERASMUS het oog had - al is dit staaltje niet zoo heel erg - vinden wij, naar
ik meen, in het volgend wenschliedeken dat aanvangt:
Het waren vier jonckvrouwetgens
Sij souden triumpheeren;
Zij saten, zij aten,
Zij droncken, zij kloncken,
Zij schreven en wreven int vlas,
Datter een scheef*) niet in en was.
*)

stukje van den vlasstengel.

Doen sprack dat eerste vrouwetghen
Met haer wel lachenden monde:
Ick wou, mijn man was eenen hoen,
Wel ghebraden als een capoen,
Dat icker af eeten soude.
Zij saten, zij aten
enz.

Zoo spreekt elk haar wensch, totdat het lied besluit ‘int amoureuze’.
Zouden in dezen tijd van muziek en zang de moeders hare kinderen niet met een
liedje hebben gesust, gewiegd, in slaap gezongen? Het is kwalijk anders denkbaar.
Dat er kinderliedjes zijn geweest, mag men vermoeden ook omdat een paar
woordenboeken van dezen tijd gewag maken van ‘lyedeken dye dye moeder of amme
of voedersche den kynderken voirsynghet’ en van ‘sanghe over die wyeghe’28). Maar
waar zijn zij gebleven? ‘Mais où sont les neiges d'antan?’
Voor een deel zijn deze liederen waarschijnlijk in de 15de eeuw gedicht; dat geldt
voornamelijk van degene die in het
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Antwerpsch Liederboek met het opschrift een out liedeken zijn voorzien. Want wel
heet iets in de middeleeuwen eerder oud dan tegenwoordig, doch van sommige dezer
liederen kunnen wij bewijzen dat zij reeds in de 15de eeuw voorkwamen, van andere
mag men het, uit de overeenkomst met deze, vermoeden29). Verscheidene zullen ook
uit de eerste helft der 16de eeuw dagteekenen. Welke vóór, welke na de Hervorming,
die wij als grens van het hier behandeld tijdvak hebben aangenomen? Dat is, zonder
meer gegevens dan ons nu ten dienste staan, onmogelijk te beslissen. Slechts van
één lied, het liedeken van Sint Jacob is ons een datum bekend; doch werd het 14
April 1518 gedicht of afgeschreven?30)
Vertaalde liederen vinden wij ook hier, hoewel weinig in getal31). Dat ook dit deel
onzer volkspoëzie sommige trekken gemeen zou hebben met de volkspoëzie van
andere volken, trekken die men derhalve niet als bijzonder Dietsch eigendom mag
beschouwen, kon men verwachten; het wordt door deze liederen bevestigd. Zoo
vinden wij aan het slot van een lied waarin een jonge vrouw zich over haar ouden
man beklaagt (op zich zelf reeds een algemeen motief), den wensch uitgedrukt naar
papier en inkt om een minnebrief te kunnen schrijven:
Had ic pampier, schoon parkement,
Penne ende inct, ic schreve daer inne
Aen die liefste prince bekent,
Dat hi soude comen tot zijn vriendinne

Evenzoo leest men in een liedje van een jonkman uit Lyon die gevangen is gezet:
Si j'avois du papier blanc
et de l'ancre pour escripre,
j'escriprois une chanson
aux dames de ceste ville,
qui prieroyent dieu pour moy.32)
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De man die zoo blij is over den dood zijner vrouw, wordt zoowel in Duitsche als
Fransche volksliederen gevonden.33) Den pantoffelheld, afgericht op huiswerk, vindt
men ook in een aardig Fransch liedje dat aldus begint:
Femmes, battez vos marys
qui sont pleins de jalousie,
mais ne battez pas le mien,
par amour je vous en prie.
et au chant derelo (refrein).
..........
Il se leve entour minuict
pour bercer l'enfant qui crie
Il se leve au point du jour
pour m'y chauffer ma chemise,
Et me la porte en disant
‘levez-vous, ma doulce amie’.
enz.34)

Dergelijke klachten als die der ‘meyskens net, schoon gheblancket’, die wij hierboven
vermeldden, vindt men ook in VILLON's Regrets de la belle Heaulmière, al openbaart
zich hier het verschil van nationaliteit in het verschil van opvatting der beide dichters,
al is de Franschman hier geenszins - zooals in het voorgaande stuk - de meerdere
van zijn Nederlandschen kunstbroeder35).
Vrouwtjes die in een vroolijk gelag bijeenzitten en elk op haar beurt een wensch
uitspreken, vindt men ook in een 14de eeuwsch gedicht van den Zuidnederlandschen
dichter WATRIQUET DE COUVIN, getiteld Des III chanoinesses de Coulogne36).
Misschien is er meer van dien aard te vinden; doch gewich-
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tiger dan deze verwantschap is het feit dat de Nederlandsche dichters dit literair
gemeengoed en ook de stoffen die men elders misschien niet vindt, hebben verwerkt
tot liederen zoo frisch van opvatting, zoo oorspronkelijk van behandeling, zoo bevallig
van vorm. De ridderromances brachten hen in kringen die doorgaans boven den
hunnen verheven zullen zijn geweest, waarin zij zich met meer of minder gemak
bewogen, waar zij schoonheid puurden naarmate zij er door het
algemeen-menschelijke of door het buitengewone werden getroffen. Doch dit leven
der burgerijen was hun leven; hier waren zij in hun element als visschen in het water:
soms wegschietend in de troebele diepte, vaker zich koesterend in de zonneheldere
bovenlagen; bijwijlen dartel opspringend en zich bloot gevend, maar vaker
voortglijdend met rustigen slag of zich wendend en keerend met een sierlijkheid van
golvende lijnen die wij in de rhythmen dezer liederen terugvinden.

d. Minneliederen.
(Van vrijen en trouwen.)
Geen klasse van wereldlijke liederen zoo talrijk als deze, geene ook die zooveel
schoons of goeds kan aanwijzen. Het is ons niet bekend dat de Rethoryckers liederen
hebben gemaakt zooals zij ook wel refereinen maakten: in navolging van een
voorbeeld. Doch al ware het zoo, dan nog zou men niet aan die oorzaak vooral de
talrijkheid der minneliederen mogen toeschrijven; in allen gevalle zou de schoonheid
dezer liederen niet uit die oorzaak kunnen worden afgeleid. Het ligt voor de hand,
zoowel de talrijkheid als de schoonheid dezer liederen te verklaren uit de
albedwingende macht van den sterksten hartstocht dien het menschelijk geslacht
kent. Dien hartstocht hadden de burgerijen - het spreekt vanzelf - ook vroeger
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ondervonden; doch hij openbaarde zijne kracht nu onder een anders geworden volk,
levend onder andere omstandigheden. Onder den invloed der veldwinnende
beschaving hadden geestesen gemoedsleven zich ontwikkeld; een hoogere opvatting
der liefde vond, mede misschien door toedoen der hoofsche minne-lyriek van
vroegeren tijd, meer en meer ingang. Naarmate de liefde in de algemeene schatting
rees, ging men meer aandacht wijden aan de onderscheiden wijzen waarop zij zich
in de gemoederen openbaarde; de aanwassende neiging tot zelfbeschouwing bracht
ook deze openbaringen van het gemoedsleven tot het bewustzijn der menschen. Wat
wonder, dat uit een door zulke sappen gevoeden grond kiemen opschoten, overal
waar de zon der minne een straal liet vallen; dat menig rethorycker, naar liefde
verlangend of door liefde geraakt, gehoorzaamde aan den drang tot uiting van hetgeen
in hem woelde en, in een tijd toen de lucht vol ‘voysen’ hing, zijne aandoeningen
op muziek zette?
Zoo geven deze liederen ons dan het liefdesleven te zien in vele zijner tallooze
schakeeringen van licht en bruin. Minneklachten, klachten vooral over onbeantwoorde
liefde worden hier telkens vernomen. Zoo in het toentertijd zeer bekende lied dat
aanvangt:
O Venus bant, o vierich brant,
Hoe heeft dat vrouken so playsant
Myn herteken bedwonghen37).

Maar ook klachten over het lijden: de onrust en de gemoedskwelling, welke de liefde
met zich brengt. Daarvan spreken liederen als:
Die mint, die vint een heimelic lyden:
Hi ducht, hi sucht in allen daghen
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Zoo ook het liefelijk stukje:
Ghequetst ben ic van binnen,
Doorwont myn hert so seer,
Van uwer ganscher minnen
Ghequetst so lanc so meer.
Waer ic mi wend, waer ic mi keer,
Ic en can gherusten dach noch nachte,
Waer ic mi wend, waer ic mi keer,
Ghi syt alleen in myn ghedachte.

Hier is het een minnaar die in het groene woud bij vogelgezang troost zoekt voor
zijn verdriet; daar een meisje dat verdrongen is door een ander:
Hy mint een vrouken fyn,
Dats mynder herten pyn,
Hy en mach my syen noch horen,
Met haer drinct hy den wyn,
Myn dranck moet scaerbier*) syn,
Ick gheve den moet verloren.

In tal van liederen wordt de smart van het scheiden bezongen. Nu eens vinden wij
een ruiter die zijn liefje verloren heeft en, buiten zich zelf van smart, in opstand komt
tegen God; dan eens een Vlaming die zich gedwongen ziet, Brugge waar ook zijne
liefste woont, te verlaten; elders ontboezemingen waarin geen verder gewag wordt
gemaakt van de persoon des dichters. Ook onder deze ‘scheyzangen’ zooals VONDEL
ze noemt, is veel moois38).
Andere minnaars zijn gelukkiger dan de voorgaande. Dezen zien en hooren wij
in een tweespraak met hunne liefjes. Hier komt duidelijk uit, hoe zeer de liederdichters
hun voordeel hebben gedaan met hetgeen er uit het werk hunner voorgangers
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te leeren viel. De speelsche dartelheid, het schalksche plagen, de nog onschuldige
behaagzucht in een paar der hier voorgestelde meisjes konden door een vroeger
dichter niet zoo geschetst zijn39).
De stoutmoedigen in deze samenspraken wenschen wel iets meer dan een praatje:
Een jonck herteken, goet van pryse,
Ghinck voor een joncfrouwe staen.
Hi seyde: joncfrouwe, met goeden avyse
Mochte ic in uwen boomgaert gaen.
Ic soude vanden bladerkens plucken
Ende die rooskens laten staen.

De beeldspraak is duidelijk, ook voor haar:
Si seyde: jonckheere, dat is wel verstaen,
Mer ten sal also niet zyn;
Daer en is maer een alleyn,
Die van mynen boomken reyn
Plucken sal een bladekyn.

Dan weet hij er iets ander op: hij zal van de roosjes plukken en de blaadjes laten
staan; doch in anderen vorm krijgt hij hetzelfde bescheid; ondanks zijne verdere
pogingen moet hij onverrichter zake aftrekken.
Niet alle meisjes zijn of houden zich zoo weigerachtig. Andere zijn willig genoeg;
uit haar mond klinkt het:
‘Compt, ketelt*) my nu,
'k En ben niet schu;
Maer en schuert myn hemdeken niet’40)!

Een van deze soort is het die wij ontmoeten in een bevallig liedeke dat aldus begint:
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Ic quam mer gister avont,
Also mi dochte,
Daer moete mi een meysken, een meysken dat was fier;
Ic boot haer goeden avont,
Met woordekens sochte:
Of ic een ureken met haer mocht maken chier.
Si seyde: ‘lief, coomt schier,
En beyt niet lanck;
Ic sal gaen boeten tvier*);
Comt door den ganc!
Opdat wi ons verblyen
En laten al fantasyen
Ende melancolyen
Nu ende tot allen tyen’.

Samenkomsten van minnende paren vormen de stof die in een vrij groot aantal
liederen verwerkt is. Zeker hebben lang niet al deze liederen betrekking op werkelijk
gebeurde samenkomsten. Wij hebben vroeger reeds gezien, dat men de literatuur
niet overal als zedenspiegel of afbeelding der werkelijkheid mag beschouwen. Hier
vinden wij daarvan een voorbeeld in de zoogenaamde wachterliederen die men liever
met een woord uit dien tijd dageliederen moest noemen. De inhoud dezer liederen
is conventioneel en komt (met meer of minder afwijkingen) hierop neer: de nachtelijke
samenkomst van een minnend paar loopt ten einde; de morgen breekt aan; de wachter
(van het kasteel) die in het geheim is, steekt den horen of zingt zijn lied om den
minnaar te waarschuwen dat hij moet vertrekken. Zij kunnen niet gelooven dat hun
geluk nu reeds ten einde is; eerst na een herhaalde waarschuwing verwijdert de
minnaar zich.
Een staaltje van den toestand vinden wij in dit paar coupletten van een
oorspronkelijk Nederlandsch dagelied:
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Hi nam se sonder truren
Al in syn armkens blanc.
Die wachter op der muren
Hief op een liet ende sanc:
‘En is daer ieman inne,
Die mach wel thuiswaert gaen,
Ic sie den dach opdringhen
Al door die wolken claer’.
- ‘Och, wachter op der muren,
Hoe quelstu mi so hart?
Ic ligghe in swaren truren,
Myn herte dat lidet smert
Dat doet die alreliefste;
Dat ic van haer scheiden moet,
Dat claghe ic god den here,
Dat ic se laten moet’.

In een ander dergelijk lied hoort het meisje haar minnaar voor het venster zingen:
Die joncfrou niet so vaste sliep,
Si hadde verhoort den jonghelinck;
Seer haestelyck si ter veynster liep,
Si bant een coordeken aen den rinck;
Daerna niet lanck,
Doen si dat coordeken dalen liet,
Den rinck die clanck.

Dat geluid treft het oor van den wachter:
Die wachter niet so vast en sliep,
Hi hadde verhoort des rinxs gheluyt;
Seer haestelyck hi ter tinnen liep,
Hi stack zyn hooft ter veynster uyt.
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Hi sprack: ‘wie is daer?’
Die jonghelinck neder ter aerden viel
Van grooter vaer*).
*)

vrees.

Wij bezitten nog een dozijn dergelijke of na aan deze dichtsoort verwante liederen,
meerendeels uit het Duitsch vertaald of althans onder Duitschen invloed ontstaan.
In de Duitsche literatuur der 14de en 15de eeuw echter was het Tageliet reeds een
conventioneele dichtvorm, die niet meer paste bij de maatschappelijke toestanden,
doch die door de burgerlijke dichters beoefend werd in navolging van de adellijke,
met name van WOLFRAM VON ESCHENBACH, die hier op zijne beurt een navolger
was der Provençaalsche troubadours. In hoever nu de Provençaalsche alba (aube,
aubade) afspiegeling der werkelijkheid was, behoeven wij hier niet nategaan; doch
van het Dietsche dagelied zal men dat niet mogen aannemen. Hoogstens kan men
de mogelijkheid erkennen, dat iemand na een samenkomst met zijn liefje zich
opgewekt heeft gevoeld dezen dichtvorm te kiezen. Zóó opgevat is er in het dagelied
verband tusschen leven en poëzie; doch het zal steeds moeilijk blijven uit te maken,
waar dat verband wel, waar het niet bestaat41).
Twijfelachtig zal de verhouding tusschen werkelijkheid en conventie moeten
blijven eveneens in die tot liederen verwerkte liefdesavonturen, welke hunne
inkleeding en een in bijzonderheden volgehouden beeldspraak ontleenen aan eenig
ambacht of beroep.
Zoo is het vooral met de vrij talrijke molenaarsliedjes. Volgens onze liederen is
elk molenaar onweerstaanbaar en elk molenarinnetje amoureus. Zoozeer worden de
molenaars en alles wat hen raakt, vereenzelvigd met het begrip van zinnelijk genot,
dat in een ‘nyeu liedeken’ van vóór het jaar 1544 de meelbuydel als een figuurlijke
uitdrukking voor mingenot voorkomt. Doch welke gegronde reden bestaat er om
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aantenemen, dat de molenaars inderdaad amoureuzer van complexie zijn geweest
dan anderen? Zulk een reden valt natuurlijk niet aan te wijzen. Ook hier is de
conventie in het spel. Wij zien dat duidelijk, indien wij er op letten, dat er Oudfransche
molenaarsliederen zijn in denzelfden geest en trant als de onze; dat het verhaal van
den Brunswijkschen Don Juan Claes Molenaer een dergelijke stof behandelt als de
vroeger behandelde boerde Van den cnape van Dordrecht en andere verhalen; dat
ook de molenaar dien wij aantreffen in de Canterbury-tales van Chaucer, ons
voorgesteld wordt als grofzinnelijk van aard42).
Zooals het met de molenaars gelegen is, zal het in meerdere of mindere mate ook
wel gelegen zijn met de vertegenwoordigers van andere ambachten en bedrijven die
als minnaars in deze liederen voorkomen: den jager, den visscher, den timmerman,
den dokter, den slotenmaker43). Ook hier is wel eenheid tusschen leven en poëzie,
doch eenheid van hooger orde: de eenheid tusschen de persoonlijkheid dezer dichters,
vertegenwoordigers der burgerij, en den door hen gekozen vorm, dien zij ontleend
hadden aan de burgerlijke bedrijven en ambachten.
Het vindingrijk vernuft dat wij in de refereinen van dezen aard aantreffen, vinden
wij ook in deze liederen; de grove vleeschelijkheid van sommige refereinen vindt
men hier niet; in overeenstemming met zijn karakter geeft het lied de zinnelijkheid
in eenigszins lichter en bevalliger vormen te zien. Krachtige, soms onbeschaamde,
zinnelijkheid vinden wij ook hier; doch hoe men daarover denken moge, men kan
geene verdiensten van dartele bekoorlijkheid en bevalligheid ontzeggen aan zoo
menig molenaarsliedje of ander daarmede verwant stukje, zooals b.v. dit fragment
dat de Antwerpsche muziek-drukker TIELMAN SUSATO voor ons bewaard heeft:
Een costerken op syn clocken clanc
Smorgens vroech en wecte de liên.
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Een aerdich vrouken, wit en blanc,
Moest met leepen*) ooghen aensien.
Doen sprack dat vrouken: ‘macht gheschien,
Spant op u cloxken en beyt niet lanc;
Laet ons spelen den binc, den banc,
Van tinge tinge tanc!
Goeden ontfanc sal u geschien;
Dus soo en wilt van daer niet vliën44)!

Een meer rechtstreeksche betrekking tusschen leven en literatuur hebben wij
waarschijnlijk in die, tot liederen verwerkte, liefdesavonturen waarin ruiters en
geestelijken of clercken een hoofdrol spelen. Reeds hierom, omdat aan het slot van
verscheidene dezer liederen zich een ruiter of een clerck noemt als dichter. Maar
ook, omdat wij èn van de ruiters èn van de geestelijken en clercken dier dagen wel
mogen aannemen, dat zij niet zelden in zulke liefdesavonturen betrokken zijn geweest,
terwijl anderzijds hier noch het beroep van den ruiter noch de stand van den geestelijke
gebruikt is ter inkleeding van het liefdesavontuur, zooals in de overige reeds
behandelde liederen. Wij zien hier ‘ruiters’ - de algemeene naam van huurlingen te
voet of te paard - op de bierbank, in de armen hunner liefjes, platzak in het wijnhuis,
berooid in de schuur waar zij een nachtverblijf hebben gezocht, of neergeknield voor
het zwaard van den scherprechter.
Sommige der liederen waarin zij optreden, moeten nog tot de 15de eeuw behooren;
zoo b.v. dit liedje dat ons in zijn beknoptheid en snellen gang het volkslied in zijn
oorspronkelijk karakter toont:
Dat ruyterken in der schueren lach,
Die schuer was cout, den ruyter was nat.
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‘Och, lieve heer waert, decket mi;
Die schuer is cout, seer vrieset mi!’
Die waert sprac zijnder dienstmaecht toe:
‘Gaet, decket den ruyter met haver stroe!’
Dat meysken en dorstet laten niet:
Si dede dat haer haer meester hiet*).
enz.

*)

gebood.

Behalve dit zijn er andere aardige of goede liedjes onder de liederen waarin ruiters
of landsknechten voorkomen, maar de schalksche dartelheid der liedjes over
geestelijken of clercken evenaren zij toch niet. Zoodra er een ‘paep’ in het spel is,
wordt de geest dezer dichters gaande gemaakt en waar zij zich laten gaan, ontvangen
wij meer dan eens kostelijke staaltjes van volkshumor. Zoo b.v. in dat liedje dat een
dergelijke stof behandelt als het hiervoor behandeld refrein van het ‘haenken, al te
frisschen craijere’. Ook hier zien wij een ‘jonckman stoute’ in een nonnenklooster
in gezelschap van een ‘nonnetgen ionck’:
Dit duerde tot die dach aenquam,
Die metten zou werden begonnen,
Dat hy se noch in zyn armen nam Sohay! dit saghen al de nonnen.
Zy riepen: ‘Truy! zyt ghy van zinnen berooft?
Wat maeckt*) ghy, malle slingher?’
Elck smeet de handen voor 't voorhooft Sohay! zy keken door de vingher45).

Met zwervende ruiters en geestelijke celibatairs kon een meisje bezwaarlijk tot een
duurzame, onmogelijk tot een eerzame echtverbintenis komen. Met andere minnaars
was dat wel mogelijk. Er waren trouwlustigen van beide seksen in overvloed, en in
soorten. Eenige daarvan zijn door de liederdichters binnen den
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kring hunner beschouwing getrokken en ons in meer dan een dozijn liederen voor
oogen gebracht.
Daar is de onhandige minnaar die zich de goede gelegenheid laat ontglippen en
door zijn meisje onthaald wordt op een toepasselijk ontbijt:
Dat meysken maecte hem eenen haveren bry
In eene verroeste panne.

Elders de verliefde oude man, in hopelooze vrijage aanhoudend om de hand van een
jong meisje, dat hem, zonder een woord Fransch erbij, zegt waar het op staat:
Een oude man sprack een meysken an:
‘Schoon lief, wildi beteren myn verdriet?
- ‘Neenic’, seyde se, ‘lieve Jan!
Van uwen biere en dorst my niet.
T'is beter dat ghi van mi vliet,
Ghi doet doch al verloren pyn:
Myn boelken moet een jonck man zyn!’
‘Schoon lief, ick soude mi geerne paren,
Waert u beliefte nu ter tyt’.
- ‘Spreect een oude quene*) van tseventich jaren,
Oudt ende verrompelt, alse ghi zyt.
Aen u en is doch gheen profyt,
Ghi en tapt niet dan verschaelden wyn:
Myn boelken moet een jonckman zyn!

Daar zijn de maar al te willige meisjes die er onbeschroomd voor uitkomen:
Moeder, lieve moeder!
Nu geeft mi eenen man,
Die mi desen couden winter
So warmkens decken can;
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Alle myn leden beven, beven,
Alle myn leden beven mi!

Andere als de fiere Marienette die alle minnaars afwijst en eindelijk in een ‘hupschen
Vlamingh fyn’ een hardhandigen echtgenoot vindt. Daar is ook reeds het meisje met
den schipper dat zoo lang in onze liederpoëzie zou blijven leven. Een lied toont ons
een wever die op denzelfden dag vader en bruigom wordt; in een ander zien wij een
beschroomd ‘knechtken’ dat door een meisje overreed is tot een huwelijk, maar wien
het bang te moede wordt, nu het ertoe komt:
Als men die bruyloft sou gaen houwen,
Ende die vrienden waren vergaert,
Het meysken sprac: ‘ghi moet mi trouwen.’
Ende doen craude hi sinen baert;
Ey, ey, hi en derf niet comen!
Ey, ey, hi is vervaert46)!

Hoe hoort men in dat refrein den spotlach der gasten, hoe ziet men de vooruitgestoken
wijsvingers op den armen sukkel gericht.
Zulke al te beschroomde minnaars komen niet alleen bij onze liederdichters, maar
ook elders voor; men vindt ze in de Fransche en Italiaansche lyriek eveneens47). En
dit is niet het eenige motief dat onze liederen van deze soort gemeen hebben met de
poëzie van andere volken. Wij zagen reeds dat het gansche wachterlied een staande
dichtsoort was en dat ook de molenaarsliederen elders worden gevonden. Van dien
aard is er meer te noemen. De stof die verwerkt is in het lied van het ‘non-netjen
jonck’ vindt men terug in eene novelle van BOCCACCIO48). Enkele trekken, zooals
die van het plukken eener roos als symbool, vonden wij reeds in het ‘abel spel van
Lanseloot en Sandrijn; doch ook in de Fransche liederpoëzie treft men deze
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bloemensymboliek aan, die trouwens nauw samenhangt met den ganschen opzet van
den roman de la Rose49). In de Fransche liederpoëzie vinden wij de list waardoor een
meisje het paard van een minnaar weet te bemachtigen, om hem zoo te ontsnappen;
een kunstgreep dien wij in een Nederlandsch lied eveneens door een meisje tegenover
een ruiter zien aangewend50). Fransche en Italiaansche trouwlustige meisjes hooren
wij aan hare ouders vragen: ‘Mon père, ma mère, mariez-moi’ of ‘cara madre,
maridemi’ evenals het Nederlandsche meisje dat wij hiervoor ontmoetten. Ook daar
klinkt het als te onzent:
Och dochter, lieve dochter,
Ghi wacht nog wel een jaer

en het antwoord:
Moeder, lieve moeder,
Het valt mi veel te swaer51).

Hier als daar zien wij kieschkeurige meisjes die, zooals later STARINGS mooie Annet,
eene minnaarsschouwing houden; doch - het kenschetst de middeleeuwsche burgerijen
weer - de minnaars indeelen naar de beroepen:
Te Uitert*) voor die poorte,
Daer woont een meisken fijn,
Dat woude niemant hebben,
Het soude een creupelken sijn.
Dat creupelken heeft goet ghelt, goet ghelt,
Dat meisken is fijn.
Met dien quam daer een schoenmaker:
‘Meisken, woudi mi’?
- ‘Neen ghi’, seide si, ‘peckedraet,
Ghi sijt mi ooc veel te quaet,
Het sal een ander sijn’.
Dat creupelken heeft enz.
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Zoo komen achtereenvolgens de snijder, de bakker en de koster elk op zijne beurt
vragen: ‘meisken, woudi mi?’ maar zij gaan allen met de kous op den kop naar huis.
Het ‘creupelken’ wint den prijs.
In anderen trant vinden wij hetzelfde motief behandeld in een Fransch liedje als
het volgende:
Je viens d'avoir quinze ans passés,
Je voudrais bien me marier.
A la verduron verdurette,
Turelurette.
Je ne veux point d'un avocat,
Il faut lui plisser ses rabats
A la verduron etc.
Je ne veux pas d'un médecin,
Il faut se lever trop matin.
A la verduron etc.

Maar de keus van dit meisje valt ten slotte op een officier52).
Zooals gebleken zal zijn, heeft onze liederpoëzie wel eenige trekken gemeen met
de Fransche. Van vertaling uit het Fransch is echter nergens sprake. Daarentegen
zijn een betrekkelijk klein aantal dezer liederen vertaald uit of vrij bewerkt naar het
Duitsch; die vertalingen zijn meerendeels gebrekkig. Een paar malen schijnt een
Nederlandsch lied zijn weg naar Duitschland te hebben gevonden53).
Het vraagstuk van de herkomst onzer minneliederen houdt ditmaal geen verband
met hun ouderdom. Het dozijn Duitsche minneliederen van deze soort dat te onzent
met meer of minder vrijheid is vertaald, is afkomstig deels uit de 15de, deels uit de
16de eeuw. Dat men ook in de 16de eeuw hier te lande nog enkele Duitsche liederen
vertaalde, is waarschijnlijk aan de
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talrijke Duitsche landsknechten en ruiters toeteschrijven; in meer dan een dezer
liederen immers komt een landsknecht voor of noemt hij zich aan het slot als dichter
van het lied.
Soms onderscheiden de minneliederen der 16de eeuw zich van die der 15de eeuw
door mythologischen opschik en eenig vertoon van belezenheid, ook door een in
hooger mate verfranschte taal, gepaard met gezwollenheid. Niet licht zal men, naar
ik meen, in een vijftiend'eeuwsch lied verzen vinden als deze:
O mannelic greyn, mi deert u lamenteren;
Myn liefde reyn moet ic bedwongen regeren.
Menighen vileyn, fenynich int hanteren,
Soude certeyn onser beyder liefde blameren.

Anderzijds vindt men in sommige liederen der 16de eeuw een verzet tegen den
hoofschen vrouwendienst dat men in die der 15de eeuw waarschijnlijk niet of hoogst
zelden zal aantreffen. In de latere liederen hooren wij niet zelden uitingen als:
Al hebdy my begheven,
Schoon lief, men vint er meer!

Even luchtig roept een ander:
Een verloren, ses ander vercoren!

Eerst heeft hij zich verwonderd dat hij niet krankzinnig geworden is van smart; doch
spoedig heeft hij ingezien hoe dwaas dat zou zijn geweest:
Hi is sot, die hem over gheeft
Met herte, siel ende lyve,
Dat hi so lange in raserie leeft
Ter eeren van eenen wyve

en hij besluit met:
Tfi liefde, daermen vreucht moet derven54).
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Zeker, dat is een andere leer dan die der hoofsche minnaars van vroeger voor wie
uitspraken golden als deze:
Dat wyf van herten reine
Die sprac: ‘die minne es cleine,
Die verlangen doet’.

Men kan erkennen dat het verzet tegen den vrouwendienst hier wat forsch is, maar
er desniettemin een kiem van gezonde kracht in waardeeren. De vrouwendienst,
zeden verzachtend en woestheid bedwingend, had een gunstigen invloed geoefend
op de natuurlijke geaardheid van ons volk en kon dat blijven doen; doch onder één
voorwaarde: de cultuur mocht de natuur hier louteren en adelen, niet onderdrukken
of uitbannen; in de cultuur moest de natuur krachtig blijven leven en zich doen gelden.
Daarom hebben wij reden ons te verheugen over het verzet tegen de cultuur ten
gunste der natuur, waarvan verzen als de bovenaangehaalde blijk geven.
Waakten onze voorouders op deze wijze voor de natuur in zich, ook de natuur
buiten zich verloren zij in hunne liederen niet uit het oog. Dat moge blijken uit een
aantal liederen, met welker beschouwing wij ons overzicht van het wereldlijk lied
zullen besluiten.

e. Het natuurgevoel in de liederen.
Ende doen hi binnen den woude quam
Ende dweder soe scone vernam,
Begonsti een liedekijn
Van minnen scone ende fijn.

Het opengaan van de bloem der liefde bij mooi weer in de vrije natuur, dat HEIN VAN
AKEN ons in den jongen hertog VAN LIMBORCH toont, is een algemeen verschijnsel
dat wij ook
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bij andere volken en in andere tijden aantreffen55). Ook in onze liederen worden lente
en liefde dikwijls in een adem genoemd. De minnaars kunnen zich geen recht vol
genot der liefde voorstellen dan onder den blauwen hemel, langs de velden en wegen,
aan den oever van een riviertje, onder de linde of in het groene woud. Geen sterker
bewijs van de eerbaarheid hunner liefde weten eenige minnaars aan hunne liefjes te
geven dan deze verzekering:
Al hadden wi u daer buyten
Al in dat groene wout,
Daer alle die vogels ruyten,
Ghi waert in ons behout*);
Wi souden veel liever sterven
Dan u doen eenich leet56).

Nergens zien wij den samenhang tusschen lenteleven en liefdesleven duidelijker dan
in de Meiliederen, die òf ter eere van de lente werden aangeheven òf, bevestigd aan
een bloeienden meidoorntak, aan een meisje werden gezonden òf gezongen werden
na of bij het planten van een meiboom voor haar huis57). Een dergelijk lied hooren
wij den minnaar zingen, die met zijn bloeienden tak of jongen boom vóór het venster
zijner liefste gekomen, aldus aanheft:
Och ligdy nu en slaept,
Myn utvercoren bloeme?
Och ligdy nu en slaept
In uwen eersten drome?
Ontwect u, soete lief,
Wilt door u veynster comen;
Staet op, lief, wilt ontfaen
Den mey met sinen bloemen.
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Het antwoord laat zich niet wachten:
Wat ruysschet daer aen die muer,
Dat mi mijn ruste berovet?
Die mi tsceyden maect suer
Die leyt hier op gedooghe
In mynen arm so vast,
Wi en connens niet ontsluyten,
Myn beddeken heeft sinen (vollen) last,
Plant uwen mey daer buyten.

En al wordt de beurtzang voortgezet, het afwijzend bescheid in het refrein van het
meisje verandert niet.
In andere liederen worden de minnaars opgewekt, zich met hunne meisjes te gaan
vermeien en samen naar den nachtegaal te luisteren. Want de nachtegaal, zelf een
zanger van minne, is de vertrouwde der minnende paren. Soms vraagt men hem raad.
Soms ook krijgt hij een opdracht aan de liefste en klinkt het:
Och nachtegael, clein voghelkyn,
Woudi daer mynen bode syn?

Dan weer is men bevreesd dat hij zal klappen; men vraagt hem zijne tong te
bedwingen, al zijn veeren zullen tot loon met gouddraad bewonden worden. Maar
de ‘fiere’ nachtegaal - zooals hij in deze liederen niet zelden genoemd wordt - heeft
zijn vrijheid te lief en weigert.
Ofschoon de nachtegaal wel eens genoemd wordt in de ons overgebleven
dageliederen, zien wij hem daar nergens in de rol die hij elders speelt, o.a. in het
beroemde, op een dagelied berustend, tooneel uit SHAKESPEARE's Romeo and Juliet:
bode van den naderenden morgen die een eind maakt aan de samenkomst van een
minnend paar. Was er iets van dien aard te vinden in het lied, aanvangend: ‘Die
nachtegale seer fier en
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de leuwerke’? Hoe zouden wij het kunnen uitmaken, daar slechts dit aanvangsvers
tot ons kwam?
Van den leeuwrik hooren wij in onze liederen slechts zelden. Aan het
veertiend'eeuwsch liedje:
Aloëtte, voghel clein,
Dyn nature es zoet ende rein,
So es dyn edel zanc
enz.

kunnen wij niets van beteekenis toevoegen. Ook den koekoek treffen wij slechts hier
en daar aan en dan nog in liederen van lateren tijd. De voorstelling van zijne
verwaandheid, die er hem toe brengt zich als zanger met den nachtegaal te meten,
moet ook in dezen tijd hier te lande bestaan hebben, daar ERASMUS er in een zijner
Colloquia gewag van maakt58). Doch dan blijft het nog de vraag of het verhaal van
dien wedstrijd juist tot een lied is verwerkt. Het lied dat ons omtrent dezen wedstrijd
is overgebleven, dagteekent uit veel later tijd dan waarmede wij hier bezig zijn.
Ook de uil schijnt bij onze voorouders in vijandige verhouding tot den nachtegaal
te hebben gestaan. In een geestelijk liedboekje van omstreeks 1530 lezen wij ten
minste: ‘Den Ul den Nachtegael veel laghen leydt.’ Overigens wordt ons in liederen
van later tijd over den uil als bruidegom van een jong zwaluwtje gesproken en over
eene uilebruid die op smadelijke wijze door haar bruidegom, den arend, verlaten
wordt. Dat laatste lied dagteekent misschien uit de 16de eeuw.
Opmerkelijk is eindelijk een minnelied, waarin een meisje wordt voorgesteld onder
de gedaante van een duif die op een linde zit te zingen ‘al van de minne soo soeten
sangh’59).
Waarschijnlijk zou onze oogst ook hier rijker zijn, indien niet zooveel liederen
verloren waren gegaan; onder die verlorene
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zijn er die van vogels spreken, zooals ons uit de bewaard gebleven aanvangsregels
blijkt. Zoo b.v.:
Het sat een voghel ende sanc
So hooch op eenre tinnen.

en
Ic hoorde die wilde voghelen singhen.

Echter kunnen sommige dezer liederen ook, gelijk zoovele andere, slechts in den
aanvang een paar trekken aan het natuurleven hebben ontleend.
Van de bloemen wordt gewag gemaakt vooral in vergelijkingen: een meisje wordt
vergeleken bij een ‘schoon roose root’ of een ‘welrieckende roosemaryne’. In de
16de eeuw gaat menig Rethorycker zich aan vergelijkingen van dezen aard te buiten
en stapelt dan ettelijke bloemennamen in één couplet opeen. Veel gewichtiger rol
echter dan de bloemen spelen de boomen in onze liederen. De linde is bij
uitnemendheid de boom der liefde. Bij de linde komt een minnend paar samen; onder
de linde vindt het meisje het lijk van haar verslagen minnaar; aan de linde is het paard
van ‘het Vriesken’ uit een onzer ridderromances vastgebonden; onder een ‘lindeken
breit’ wordt de Heer VAN MALLEGHEM door een rooverhoofdman opgewacht; onder
de linde zit een verlaten minnaar te peinzen over zijne liefste ‘waer dat si vervaren
was’.
Naast de linde noemden wij vroeger den hazelaar onder de boomen die eertijds in
den reuk van heiligheid stonden. Iets van dien geur is blijven hangen in een lied dat
ons een jong meisje toont in gesprek met een hazelaar. Het meisje, 's avonds laat op
weg om wijn te halen, zoo heet het, komt langs een hazelaar. ‘Van waer bent gy zoo
groene?’ - vraagt zij.
Mooy meysje, zoo zey hy, meysje fyn,
En van waer bent gy zoo schoone?
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‘Ik eet gebraad, ik drink wijn, ik slaap op een zacht bed’, klinkt het antwoord. - Op
mij valt de koele dauw, zegt de hazelaar; daarvan ben ik zoo groen.
Is er de koele dou ghevallen op jou,

herneemt zij weer
En bent gy daervan, hazelaer, groene?
Maer 's winters als 't hagelt, kout valt de sneeu,
En dan bent gy weer, hazelaer, dorre. - 's Winters als 't haghelt, kout valt de sneeu,
En te mey dan bloey ik weder;
Mooy meysje, als ghy der jou eertje verliest,
En gy krygtse van jou leven niet weder.

Die raad wordt niet in den wind geslagen: zij blijkt op weg naar haar minnaar, doch
laat nu haar plan varen. Ofschoon wij dit lied slechts in een redactie van later tijd
over hebben, moet het minstens uit de eerste helft der 16de eeuw dagteekenen60).
Een minder eerzame rol speelt de hazelaar in een naar hem genoemd lied, dat zich
tot de ‘gildekens’ richt en een algemeene opwekking tot zinnelijk genieten bevat:
Hoort ghi ghildekens alle,
Heeren, vrouwen ofte knecht,
Maye, Griete, Lyse ofte Kalle,
Den haselaer es opgherecht.

Wat de dichter ermee bedoelde, blijkt behalve uit het lied zelf, ook uit deze plaats
in een 16de eeuwsch tooneelstuk van Leander ende Hero, waar wij lezen dat gezellen
en jonge dochters elkander begeleiden
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Tot in prieelen en bosschen daermen kraect
De rijpe haselnoten metten teenen
En daermen de barvoetsche kinderkens maect.

De geleerde DODONAEUS, een beroemd kruidkundige der 16de eeuw, geeft hetzelfde
te kennen in deze stemmiger woorden: ‘Men plach hier voortyts te segghen, datter
veel houwelycken ghemaect sullen worden in het iaer dat den Haselaer wel gheraect
is’.
Dergelijken invloed als aan den hazelaar schreef men aan de bloeiende boonenplant
toe: de bloeiende boonen konden den mensch verwekken tot dwaasheid in het
algemeen, doch ook tot die bijzondere soort van dwaasheid, die wij vroeger als ‘dat
sotte dinc’ bij uitnemendheid vonden voorgesteld. Zoo worden dan ook in het lied
Vanden boonkens menschen van allerlei leeftijd, rang en stand gewaarschuwd niet
te dicht bij de bloeiende boonen te komen. ‘Meyskens gaet ut de boonen’, klinkt het
in een lied der 16de eeuw, waarvan ongelukkig slechts deze regel bewaard bleef. Van
een ander boonenliedje dat zeker ook ten minste uit de 16de eeuw dagteekent, vinden
wij in een van BREUGHEL's kluchten dit zangerig couplet, dat ons betreuren doet er
niet meer van over te hebben:
Daer ic door de boonen ginck,
Naect, naect, moedernaect,
Daer vraechde my myn soetelief,
Of ick van boonen was ghemaect.
- ‘Och neen ick, soetelieveken,
Ic ben vonden;
In een boonen bladeken
Lach ic ghewonden’61).

In het tweede lied van den hazelaar en in de boonenliederen
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uit zich de zinnelijke levenslust onbedwongen; uit zich ook dat welbehagen in de
natuur, dat genieten van frissche lucht, van zonlicht en bloemengeur, van windgeruisch
en vogelzang, dat in later eeuwen nog sterker en inniger zou worden, maar nu reeds
sterk was. Met dat zinnelijk natuurgenot waren nog flauwe en vage herinneringen
aan den vroegeren natuurdienst verbonden, die wij als poëtische elementen in deze
liederen terugvinden: de achting aan de linde betoond, het geloof aan de waarzeggende
kracht van den hazelaar, aan den verdwazenden invloed der boonen, het raadplegen
van den nachtegaal; het geloof ook aan den heilzamen invloed van den dauw, dat
zich nog eeuwen lang zou handhaven in het zoogenaamde ‘dauwtrappen’ en dat wij
hier terugvinden in den aanvang van wat stellig een oud lied is geweest:
Daer is een vrouw maget vroeg opgestaen
En barrevoets door den dauw gegaen.

Ook de kalmeerende troostende werking der natuur op een bedrukt of bedroefd
gemoed schijnen onze voorouders zoo al niet beseft dan toch wel gevoeld te hebben.
Een paar malen zien wij een verslagene van hart zijn toevlucht tot de natuur nemen.
Zoo b.v. in dit ‘oudt liedeken’:
Het wayt een windeken coel uten oosten,
Hoe lustelijc staet dat groene wout,
Die vogelkens singen - wie sal mi troosten?
Vrouwenghepeyns is menichfout62).

Gepeinzen van anderen aard dan die over vrouwen en minne vinden wij bij de dichters
der liederen uit dezen tijd zelden. Zelden, maar toch wel eens. Het opklimmen van
de Schepping tot den Schepper, dat wij totnogtoe slechts bij een dichteres als
HADEWYCH, een dichter als RUUSBROEC vonden, zien wij
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in een geestelijk meilied dat m.i. vóór de Hervorming gemaakt is, doch dat in allen
gevalle naar geest en voorstelling middeleeuwsch is. Niet de mei van deze wereld is
het, waarop deze dichter het oog gericht houdt; hij weet, hij ziet een beteren:
Die mey van deser eerden,
Hi gheeft ons cleyn iolijt,
Hi is van cleynder weerden:
Hi vergaet al metter tijt.
Maer die rechte mey verblijt
Ende maect bliscap met besceyt
Over al die werelt wijt Sijt vrolijc metten meye, den meye,
den meye, den meye!

En nog duidelijker in deze tegenstelling:
Ick hadde der werelt meye
Int herte mijn gheplant;
This recht dat ic mi bescreye,
Want ic mi bedroghen vant.
Een ander mey boot mi die hant
Ende gaf mi sijn gheleye
Te comen in dat beloefde lant Sijt vrolijc metten meye, den meye,
den meye, den meye63)!

Wij hebben dezen meiboom hierheen overgeplant uit een ander deel van het land
onzer literatuur dat wij nu gaan verkennen: het geestelijk lied vóór de hervorming.

Eindnoten:
1) Het hier medegedeelde berust voor een groot deel op mijne dissertatie Het Lied in de
Middeleeuwen (Leiden, E.J. BRILL, 1883); hoe ik nu over dat werk denk, kan men zien in de
Gids, 1904, no. 4. In de meer dan twintig jaren, verloopen sedert de verschijning van dat boek,
is de stof aangegroeid niet alleen, doch heeft zij ook aanmerkelijke wijzigingen ondergaan.
Bovendien zijn sedert dien tal van werken verschenen over het middeleeuwsch lied van andere
volken, die van gewicht zijn ook voor de kennis onzer liederen. Ik behoef hier geene bibliografie
te geven; daarom noem ik slechts eenige voorname werken: Histoire de la Chanson populaire
en France par JULIEN TIERSOT (Paris 1889); Die Französische Volksdichtung und Sage... von
WILHELM SCHEFFLER (Leipzig 1884); ALFRED JEANROY, Les Origines de la poésie lyrique en
France (Paris 1889); JOH. C.H.R. STEENSTRUP Vore Folkeviser fra Middelalderen (Kopenhagen
1891); Les vieux chants populaires Scandinaves par LÉON PINEAU (Paris 1898); critiek van
GASTON PARIS in Journal des Savants, Juillet 1898. Voor het Duitsche volkslied o.a. het
literatuur-overzicht van JOH. BOLTE in Zeitschr. des Vereins für Volkskunde in Berlin, Heft 3,
1905.
Andere nieuwe werken en teksten zullen gaandeweg in dit hoofdstuk genoemd worden.
2) Ik maakte hier dankbaar gebruik van de degelijke dissertatie van Mej. Dr. C.C. V.D. GRAFT:
Middelnederlandsche Historieliederen.
3) Vermeld door PRIEBSCH a.w., bl. 90.
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4) Vgl. over dit lied Het Lied in de Middeleeuwen, bl. 190-192. Ook in NOOSEMAN's Beroyde
Student (a0. 1679) leest men nog: ‘Doe 't spul op zijn best was, begon ick jouw daer van joncker
WILLEM en van tornoyen te singen’.
5) Vgl. Navorscher, 1878, bl. 244.
6) Aangehaald bij PETIT DE JULEVILLE a.w., I, 279. Over de beide Nederlandsche liederen verg.
Het Lied in de Midd., bl. 140, 178.
7) De episode van GURREËS in Lancelot, IIde Boek, vs. 7843 vlgg., 8225 vlgg.; het spreekt vanzelf
dat ik hier slechts de kern daarvan heb medegedeeld; die kern alleen kon trouwens in het
geheugen van een hoorder blijven hangen. Over de romance Het Lied in de Midd., bl. 156-164.
8) Sedert ik daaromtrent eenige mededeelingen deed in Het Lied in de Midd., bl. 74 vlgg. vond ik
nieuwe bewijzen in DE VOOYS' Mnl. Legenden en Exempelen, bl. 293-5.
9) Over den inhoud der Duitsche liederen vgl. Hilde - Gudrun... von F. PANZER (Halle, MAX
NIEMEYER, 1901) o.a. S. 401.
Over de Fransche liederen SCHEFFLER a.w., II, 134 vlgg.
Sedert vond ik den titel Van Adelken ende Alewijn als wijs-aanduiding in Veelderh. Liedekens

10)

11)

12)
13)
14)

15)

16)
17)
18)
19)
20)

uit den O. ende N. Testamente (c. 1570) f0. 126 v0.
Vgl. overigens Het Lied in de Midd., bl. 93 vlgg., 131 vlgg.
Vgl. Het Lied in de Midd., bl. 90 vlgg. en 77 vlgg. Wat Den Jager uit Grieken betreft, wijs ik
hier nog op MÜLLENHOFF's Zeugnisse und Excurse, XXVII, 7; over het wilde boschwijf:
MANNHARDT's Baumkultus der Germanen, I, 108.
Het Lied in de Midd., bl. 227 (sedert werd een oudere redactie van het lied gepubliceerd door
Dr. R. PRIEBSCH in zijne Deutsche Handschr., bl. 233). Vgl. voorts SCHEFFLER a.w., II, 145.
Een opmerking op bl. 239 mijner dissertatie neem ik terug: de uitdrukking iammer groot vond
ik sedert in het Roelants-lied.
Lied in de Midd., bl. 169 en TIERSOT a.w., p. 17.
Lied in de Midd., bl. 179. Den Oudfranschen tekst bij SCHEFFLER a.w., I, 87 en HAUPT (Tobler),
Französ. Volkslieder (Leipzig, HIRZEL, 1877) S. 92.
Lied in de Midd., bl. 203 vlgg. Eene bewerking o.a. in Hertig Fröjdenberg og Fröken Adelin
in de verzameling van GEYER en AFZELIUS, I, 95. Vgl. voorts DUNLOP, Gesch. der Prosad. (ed.
LIEBRECHT) S. 232, en Anm. 310; W. GRIMM, Die Deutsche Heldensage, bl. 370.
Vgl. Het Lied in de Midd., bl. 143 vlgg. Een oudere redactie bij PRIEBSCH a.w., bl. 232. Het
verhaal van COUCY vond ik bij SCHULTZ, Das höfische Leben, I, 419. Vgl. verder over de
verhouding tusschen lied en verhaal een stuk van ALB. BLYAU in Volkskunde, 10de Jaarg., bl.
220 vlgg.
Vgl. behalve de genoemde gevallen nog Het Lied in de Midd., bl. 139-143, 146-7, 164, 173,
174, 183-188, 204, 212, 217 (220), 238.
Het Lied in de Midd., bl. 154.
Volgens de redactie in PRIEBSCH a.w. (Anhang).
Vgl. over die profetische kracht van het water behalve wat ik in Het Lied in de Midd. (bl. 179)
mededeelde, ook Grundriss der Germ. Philol., I, 1120-1121.
Over deze liederen te verg. Het Lied in de Midd., Hoofdstuk III; twee artikelen van mijne hand
in Tijdschr. v. N.T. en L., V, 137 vlgg. en IX, 176 vlgg. en andere werken hierachter vermeld.

21) Opgenomen in het Antw. Liederboek, no. 176 en no. 201.
22) T.a.p., no. 213.
23) Vgl. over de Nederduitsche liederen van Henneke knecht en het Nederlandsche lied: Het Lied
in de Midd., bl. 398-401.
24) Vgl. MOLL, Kerkgesch., II, 4, bl. 37; Spiegh. Hist., IV. Part. 3de Boek, c. LII en van den Scaecspul
dat XII cap. (Ook in het Latijn).
25) De twee eerste Musyckboekskens van Tielman Susato ...... door Jhr. Mr. J.C.M. VAN RIEMSDIJK
26)
27)
28)
29)
30)
31)

(niet in den handel). Amsterdam, FRED. MULLER en Co., 1888, no. 15.
Hand. en Meded. der Mij. v. Ned. Lett., 1904-'5 (artikel van Dr. L. KNAPPERT, bl. 9).
Coll. Famil. (Lipsiae 1872) I, 111.
Teuthonista (ed. VERDAM) en Gemmula Vocabulorum i.v. fescennine.
Vgl. behalve het in Het Lied in de Midd., Hoofdst. III medegedeelde, ook de opmerking in
Tijdschr. v. N.T. en L., IX, 176.
Vgl. MONE's Uebersicht, S. 240.
Vgl. Het Lied in de Midd., bladz. 420, 421, 422, 436, 443, 458 (alle uit het Duitsch).
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32) Vgl. Lied in de Midd., bl. 425; Antw. Lied., no. 26 en HAUPT - TOBLER a.w., p. 47.
33) Lied in de Midd., bl. 422 en SCHEFFLER, I, 227; HAUPT - TOBLER, 66.
34) Lied in de Midd., bl. 424; SCHEFFLER, I, 222; HAUPT - TOBLER, 53.
35) Antw. Lied., no. 171 en Oeuvres Complètes de FRANçOIS VILLON (ed. JACOB, Paris, 1854) p.
74.
36) Vgl. Dits de Watriquet de Couvin .... par AUG. SCHELER, p. 373 suivv.
37) Voor dit en andere volgende liederen verwijs ik den lezer naar Hoofdstuk II van Het Lied in de
Middeleeuwen.
38) Lied in de Midd., bl. 325 vlgg.
39) A.w., bl. 275 vlgg.
40) TIELMAN SUSATO, no. 33.
41) Vgl. over deze liederen: Het Lied in de Midd., bl. 281-298.
42) Over de Dietsche molenaarsliederen Het Lied in de Midd., bl. 308-9, 411-4; Fransche liederen
van dezen aard bij HAUPT - TOBLER, bl. 76, 118 en BARTSCH, Alte Französ. Volkslieder, 207-213.
De stof van het lied van Claes Molenaer, behalve in de bovenvermelde boerde, ook in den
Loyhier en Malaert en het Lai d'Ignaure (Hist. Litt. de la France, XVIII, 775). Ook HUGUES
CAPET en BAUDOUIN DE SEBOURC zijn zulke Don Juans.
43) Lied in de Midd., bl. 306-314.
44) T.a.p., no. 48.
45) Over deze liederen Het Lied in de Midd., bl. 388-396 en 404-408. Over de ruiters de Dissertatie
van Mej. Dr. V.D. GRAFT, bladz. 33 vlgg.
46) Vgl. Het Lied in de Midd., bladz. 429, 447-456; een aardig vijftiend'eeuwsch lied in Tijdschr.
v. N.T. en L., V, 180. Op bl. 393 mijner Dissertatie heb ik een lied vermeld (H.B., II, no. 78)
waarvan ik vermoedde doch niet kon bewijzen dat het nog tot de 16de eeuw behoort. Sedert

47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)

vond ik den aanvangsregel als voys-aanduiding in het 16de eeuwsch liedboekje van SOETKEN
GERYTS: ‘Als alle die aeckeren rypen’.
Het Lied in de Midd., bl. 454 en voorts SCHEFFLER a.w., I, 141-144.
GIORN, IX, nov. 2. Vgl. ook LANDAU, Quellen des Decam., S. 78. Het lied in mijn Lied in de
Midd., bladz. 406.
Lied in de Midd., bl. 278 en SCHEFFLER a.w., I, 96.
Lied in de Midd., bl. 393 en SCHEFFLER a.w., I, 139.
Lied in de Midd., 429 en SCHEFFLER a.w., I, 49.
Lied in de Midd., 450 en SCHEFFLER a.w., I, 72.
Vgl. het daaromtrent opgemerkte in Het Lied in de Midd., bl. 284, 292, 295, 326, 389, 390,
417-420 (doch bij noot te vergelijken wat BOLTE mededeelt in Tijdschr. v. N.T. en L., XIV,
143), 436, 438, 443; 287-290. Is het aardige lied van het vrouwtje van Amersfoort een vrije
bewerking van een Duitsch lied? (Vgl. Het Lied in de Midd., bl. 421 en UHLAND's Alte Hoch
u. Niederd. Volkslieder, no. 282 Ins Heu!). Het Duitsche lied dagteekent minstens van 1540;

het Nederlandsche vond ik eerst in een liederboekje der 17de eeuw, doch het kan natuurlijk veel
ouder zijn. Voorloopig zou ik geneigd zijn het Nederlandsche lied voor oorspronkelijk te houden;
is het eene bewerking van het Duitsche lied, dan een zeer vrije en zelfstandige.
54) Het Lied in de Midd., bl. 319-321.
55) Limborch, II, 195-8. Zeer duidelijk zien wij het b.v. op deze plaats uit den Grimbergschen
Oorlog, I, 5541 vlgg.:
Op sente Jan Baptisten dach,
Die in middensomer lach,
Dat groene sijn bossche, heiden,
Ende die beesten gaen ter weyden
Ende die maegden gaen spelen uyt
Met haren lieven in 't soete cruyt
Bloemen lesen om te maken hoede*),
Om te dragen met blyden moede
Overmits der nieuwer minnen
Harer jonger herten binnen,
Ende te velde scone staet de vrucht
Ende soete wert de lucht
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Ende men nuwe fruyt vint in elker side.
Een paar andere getuigenissen vinden wij bij LEGRAND D'AUSSY Fabliaux, I, 121 en in een der
liedjes uit SHAKESPEARE's As you like it (Act V Sc. III):
In the spring time, the only pretty rank time,
When birds do sing hey ding a ding ding,
Sweet lovers love the spring.
Vgl. voorts de plaatsen aangehaald in Het Lied in de Midd., bl. 343-4. Niet vermeld is daar deze
plaats uit een Oudfransch lied der 15de eeuw:
Le grant desir d'aymer me tient,
Quant de la belle me souvient
Et du joly temps qui verdoye.
Chansons du XVde siècle (ed. G. PARIS) no. 135.
56) Lied in de Midd., bl. 345.
57) Vgl. Lied in de Midd., bl. 302-3. Vgl. daarbij deze plaats uit Der Minnen Loop, I, 743-4:
Ende bringhet hoer dan een meyen rijs,
Recht of hi seide: ‘wildijs, wildijs?’
58) Coll., I, 227: ‘Vereor ne talem sitis habituri iudicem, qualem olim habebant coccyx et luscinia,
inter sese canendi gloria decertantes.’
Ook in R. VISSCHER's Brabbeling (ed. 1614) die waarschijnlijk tusschen 1570-'80 ontstaan is,
vinden wij op bl. 108:
Of een Coeckoeck die de Nachtegael wilt verdoven.
Er schijnt een Nederduitsch lied uit de 16de eeuw te bestaan; vgl. Korrespondenzblatt des V.f.
Niederd. Sprachf., X, 37.
59) Vgl. Het Lied in de Midd., bl. 379 en den daar gegeven uitleg van den tekst. Sedert vond ik het
lied in de Klucht van Duifje en Snaphaan (1680) bl. 23; de schrijver van die klucht geeft een
dergelijken uitleg.
60) Het Lied in de Midd., bl. 351.
61) BREUGHEL's Clucht van den Cramer. Vgl. voorts mijn opstel over in de boonen sijn in het
Tijdschr. v. N.T. en L., IX, 263.
62) Antw. Lied., no. 69; ook no. 32 en min of meer no. 1 en no. 28.
63) Een devoot ende Profitelyck Boecxken (ed. SCHEURLEER) no. 164.
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2. Het Geestelijk lied1).
Aanvangend bij gebeurtenissen die het gansche volk of een belangrijk volksdeel
raakten, zijn wij door het ridderleven, door het maatschappelijk en huiselijk leven
der burgerij heen, gekomen tot het persoonlijk gemoedsleven dat zich openbaarde
in de liederen van minne, van natuurleven en natuurgevoel. Zoo van buiten naar
binnen voortgaand, zullen wij nu de liederen gaan beschouwen die ons het
gemoedsleven toonen in het hoogst van zijn streven, het diepst zijner innigheid: de
betrekking der ziel tot God en het goddelijke.
Middelares in die betrekking was van den aanvang af en bleef ook in dezen tijd
de Kerk. Zooals bekend is, bediende de Kerk zich bij de godsdienstoefening der
gemeente in hoofdzaak van het Latijn; in de preek moge men Dietsch hebben
gesproken, de mis werd in het Latijn gelezen en het Kerkgezang bestond uit Latijnsche
hymnen, psalmen en andere in de mis opgenomen liederen. De deelneming der
gemeente zal zich ook te onzent waarschijnlijk langen tijd bepaald hebben tot het
roepen der woorden Kyrie eleison; dien aangrijpenden kreet eener om verlossing
zuchtende menschheid, die in het westen van Europa voor zoovelen die den zin ervan
niet vatten tot een geheimzinnigen klaagroep werd, welken zij op meer dan een wijze
verbasterden.
Het kyrie eleison werd langzamerhand tot een soort van koorlied dat door het
Christenvolk aangeheven werd bij allerlei
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gebeurtenissen die een diepen indruk maakten; men hoorde het o.a. bij het overbrengen
van BONIFACIUS' gebeente naar Fulda, het werd door de Franken in den slag bij
Saucourt tegen de Noormannen aangeheven, zooals het Lodewijkslied ons verhaalt.
Begrijpelijk is, dat een zoo dikwijls gebruikte uitdrukking werd afgekort; dat uit het
laatste deel dier uitdrukking het woord leis ontstond ter aanduiding van een lied met
het refrein kyrie eleison.
In dien zin vinden wij het te onzent reeds in de 14de eeuw in Friesland in zwang,
waar van koning MAGNUS getuigd wordt: ‘dae hoef op Magnus een leysa ende sangh:
“Christus onse nade, Kyrioleys”. Gaandeweg heeft het woord leis zijne beteekenis
uitgebreid over andere liederen met een dergelijk refrein, zooals b.v. Alleluja,
Hosanna. Dat ten minste dit laatste woord te onzent als gemeenschappelijke roep
der gemeente in zwang was, mogen wij opmaken uit VELDEKE's Leven van Sint
Servaes. Wanneer deze bisschop op weg is naar Tongeren en de stad nadert, trekt
een groote schare van geestelijken en leeken twee aan twee hem te gemoet:
Sy riepen alle ghemeyne
Ten heylighen predickere
Dat hij willecomen were.
Alle die vergaderinghen
All weynende dat sij songhen
Met luder stemmen: Osanna2)!

Ten slotte wordt het woord leis gebruikt voor allerlei liederen die als beurtzang
gezongen werden, namelijk zóó dat één zanger den tekst van het lied zingt en de
overige aanwezigen telkens invallen met het refrein.
Refreinvorming - wij moeten daarop hier even de aandacht vestigen - vindt men
ook in de wereldlijke liederen. Echter
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niet elk wereldlijk lied met refreinvorming was een beurtzang van de bovenbedoelde
soort. Niet zelden dient het refrein daar meer om het “leitmotiv” van het lied kort
samen te vatten en telkens te doen wederkeeren, terwijl het tevens strekt om den
bouw van het geheel beter te doen uitkomen. Daarmede kon dan ook strooken, dat
men in sommige liederen, beurtzangen tusschen twee personen, twee verschillende
refreinen vindt. Deze soort van refrein is na verwant aan den “stock” der Rethoryckers.
In andere liederen, o.a. drink- en dansliederen, was het refrein waarschijnlijk, evenals
bij de leisen, een muzikaal “tutti”3). Liederen van dezen aard zouden dus desnoods
ook leisen kunnen heeten. Toch schijnen onze voorouders met dit woord bijna
uitsluitend godsdienstige liederen van min of meer kerkelijken aard bedoeld te hebben.
Eenige leisen waren kerstzangen, doch er waren ook paasch-, hemelvaarts-, pinkster-,
bedevaarts-, zelfs schippers- en maaiersleisen. “Ongetwijfeld werden zij, evenals de
kerstliederen, ook in huisgezinnen, scholen en godsdienstige gezelschappen gezongen,
maar de plaats waar zij bij voorkeur in zwang waren, schijnt de kerk te zijn geweest4)”.
Als uiting der gemeenschap, die zich in het godsdienstig leven, bij de bestaande
eenheid van geloof, sterker deed gelden dan elders, vormen derhalve deze leisen een
afzonderlijke groep; er bestaat te meer reden deze groepeering in een hedendaagsch
geschiedverhaal te behouden, omdat onze voorouders tot omstreeks het jaar 1500
wel schijnen te hebben beseft dat eene leis een bijzondere soort van beurtzang was.
Naast deze liederen van min of meer kerkelijken aard moeten wij de verdietschingen
der Latijnsche hymnen plaatsen, die waarschijnlijk ten behoeve der leeken vervaardigd
zijn om hun het volgen van den kerkzang gemakkelijker te maken.
Behalve deze beide soorten, die wij dus eer tot het kerkelijk dan tot het geestelijk
lied zouden moeten rekenen, bezitten wij
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een schat van “geestelijke liederen” in den meer beperkten zin des woords. Voor een
deel knoopen deze zich vast aan het kerkelijk jaar en zijn het in hoofdzaak adventsen kerstliederen, nieuw-jaars- en driekoningenliederen, passie- en paaschliederen,
hemelvaarts- en pinksterliederen, alsmede liederen op heilige dagen’5). Voor een
ander, veel grooter, deel zijn het liederen op JEZUS, MARIA, de Heiligen en tal van
andere, waarin uitstortingen van het persoonlijk godsdienstig gemoedsleven zijn
verwerkt. Wij kunnen deze liederen, waarin de Kerk op den achtergrond blijft en die
de meer persoonlijke uitingen der leeken bevatten, om der wille van de tegenstelling
met het kerkelijk lied, leekeliederen noemen, al bevinden zich onder de dichters niet
alleen leeken maar ook geestelijken.
Naar deze indeeling zullen wij nu het geestelijk lied in een overzicht trachten te
kenschetsen.

a. Kerkelijke liederen.
Leisen en lofzangen.
Wij zagen reeds dat de ‘leisen’ allerlei stoffen van min of meer kerkelijken aard
behandelen. De geboorte van het Christuskind neemt onder die stoffen een voorname
plaats in. Nooit werden de vromen onder ons voorgeslacht moede, gezamenlijk
‘leisen’ te zingen als deze:
Wie wil mede toe Bethlehem
- Kyrieleyson Daer vindt men de coninc van Jerusalem
- Alleluya, Alleluya, Alleluya Gelovet sy de reyne maghet Maria
- Alleluya
Gelovet enz.
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Of deze andere:
- Alleluia Heer Jesus lach int cribbekijn,
Men sach sijn naecte ribbekijn,
Sijn decsel was seer dinne;
Van couden so weende dat kindekijn,
Doe sprac Maria die moeder sijn:
‘Nu swighet, mijn lieve minne!’

Steeds weer zongen zij van den os en den ezel ter weerszijden van de kribbe, waarin
het zoete kindeke, in armelijke doeken gewonden, op het hooi lag; hoe de os en de
ezel het kindeke aanbaden; van de vervolging door HERODES, van de aanbidding der
Drie Koningen.
Soms werd de geschiedenis der Drie Koningen in een afzonderlijk lied behandeld.
De voorzanger ving b.v. aan met:
Een kindekijn is ons gheboren
In Bethlehem:
Des hadde HERODES toren,
Dat scheen*) aen hem.
*)

bleek.

Hadden alle zangers of zangeressen hem dat nagezongen, dan hief hij wederom aan
en zong:
Drie coninghen uut Oriënten
Quamen uut Jerusalem,
Si vraechden: ‘waer is geboren
Die coninc der Joden?
Wi saghen in Oriënten
Die sterre sijn,
Wi comen om aentebeden
Dat kindekijn’.
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Daarna klonk het weer gezamenlijk:
Een kindekijn is ons gheboren
enz.

Ook JEZUS' dood en verrijzenis werden tot ‘leisen’ verwerkt. Het bekende lied:
Christus is opgestanden
Al van der martelijen allen

geeft er een voorbeeld van. In een enkel lied, dat van den pelikaan trekt het gansche
leven van JEZUS, zij het ook slechts in eenige omtrekken, aan ons oog voorbij. Onder
de overige liederen van dezen aard vinden wij lofliederen op MARIA, op het leven
van heiligen (SINTE AGNIETE en SINT LEBUÏNUS). Een groot aantal behooren naar
hun inhoud tot die welke ons het godsdienstig gemoedsleven schilderen. Zij handelen
over het leven met GOD, over berouw en beloften van beterschap, de ijdelheid der
wereld, over naastenliefde; zij bevatten opwekkingen om tijdig te leeren sterven of
geven eene voorstelling der hemelsche zaligheid6).
Wat wij tot dusver het refrein of het ‘tutti’ der leisen noemden, werd in de
middeleeuwen repeticie geheeten7). Dat men met deze repeticie inderdaad aanving,
blijkt uit een der leisen zelf, waar wij lezen:
Kyrieleyson, Christeleyson willen wy singen,
Daer me die schone Leyssen beginnen8).

Soms staat de repeticie dan ook aan het begin van het lied; doch lang niet altijd is
dat het geval; men vindt haar ook wel eens in de onderscheidene coupletten
gevlochten. Dat de wijze
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waarop men eene leis zong, overeenkwam met hetgeen boven is medegedeeld, zien
wij in eene Maria-leis, die aanvangt met:
Ave Maria, soete maecht
enz.

Aan het slot dier leis lezen wij:
Ic singhe u voor, singhet alle nae:
Ave Maria
enz.9).

Het oudste soort van repeticie: ‘Kyrie eleison’ wordt in onderscheidene liederen
aangetroffen en handhaaft er zich langen tijd, zij het dan ook dat het een enkele maal
op de wijze der tropen over een couplet verdeeld is10). Naast het ‘Kyrie’ vindt men
al vroeg het ‘Alleluya’ dat eveneens in vrij wat ‘leisen’ voorkomt. In één ‘leis’ vinden
wij aan het slot van elk couplet eerst de beide laatste verzen der repeticie herhaald
en dan de overige verzen11). In een andere twee repeticie's, die beurtelings tusschen
de onderscheidene coupletten in gezongen werden12). Een derde toont ons een
eigenaardig samenstel van Latijn en Dietsch: de repeticie bestaat uit een Latijnsch
couplet van zes verzen, aanvangend:
Magnum nomen domini emanuel

De coupletten tellen elk slechts twee Dietsche verzen13). Hebben wij hier misschien
een voorbeeld van samenzang van geestelijken en leeken? Wij kunnen het niet
uitmaken, daar hier niet blijkt wie de zangers waren. Elders blijkt dat wel. De
bovenbedoelde leis met de dubbele repeticie vangt aan:
Wete wel wat de kinderkens songen,
Op den Kerstnacht doen sy naer huys toe gongen,
Doen GOD onse Heere geboren was
Op eenen soo koude sneeu-winterschen nacht?
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Een andere besluit met:
Vervrouwet u kinder, jonc ende out,
Nu roepet ende singet lude
Ende maket uwe vroude menichfout:
God is gheboren huden14).

En een kerstlied (geen kerstleis) begint aldus:
Van vrouden ons die kinder singhen
Des avondes doe si heimwert ginghen,
Dat god onse here gheboren wart
Op enen wel heilighen kerstnacht15).

Waren dit misschien eenige van de jeugdige Delvenaars die sedert 1455 van meester
SYBRAND in de Nieuwe Kerk zangles kregen en die het jaarlijksch drinkgeld dat men
hun verstrekte op een vroolijken avond gezamenlijk verteerd hadden? Het is licht
mogelijk; maar ook elders vond men in dezen tijd knapen die onder leiding van een
schoolmeester den kerkzang beoefenden16).
In een der leisen waarin JEZUS wordt verheerlijkt, vinden wij deze repetitio:
Suyo, suyo, suyo, su (ter)
Lieve susters, is dat niet nu?

Het laatste vers schijnt nonnen of bagijnen als de zangsters aan te wijzen. Het eerste
herinnert ons aan een kerkgebruik dat ons het middeleeuwsch geloof toont in zijn
kinderlijken eenvoud en argeloosheid: het wiegen van het kindeke. Als de eerste mis
van Kerstdag werd opgedragen, gingen de kinderen met een wiegje, waarin een
Christusbeeldje lag, met hunne ouders naar de kerk. Binnengekomen, richtten die
honderde wijdopenstaande kinderoogen zich als vanzelf op het altaar waar zij in het
zachtglanzend kaarslicht een wiegje als
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het hunne zagen staan. De priester nadert het altaar; ‘eya, recolamus laudibus piis’,
heft hij aan en doet terwijl het wiegje schommelen. ‘Eya, eya!’ zingen ook de
kinderen, die met de eene hand het kindeke wiegen, met de andere de meegebrachte
schel doen klinken17).
Verplaatst ons het bovenaangehaald: ‘suyo, suyo, suyo, su’ naar een nonnenklooster
of bagijnhof waar de kinderen de ‘repeticie’ zingen? Bij gebrek aan gegevens is dat
moeilijk uit te maken, al acht ik het waarschijnlijk. Doch andere leisen bieden ons
zekerheid. Zoo b.v. deze:
Het quamen drij Coninghen ut verre landen
- Nu wieghen, nu wieghen wij Om gode te doen een offerande,
Des waren sij vro.
Alle mijnen troost, mijnen toevevlaet is Maria soon18).

Vinden wij de repetitie hier verbonden met een handeling die wel geschikt was,
kinderen in vertrouwelijke verhouding te brengen tot het Christuskind, in andere
leysen werd naar alle waarschijnlijkheid bij de repetitie gedanst. Dansen in de kerk
was in de middeleeuwen niet ongewoon, al werd het geenszins algemeen goedgekeurd.
Nog in 1399 verbiedt het kapittel van S. SALVATOR te Utrecht de scholieren en vooral
de choralen (koorknapen) door het uitvoeren van dansen in de kerk de graven der
heiligen te ontwijden’19). Wanneer wij nu in een kerstlied deze repetitie vinden:
Des sullen wi alle wesen vro,
Singhen ende springhen ho:
Gloria in excelsis deo20)

dan zouden wij reeds geneigd zijn te vermoeden dat dit springhen op dansen moet
doelen. Wij worden in dat vermoeden versterkt door een ander lied met de repetitie:
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Cóm, cóm, cóm,
Cóm heer ihésus, cóm,
Mýnre siélen brúdegòm21).

Want het rhythme dezer verzen doet ons evenzeer aan een dans denken als b.v. dit
refrein (repetitie?) van een wereldlijk lied van zoo gansch anderen inhoud:
Stámpt, stámperken stámpt,
Stámpt, hóerekint, stámpt,
Stámpt stámperken ín den mòlen22).

Wat ons te meer geneigd maakt deze leis voor een danslied te houden, is dat in de
vier laatste coupletten de repetitie steeds wordt voorafgegaan en ingeleid door een
woord als dansen of springen23).
Naast de grootendeels met de R.K. liturgie overgeleverde antiphonen, psalmverzen
en responsoriën die men voor den Kerkzang bezigde, ontstonden tusschen de 4e en
de 15e eeuw een groot aantal schoone Latijnsche Kerkliederen. Sommige van de
edelste geesten der R.K. kerk: AMBROSIUS, AUGUSTINUS, Sint BERNARD, THOMAS
VAN AQUINO, BONAVENTURA en anderen, hebben in die liederen iets van het innigste
en hoogste van hun godsdienstig gemoedsleven uitgestort. Liederen als het
somber-grootsche Dies Irae van TOMMASO DA CELANO en het aangrijpend-droeve
Stabat Mater van JACOPONE DE TODI behooren tot de wereldliteratuur; doch naast
deze beroemde liederen staan tal van andere als Lauda Sion Salvatorem, Vexilla regis
prodeunt, Pange lingua gloriosi, Veni Sancte Spiritus, Splendor paternae gloriae,
Aurora caelum purpurat, Ad perennis vitae fontem, Salvete flores martyrum, die
mede behooren tot de edele uitingen van den geest der middeleeuwen. Hindert ons
in sommige dezer liederen een woordenspel dat
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ons beneden de waardigheid der stoffen schijnt, vaker bewonderen wij hier dat zelden
falend meesterschap over den vorm, de ingetogen bevalligheid of strenge statigheid
dier Latijnsche strofen, die hunne werking niet licht zullen missen op iemand met
eenig muzikaal gehoor, ook al kent hij geen Latijn.
De meeste dezer liederen verbreidden zich over de gansche Westersche
Christenheid, al zullen natuurlijk niet alle in de onderscheiden landen gelijkelijk
bekend zijn geweest24).
Ook naar deze landen kwamen zij; ook hier heeft men de behoefte gevoeld deze
liederen te vertalen ten dienste der leeken. Het is mogelijk dat eenige dier vertalingen
of bewerkingen verloren zijn gegaan of nog op onbekende plaatsen verscholen liggen;
doch in allen gevalle is het aantal der tot ons gekomen bewerkingen vrij gering.
Voorzoover mij bekend is, werden vertaald de hymnen Dies est laetitiae, A solis
ortu, Agnoscat omne seculum, Puer nobis nascitur, Media vita, Jhesus dulcis memoria,
Christe qui lux es et dies. Het Stabat Mater kwam evenals Dies est laetitiae in
verscheidene bewerkingen tot ons25).
Deze vertalingen schijnen over het algemeen trouwer naar den geest dan naar de
letter. Want niet zelden vertalen de dichters slechts een deel van een hymne, dikwijls
geven zij het Latijn slechts ten naastebij weer. Maar dezelfde vrome geest waaruit
de oorspronkelijke werken voortkwamen, spreekt ook uit de overzettingen in het
Nederlandsch. De strenge schoonheid en onberispelijkheid van vorm die men in de
origineelen bewondert, mist men hier; doch de overzettingen hebben iets liefelijks
en zekere frischheid welke den geest der vertalers kenmerkt. Opmerkelijk is het, hier
waartenemen, hoe het Christelijk geloof tot poëzie werd in een taal die voor de
geestelijkheid tot een tweede moedertaal was geworden; hoe die poëzie zich
kristallizeerde in eenige rijpe en groote geesten;
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hoe zij daaruit weer vloeide in de ziel van onderscheiden volken die haar wijzigden
en vervormden naar den aard van hun gemoed en hun geest. Zijn ook de
Nederlandsche vertalers dezer liederen in kunstvaardigheid de minderen van de
dichters der oorspronkelijke werken, meer dan eens hebben zij getracht den samenhang
tusschen inhoud en vorm van het oorspronkelijke in hunne navolging te bewaren.
Zoo is het zeker geen toeval dat wij in de overzetting van den Cursus de aeterna
sapientia de vier gelijke rijmklanken van het Latijn bewaard zien:
Jesu dulcis memoria
dans vera cordis gaudia,
Sed super mel et omnia
dulcis ejus praesentia26)
O Jesus, soete aendachticheit,
warachtighe vroude ende salicheit,
mer boven alle ghenoechelicheit
is soet dijn teghenwoordicheit27).

Noch ook dat in meer dan een overzetting van het Stabat Mater de slepende rijmen
bewaard zijn, zooals men in dit paar coupletten kan zien:

Planctus b. Mariae28).
O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
mater unigeniti,
quam maerebat et dolebat
et tremebat dum videbat
nati poenas inclyti!
Eja mater, fons amoris,
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam;
fac, ut ardeat cor meum
in amando Christum deum,
ut sibi complaceam.

Stabat mater dolorosa in duytsche28).
O hoe droeve ende hoe onblide
was die suete gebenedide
moeder van den eenigen sone,
de welke weende ende rouwede,
de weerde moeder, als sij aenscouwede
sijne pine swaer ende ongewone.
Eya moeder, fonteine der minnen,
doet mi dien druc bevoelen binnen,
dat ic met di beweenen mach;
doet, dat mijn herte berne zeere
in der minnen Cristi onsen here,
dat hem believe mijn bejach.
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Een goed denkbeeld van de wijze waarop de middeleeuwsche overzetters hunne taak
hebben opgevat en volvoerd, geeft ons ook dit paar strofen uit het Dies est laetitiae:

De nativitate domini nostri Jhesu Christi29).
1. Dies est laetitiae
in ortu regali,
nam processit hodie
ventre virginali
puer admirabilis,
vultu delectabilis
in humanitate,
qui inaestimabilis
est et ineffabilis
in divinitate.
6. In obscuro nascitur
illustrator solis,
stabulo reponitur
princeps terrae molis;
fasciatur dextera,
qui affixit sidera,
dum coelos extendit;
concrepat vagitibus,
qui tonat in nubibus,
dum fulgur descendit.

Van der moeder gods30).
Hets een dach van vrolichede,
Kersdach in des coninx hove,
Want daer heeft ghewonnen heden
Ene maget van groten love
Een kint te mael so wonderlyck
Ende daer toe ghenoechtelyck
Na sire menschelichede,
Wiens wesen is ondenckelic
Ende daer toe ombegripelic
Na sire godlychede.
In den donckeren wan die maghet
Der sonnen verlichter,
Die prence wert in den stal gelegen
Alder werelt stichter;
Men bant ziin hendeken*) mitsletten
Die die sterren ane setten,
Doe hi den hemel wrachte;
Hi weende oec als een kindeken mede,
Die donren in den wolken dede,
Doe hi op voer mit crachten.

Ook eene prosa-sequenz als het Ave Maris Stella weet een Dietsch dichter der
middeleeuwen wel weer te geven. Reeds uit den aanvang van origineel en vertaling
blijkt dat:
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Ave maris stella
Dei mater alma
Atque semper virgo
Felix coeli porta
Sumens illud ave
Gabrielis ore
Funda nos in pace
Mutans nomen Evae31).
Ghegruet sijtstu sterre des meers
hoge gods moeder
ende altoes maget
salighe hemelsche poorte
Du naemste dat ave
van Gabriels monde
veste ons in vreden
die den name Eva ommekeerste31).

Niet alle overzettingen van Latijnsche hymnen of Nederlandsche bewerkingen van
hymnologische stoffen behoeven liederen te zijn geweest; sommige er van zooals
een over de Zeven bliscappen van Maria, een ander stuk, aanvangend ‘Ave Moeder
van Genaden’ waarvan wij vroeger een deel hebben leeren kennen en een bewerking
van een Rosarium, zou ik eer voor lyrische gedichten houden die niet bestemd waren
om gezongen te worden. Een lang gedicht over de Passie, verdeeld naar de getijden
van den dag, zal ook wel geen lied zijn geweest32).
Ten slotte kunnen wij in aansluiting bij de, uit het Latijn vertaalde, liederen nog
gewag maken van de zoogenaamde glossenliederen, liederen waarin elk woord van
een of anderen Latijnschen kerkelijken tekst werd verklaard; en in de tweede plaats
van de Latijnsch-Nederlandsche liederen die een smakeloos mengelmoes te zien
geven als:
Omnes nu laet ons gode loven,
deum celestem van hier boven
enz.33).

Aan lang niet alle vragen die hier nog kunnen oprijzen, hebben wij onze aandacht
gewijd. Zoo b.v. de vraag naar den ouderdom onzer uit het Latijn vertaalde hymnen.
Sommige er van komen reeds voor in handschriften der 14de eeuw, de
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meeste in handschriften der 15de eeuw, al kunnen zij ouder zijn. In het midden gelaten
hebben wij ook de vraag of sommige Latijnsche hymnen misschien door middel van
Duitsche vertalingen tot ons zijn gekomen, zooals Duitsche vormen en woorden hier
en daar zouden doen vermoeden34). Doch wij kunnen niet langer bij dit onderdeel
onzer literatuurgeschiedenis vertoeven. Eerst een afzonderlijk onderzoek dezer stof
zal het ons misschien mogelijk maken, op deze en dergelijke vragen een antwoord
te vinden.

Liederen in verband met het kerkelijk jaar.
Het zal in menig geval moeilijk zoo niet onmogelijk blijven, vast te stellen of een
lied al dan niet in de middeleeuwsche kerken te onzent gezongen is. Zoolang de Kerk
de regeling van het kerkgezang niet officieel ter hand had genomen, hadden
geestelijken en monniken volkomen vrijheid die liederen in gebruik te nemen welke
hun goed schenen. ‘Toen dan ook de monniken van Windesheim omstreeks 1400,
voor hunne brevieren en missalen, hymnen en sequentiën verzamelden, vonden zij
in de handschriften, daartoe uit verschillende bisdommen en gemeenten
bijeengebracht, liederen welker inhoud veeleer met den ijdelen geest der wereld dan
met den ernst der heilige kerk strookte, waarom zij ze vol mishagen ter zijde
schoven35). Hoe ver de vrome broeders in hunne veroordeeling zijn gegaan, weten
wij niet; misschien hebben eenige der in dit hoofdstuk gegroepeerde tot de
uitgeworpenen behoord (want ook hier zien wij ons genoodzaakt liederen der 15de
eeuw te behandelen met andere die licht ouder kunnen zijn doch die wij bij gebrek
aan gegevens niet van de overige kunnen scheiden).
Doch, in de kerk gezongen of niet, alle houden zij verband met het kerkelijk jaar
en stellen ons daardoor in de gelegenheid
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ze in die orde te beschouwen. Daar de Kerstliederen over het geheel dezelfde stoffen
behandelen als de Kerstleisen en eenige heiligenleisen een dergelijken inhoud
vertoonen als de heiligen-liederen, zullen wij, sprekend over die liederen, terugkomen
op de leisen welker poëtisch gehalte wij tot dusver niet hebben getoetst. Een drietal
liederen zijn gewijd aan de Maria-Boodschap36). Het een komt eerst na een inleiding
over den zondenval tot de eigenlijke stof; het tweede vangt onmiddellijk aan:
Doe die rose van Jericho
Den soon der godheit soud ontfaen

Het derde verwerkt het sober bijbelsch verhaal tot een treffend episch-dramatisch
geheel dat hier eene plaats verdient:
‘Ave Maria, gratia plena!’
Dat sprac een Engel; ‘God groet u Maria’.
In haer gebedekens dat zy lach.
‘God groet U Maria, coninghinne,
Ende ghy sult een cleyn kindeken winnen
En dat sal wesen boven my’.
Het staet er geschreven in alle duytsche boecken,
Dat hebben ghelesen die wijse Propheten,
Dat ghy Gods Moeder ende maget soude zijn.
- ‘Heer Engel, Heer Engel, hoe soude ic dat beginnen,
Dat ick een cleyn kindeken soude winnen?
Want ick en sprack noyt tegens man.
‘Heer Engel, Heer Engel, dat woort moet aen my beclyven,
Ick wil also geern Gods Moeder ende Maghet blyven,
Ick wil also geern Gods Moeder ende maget zijn’. -
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Die Enghel die vlooch maer alsoo hoogh op tot God:
‘Weest willecom, mijn alderliefste bode,
Ende wat ontbiet ons Maria?’
- ‘Die bootschap van Maria is my so wel verganghen.
Maria heeft my so vriendelijck ontfangen,
Zy wil also geerne Gods Moeder ende maghet zijn.’
Die Enghel die spreyde zijn vergulden vederen alsoo wyde
Ende hy vloogh alsoo hooghe en hy daelde weder neder,
Den heylighen Gheest brocht hy in haer.
‘Godt groet u, Maria, vrou Coninginne!
Ick vinde u maget ende laet u met een kinde,
Altijt is Godt ghebenedijt!’
Maria die viel op haer beide knien:
‘Gods gratie, Gods wercken die moeten my stercken,
Gods gratie die moet daer (l. doer?) my gheschien’.

Zeker, hier is geen meesterschap over den vorm in den zin dien men gewoonlijk aan
die uitdrukking hecht; en toch, hoe treft ons dit stukje door zijn oorspronkelijkheid
van voorstelling! Welk een eerbiedige naïeve vroomheid in dat ‘Heer Engel’ van
MARIA tot GABRIEL, in die ‘vergulde vederen’ waarmede de dichter den hemelbode
siert; hoe naïef-vertrouwelijk is ook die verhouding tusschen GOD en GABRIËL, zooals
zij zich toont in: ‘mijn allerliefste bode’. Naïef is evenzeer dat beroep op ‘alle duytsche
boecken’ in een stuk als dit, hetzij men het den dichter, hetzij men het den engel in
den mond legt. Ook om zijn snellen gang en onvoorbereide overgangen mag dit
stukje een type van geestelijke volkspoëzie heeten.
Schooner echter en liefelijker nog toont zich de volkspoëzie
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in de Kerstliederen en sommige Kerstleisen. De komst van den Verlosser op aarde,
op zich zelf reeds een feit van zoo groote beteekenis voor het gansche menschelijk
geslacht, maakte op onze middeleeuwsche voorouders nog te dieper indruk door de
omstandigheden waaronder zij plaats greep en de gebeurtenissen die er mede gepaard
gingen. Ja, zij waren vervuld van het dankbaar besef dat zij door hem, den Heiland,
gered waren van den dood en zij zullen met overtuiging hebben medegezongen
wanneer een voorzanger op nieuw aanhief:
Ons is gheboren een uutvercoren
Clein kindekijn!
Waert niet gheboren, wi waren verloren,
Laet ons blide sijn!

Maar liever nog verdiepten zij zich in dat verhaal van de geboorte zelve. De bijbel,
voorzoover zij dien kenden, gaf hun hiervan niet genoeg, maar de apocriefe evangeliën
wisten hun alles te vertellen met kleine trekjes die het verhaal dichter deden naderen
tot hun eigen leven, hen als in vertrouwelijken omgang brachten met het heilig kind
en zijne ouders.
In de evangeliën van pseudo-MATTHEUS, van THOMAS, in het voor-evangelie van
JACOBUS vinden wij die kleine trekken terug, welke door de liederdichters met zooveel
liefde zijn nagevolgd: os en ezel die den pasgeborene eerbied bewijzen; de palmboom
die zich op de vlucht naar Egypte voor MARIA neerbuigt, zoodat zij van zijne vruchten
kan plukken; de verhalen uit JEZUS' kindsheid waarin wij zien hoe hij zijne moeder
kleine diensten bewijst. Ook het in deze liederen voorkomend wonder van den
landman die koren zaait als de heilige vluchtelingen voorbijkomen en het maait bij
de nadering van HERODES met de zijnen, zal wel uit een dergelijke bron als de
apocrypha ontleend zijn. Verwant met zulke trekken zijn andere
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welke wij in deze liederen aantreffen, zooals b.v. dat JOZEF, bij gebrek aan iets anders,
zijne ‘hozen’ uittrekt om er het kind in te wikkelen. Maar het liefst van al vertoeven
de dichters bij moeder en kind zelve.
Kinderen nemen in de middeleeuwsche kunst op verre na niet zulk een belangrijke
plaats in als in de kunst van later eeuwen; ook in onze vroegere literatuur zijn
kinderfiguurtjes schaarsch. Doch al wat ons voorgeslacht gevoelde aan liefde voor
kinderen, aan verteedering des harten over hunne hulpeloosheid, aan welbehagen in
hun bevalligheid en eerbied voor hunne onschuld, dat heeft het toegewijd aan het
Christuskind. Van die gevoelens hebben de liederdichters de bloemen geplukt, die
zij, tot kransen gevlochten, hebben neergelegd voor ‘de kleene voeten van 't kind
waarvoor HERODES vreest’. Wij moeten terug tot het oude gedicht Van den levene
ons Heeren, om een liefelijk schetsje van moederweelde te vinden, gelijk dit:
Si lechden in een cribbekijn
Mit haren sneewitten handen,
Si cusseden voor sijn mondelijn,
Des had haer seer verlanghen.
Dat kindekijn speelde der moeder toe
Mit sinen cleinen armkens,
Het lachede haer also soetelike toe
Mit bliden blenkenden oochkens.

Of als dit andere:
Si sette dat kint op haren schoot,
Si cussedet voor sijn mondekijn root,
Het was so soet;
Susa ninna, susa noe,
Jesus minne sprac Marien toe.
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Si sette dat kint op hare cnien,
Si sprac: groot eer moet u gheschien!
Wel was haer doe
Susa ninna etc.
Si sette dat kint op haren aerm,
Met groter vrouden sach sijt aen,
Het was so soet
Susa ninna enz.
Die moeder makede den kinde een bat,
Hoe lieflic dattet daerinne sat!
Wel was haer doe
Susa ninna enz.
Dat kindekijn pleterde mitter hant,
Dattet water uten becken spranc.
Wel was haer doe
Susa ninna enz.37).

De liederdichters volgen het Christuskind ook in zijne eerste levensjaren; hoe armelijk
het gekleed was, hoe koud zijne voetjes waren:
Sijn voetkens waren dicwile cout,
Doen hij begonst te gane,
Ende altoos was sijn helsken*) bloot
Ende luttel hadde hy ane38).

Hoe hij het garen dat JOZEF gesponnen had, bij de menschen rondbracht.
Ook de vlucht naar Egypte, de vervolging door HERODES, de gruwel van den
kindermoord zijn hier niet vergeten; doch wij wenschen niet alles te behandelen en
andere liederen eischen onze aandacht39).
De nieuwjaarsliederen waarvan wij er eenige in dezen tijd
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aantreffen, komen reeds in onze vroegste literatuur voor. HADEWYCH immers dichtte
er reeds verscheidene. De aanvang van een nieuw jaar stemde vanouds tot ernst en
nadenken, tot overpeinzingen van godsdienstigen of stichtelijken aard die zich uitten
in een lied. Vandaar dat de nieuwjaarsliederen niet, als de Kerstliederen en andere,
een bepaalden inhoud hebben. Deels handelen zij over de Maria-Boodschap of de
geboorte van het Christus-kind, deels bevatten zij opwekkingen van den dichter tot
zich zelven en anderen om vroom te leven, de valsche wereld vaarwel te zeggen,
zich tot GOD te keeren en alleen op Hem te vertrouwen. De uitdrukking dit nieuwe
jaer die het lied als nieuwjaarslied of nieuwjaarsleis kenschetst, staat gewoonlijk in
den aanvang of ten minste in een der eerste coupletten, soms ook aan het eind van
het lied40).
Onder de overige liederen verdient nog vermeld te worden ‘een nieu liedeken van
den Avontmael Christi’ en een ‘liedeken van de Passie ons Heeren’. Hoewel dat
laatste lied eerst in een liederboek der 16de eeuw voorkomt, moet het om zijn vorm
en inhoud beide ongetwijfeld tot de 15de eeuw gebracht worden. De romance-achtige
aanhef zal dat reeds eenigermate doen zien:
Het was een edel conincxsoon,
Van hooger aert ghebooren,
Hy hadde die edele siele mijn
Al in zijn harteken vercooren.
............
............
Hy quam al in Jeruzalem
Op een Ezel ghereden,
Zijn oogen weenden bitterlijck
Al op die harde Joden.
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Aldaer hij over straten reet,
Hoe luyde dat zy songhen:
‘Osianna filio Davids soon;
Vergevet ons onse sonden’41)!

In dien trant gaat dit lied voort, dat vooral door de levendige deelneming in JEZUS'
lijden aan een preek van pater BRUGMAN herinnert.
Van het dozijn heiligenliederen en leisen uit dezen tijd dat tot ons kwam, leerden wij
vroeger een enkel kennen: het lied van Sinte Geertruit. Of er onder de overige meer
zijn die waarschijnlijk nog uit de 14de eeuw dagteekenen, is voorloopig moeilijk te
beslissen. De meeste behooren echter ten minste tot de 15de eeuw; een vijftal dat in
het Devoot en Profitelyck Boecxken werd opgenomen, zal waarschijnlijk eerst in de
16de eeuw vervaardigd zijn. De twee liederen op S. Agniete en de overige op: S.
Cecilia, S. Jan, S. Lebuïnus (Sint Lieven), S. Margriet, S. Catharina, S. Ursula, S.
Barbara, S. Hieronymus en S. Franciscus zullen wel grootendeels zijn gedicht naar
aanleiding van en gezongen op de dagen aan die heiligen gewijd42). Tal van gilden
en vereenigingen immers kozen zich een heilige als patroon; ook de Kameren van
Rethorycke hielden zich aan deze gewoonte. In een van deze liederen wordt dan ook
gesproken van ‘onse heilighe patroonsche Cecilia’, in een paar andere worden S.
Catharina en S. Ursula ‘patronersse’ genoemd; een lied op S. Franciscus vangt aan:
Wi willen heden vrolijc sijn
Op desen hooghen dach

Wanneer wij dan ook zien, dat b.v. het lied op Lebuïnus voorzien is van de repeticie:
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Ende hi is waerlic goet!
O alreliefste vader,
Staet ons bi in alre noot!

dan zullen wij ons wel mogen voorstellen, dat dit loflied op een samenkomst van
een of andere broederschap, misschien ook door geestelijken, gezamenlijk is gezongen
zooals dat bij de leisen gebruikelijk was. Zeker echter is, dat men dit of een ander
lied op S. Lebuïnus onder andere omstandigheden ten gehoore heeft gebracht. Aan
den ommegang die in 1469 ter eere van Sint Lieven te Gent werd gehouden namen
ook deel: ‘twee cleercxkens die songhen het liedekin van Sint Lievin’43).
De meeste dezer gedichten zijn lofliederen met een biografisch karakter; enkele
er van richten zich ook tot den patroon of de patroonsche met een bede om voorspraak
of bescherming. De literaire waarde is over het algemeen gering. Slechts een dezer
heiligen, wiens hooge geestesvlucht de middeleeuwen gesymbolizeerd hadden in
den arend, slechts de ‘geminde apostel des groten heren’, vermag in een dezer dichters
eene bezieling te wekken waarvan iets in zijn loflied blijkt; zoo b.v. in deze coupletten:
Sine vloghelen heeft hi uutghespreit,
Te vlieghen is hi al bereit;
Te schouwen in der sonnen schijn,
Dat is hem altoos sonder pijn.
Als hem die sonne heeft verbrant,
So stighet hi neder altehant
Al door die wateren totter stont,
So wordt hi weder al verjonct.
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.............
.............
Hi vlieghet op enen berch groot,
Daer schouwet hi sijns heren bitter doot.
Sijn herte was so seer ghewont,
Doe hi onder den cruce stont.
Hem was so wee in sinen moet,
Doe hi sach dat rode bloet,
Dat van boven nederran
Al van dat edele soete lam.

b. Leekeliederen.
De stemming in de kerkelijke liederen die wij leerden kennen, is doorgaans blijde
of ten minste opgewekt; slechts van tijd tot tijd ruischt er de harptoon der droefheid.
Hier juicht men: ‘Een kindekijn ons is geboren!’ of jubelt: ‘Christus is opgestanden!’
Het loflied rijst ter eere van JEZUS' ‘soete aendachtecheit’, van de ‘Moeder van
Genaden’, van al die heilige vrouwen en mannen wier voorspraak men inriep. Zelfs
waar men zich verdiepte in de smarten der Moeder onder het kruis, zag men toch in
het glanzend verschiet het paradijs:
quando corpus morietur,
fac, ut anima donetur
paradisi gloriae.

Anders is het in de groote meerderheid dezer leekeliederen, geboren uit droefheid
en verslagenheid van hart; klachten behelzend over eigen zwakheid, over de zwaarte
van den strijd des menschen op aarde, uitingen ook van angst voor de verschrikkingen
van hel en dood. Slechts hier en daar rijst de toon in de beden om hulp en ontferming,
in de betuigingen
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van toewijding die het kruis op zich wil nemen, in het verlangen naar de hemelsche
zaligheid.
Natuerken sou gherne vrolick sijn,
Wout mijnen gheest ghedooghen44).

Die verzen geven den grondtoon van menig leekelied aan. Dat zulke liederen uit
droefheid geboren zijn, kunnen wij hier vermoeden, daar zien; de dichters zelf zeggen
het ons:
Mine herte dwinct my om singhen
Om te verjaghen druck45).

Waarin die ‘druck’ bestaat, kan men licht gissen. In een dezer liederen lezen wij het:
Hoe licht mijn arme ziele
Ghevanghen in dit verdriet!
Of si bi JEZUS comen mach,
Des en weet ic waerlic niet46).

Zij beseffen wel waar de weg loopt om tot JEZUS te komen, ook wel dat zij moeten
beginnen met het eeuwige boven het tijdelijke te stellen en dat hij zeer verblind is
die het ‘cort jolijt’ van deze wereld boven het hemelrijk stelt, doch zij beseffen ook
dat de geest wel gewillig is maar het vleesch zwak47). Talrijk zijn hier de bekentenissen
van zwakheid, de klachten over den zwaren strijd dien vleesch en geest te voeren
hebben. Telkens hooren wij van het ‘breken der schalke natuur’, het ‘temmen van
dat trage ezelken’. Met naïeve openhartigheid bekennen deze dichters ons: de wereld
houdt mij vast, ik kan haar geen weerstand bieden; mijne jonkheid trekt mij tot zonde,
Venus' kinderen houden mij in hare strikken gevangen. Soms hooren zij dan de
bedriegelijke stem der wereld die hun zegt: wat zoudt gij u nu reeds alle genot
ontzeggen? het is nog te
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vroeg, daartoe is altijd nog gelegenheid - maar zij beseffen wel dat de waarheid elders
ligt. In een dezer liederen wordt een monnik sprekend ingevoerd, die zijne
teleurstelling lucht geeft over den invloed van het kloosterleven:
Mi docht, ic soud al int habijt
Ghelijc een enghel leven,
Vrolic leven met jolijt
In gode sijn verheven

doch maar al te duidelijk wordt hem, dat hij nog altijd met ‘des werelts sop’ begoten
blijft. De toon van dit lied doet mij twijfelen of hier werkelijk een monnik aan het
woord is. Eer zou ik willen aannemen, dat een Rethorycker of beroepsdichter hier
onder de monnikskap schuilt. Doch dat er in dit lied een kern van waarheid is, mag
men op anderen grond vermoeden. Wij worden in die overtuiging versterkt door een
dergelijk lied dat geen reden geeft tot twijfel aan de bedoeling des dichters. Op
Vastenavond vliegen zijne gedachten terug naar de wereld die hij verlaten heeft:
Waer ick nu in de werelt noch,
Dan soude ic dansen en springen.

Doch dat alles is voorbij; hij heeft zich onder een ander gesteld en met zijne vrijheid
is het uit. Maar zijne gedachten kan hij noch een ander aan banden leggen; vaak komt
hem in den zin:
Wat mach ic hier binnen maken?
Mijn herte is so dick beswaert:
Ic en can God niet ghenaken48).

Even als deze van de wereld afgescheidene, denken anderen
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die nog in de wereld zijn. Doch niet allen laten het daarbij. Berouw over het tot nog
toe geleid leven, over den tijd dien zij onnut voorbij hebben laten gaan, brengen
menigeen tot inkeer en het voornemen zich te beteren. Het is begrijpelijk dat die
neiging tot berouw en inkeer sterker wordt met het klimmen der jaren; wij zullen
wel mogen aannemen dat wij een type van dien tijd voor ons hebben in den man die
van zich zelven getuigt:
Het gaet met mi ten avonde waert,
Die sonne die daelt so seere,
Ick heb den wech al qualijck ghegaen,
Tis tijt dat ic weder om keere49).

Wat drijft deze menschen tot berouw en inkeer? Ook op die vraag geven de liederen
ons een antwoord. Zooals doorgaans bij de handelingen der menschen, kunnen wij
ook hier meer dan een drijfveer opmerken; doch hoop op loon en vrees voor straf
komen onder deze toch wel het meest op den voorgrond. Duidelijk zien wij dat o.a.
in dit couplet:
Ick sal natuerken sterven,
Al sout mi costen al,
Al om die groote vruechde
Die hier nae comen sal.

In tal van andere liederen zien wij dezen loondienst; hier: smeekbeden tot JEZUS,
MARIA en de heiligen om door hunne tusschenkomst na dit leven in den hemel te
mogen worden opgenomen; daar: de angst voor ‘den helschen hont’ of ‘der hellen
stanc’50). Die angst vooral beheerscht de dichters dezer liederen bij de gedachte aan
den dood. Zij zullen wel de algemeene beschouwing weergeven van hunne
tijdgenooten, van dat krachtig en tot brooddronkenheid toe weelderig volk
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dat het woord levensmoede nog niet kende. Aan een enkele als WILLEM VAN
HILDEGAERTSBERGH, die verlangde naar rust, moge de dood zich hebben vertoond
als een man in een wit kleed; menige mysticus moge op zijn sterfbed den hemel
geopend hebben gezien - voor de groote meerderheid der middeleeuwsche menschen
was de dood het afzichtelijk geraamte met den grijnzenden kop, dat hem met zijn
lange speer bedreigde. Had die speer hem eenmaal neergeveld, wat zou dan hun lot
zijn? Met treffenden eenvoud en zuiverheid van gevoel is die vraag gesteld door een
dezer dichters, blijkbaar een man die zich geen illusies placht te maken:
Och, als ick ben gheset een lijck
Ende stae ghekist in baren*)
Ende tvleesch moet rotten onder tslijck,
Waer sal mijn siele dan varen?
Ic worde te grave met sanghe gheleyt,
Die gravers staen daer al bereyt;
Niet meer en worde ick nae beschreyt:
Om tgoet soe gaet men kiven;
Maer och, ick weet so crancken bescheyt,
Waer dan mijn siele sal bliven.

Waarheen zal zij gaan dien eersten nacht na zijn dood? Aan een antwoord waagt hij
zich niet, doch hij roept MARIA aan en smeekt Sinte Anna dat zij voor hem moge
bidden, opdat JEZUS hem niet zal verlaten en hij het hemelrijk moge verwerven51).
Wat deze dichter niet uitspreekt: vrees voor Gods dreigingen, voor de verantwoording,
voor de helsche straffen, dat vinden wij in menig ander lied52).
Doch ook andere beweegredenen en andere stemmingen zijn hier niet zeldzaam.
Blijmoedig vertrouwen spreekt uit een leis, welker hoofdinhoud wordt weergegeven
door dit couplet:
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Waer om so soudic truren
Of sorghen al te seer?
Ic weet: ic bin vercoren
Van Jesus minen heer53).

Elders troost een bezwaarde van hart zich met de gedachte aan het Christuskind; in
zijne verbeelding koestert en liefkoost hij het kind met moederlijke teederheid; echter
beseft hij wel dat men JEZUS van binnen moet zoeken om hem te gewinnen54). Een
enkele maal vindt men ook den lof van het verdriet als een bewijs van Gods liefde
tot ons55).
Dat deze hoogere beschouwing slechts zelden wordt aangetroffen, kan ons niet
bevreemden in een jong volk met een zoo sterk ontwikkelde zinnelijkheid, zoo weinig
geneigd tot zelfbedwang, en dat in den strijd tegen de ‘vee-gelijke crachten’ onzer
lagere natuur eerst langzamerhand voorgangers als RUUSBROECK kon navolgen.
Geen dezer liederen geeft ons zulk een treffende voorstelling van den strijd dien
menige ‘welgeboren’ ziel destijds te voeren heeft gehad, als een devote samenspraak
tusschen JEZUS en de ziel. De ziel schrikt terug voor het kruis dat JEZUS haar wil
opleggen; zij is bang voor verdriet en smart; JEZUS troost, vermaant - de ziel
wantrouwt hare kracht, zoo gaat de beurtzang voort:
Heft op dijn cruys myn lieve bruyt,
Ende volch my na, ganc dijns selfs uut,
Want ic gedraghen heb voer dy;
Hebstu mi lief, so ganc na my.
- O Jesu, alderliefste Heer,
Ic bin noch jonc ende daertoe teer.
Ic hebdi lief, dats ymmer waer,
Maer tcruys dat valt mi veel te swaer. -
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Ic was ooc jonc, doen ic dat droech;
Claech niet, du biste sterc genoech
enz.

Wat ons hier treft, is vooral de zuiverheid en de innigheid van het gevoel; in dat
terugbeven voor het kruis toont de menschelijke zwakheid zich nog eerlijk en
eenvoudig. Ook in het volgend deel van den beurtzang blijven wij geboeid door dat
langzaam overhellen der ziel, dat schoorvoetend naderen tot het kruis, eindigend in
dit ‘fiat voluntas’:
O lieve Here, oft wesen mach,
Des cruces naern ic wel verdrach*),
Mer wilst dat hebben ende moetet sijn Dijn wil ghescie ende niet die mijn56).

*)

zou ik wel verschoond
willen blijven.

Wij hebben nog verscheidene dergelijke beurtzangen tusschen JEZUS of MARIA en
de ziel: de ziel is bezorgd, bedrukt over den verloren tijd; MARIA of JEZUS troost of
vermaant haar, wijst haar den weg tot beter leven.
In een enkel geval wordt de plaats dezer hemelsche personen ingenomen door een
leeraar die een jongeling vermaant zijn zondig leven te laten varen. De jongeling
antwoordt met het gewone: ‘later zal daarvoor tijd genoeg zijn; hij wil zijn leven
genieten, dansen en springhen’:
Si moeten sterven die veyghe*) zijn,
Laet ons gaen drincken den coelen wijn,
God sal ons wel ghehingen*).

*)

veeg.

*)

laten begaan.

Zoowel in dit vijftiend'eeuwsch lied, dat blijkens de vele redacties zeer geliefd was,
als in een ander dat waarschijnlijk uit de 16de eeuw dagteekent en een gesprek tusschen
Redene en Nature bevat, is het redeneerend en betoogend element
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iets sterker dan in de overige beurtzangen. Er zijn fraaie liederen onder deze stukken,
doch geen enkel bereikt de hoogte van het eerstgenoemde57).
De voorstelling die wij in den aanvang van dat lied zagen: de ziel als bruid, JEZUS
als bruidegom, is zeer oud en gaat terug o.a. op het Hooglied en op de gelijkenis der
wijze en dwaze maagden. Een Rythmus de sanctissima Virgine van PETRUS DAMIANI
uit de elfde eeuw toont ons deze zelfde voorstelling, doch hier opgevat en bewerkt
als een gewoon motief uit de volkspoëzie: het nachtelijk bezoek van een minnaar bij
een meisje:
Quis est hic qui pulsat ad ostium
Noctis rumpens somnium?
Me vocat: ‘o virginum pulcherrima,
Soror, conjux, gemma splendidissima,
Cito surgens, aperi, dulcissima!
Ego sum summi Regis Filius,
Primus et novissimus,
Qui de coelis in has veni tenebras,
Liberari captivorum animas,
Passus mortem et multas injurias’.
Mox ego dereliqui lectulum,
Cucurri ad pessulum,
Ut dilecto tota domus pateat,
Et meus mea plenissime videat,
Quem maxime videre desiderat.
At ille jam inde transierat,
Ostium reliquerat.
Quid ego, miserrima, quid faciam?
Lacrymando sum secuta juvenem
Manus cujus plasmaverunt hominem58).
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Opmerkelijk nu is, dat wij deze voorstelling van JEZUS, als koningszoon 's nachts
een maagd uit den slaap wekkend, aantreffen ook in de beroemde geestelijke romance
van het Soudaens dochterkijn59). Ook hier immers luidt het:
Des nachts ontrent der middernacht
Iesus quam voor haer veynsterken staen:
‘Staet op, schoon maget, en latet mij in,
Ic ben met uwer minnen bevaen’.
Die maghet stont op soo haestelijck,
Sy heeft haer vensterken open ghedaen,
Doen sachse Iesus haer soete lief
Zoo vriendelicken voor haer staen.

Letterlijke overeenkomst is hier noch elders; dat kan men ook bezwaarlijk verwachten,
daar de oudste en beste Dietsche bewerking 60 vierregelige coupletten telt tegenover
het twintigtal Latijnsche verzen. In de Dietsche bewerking gaat de maagd met den
jongeling mede, doch verliest hem voor de deur van een klooster uit het gezicht. Zij
wordt daar opgenomen, leert het Christelijk geloof kennen en wordt ten slotte door
JEZUS in Zijns Vaders rijk gehaald. In deze Dietsche romance is de voorstelling
derhalve opnieuw uitgebreid; ditmaal moet de jonkvrouw het Heidendom voorstellen
dat tot het Christendom bekeerd wordt.
In zijn geheel heeft dit lied van het Soudaens dochterken eene groote
bekoorlijkheid; dat bloemen plukken van het heidensch prinsesje en het daardoor
gewekt verlangen om den maker der bloemen te leeren kennen als inleiding tot de
nachtelijke komst van Jezus is reeds vernuftig gevonden; doch ook met welk een
ongekunstelden eenvoud is hier een zoo groote zaak als de bekeering van het
Heidendom voorgesteld als een avontuur van minne; op hoe natuurlijke wijze is
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het verlangen der ziel naar een leven met JEZUS in dit avontuur versmolten, wat ligt
er een waas van liefelijken eenvoud en reinheid over het geheel.
In haar verlangen naar een leven met God is dit Soudaens dochterken een type
dergenen, die onder den invloed der moderne devotie in toenemenden getale hun
verlangen naar het eeuwig leven uitspraken:
Jerusalem, mijns vader lant,
Nae di verlanghet mi sere

dat hooren wij in zoo menig lied, telkens met andere woorden60). Zelden met meer
innigheid en weemoed dan in het ‘suver liedekijn’ dat aanvangt:
Pelghermasie heb ic ghewandert
Wel drie ende dertich jaer.

Wie is de vrouw, levend onder de ‘quade ghesellen’ die haar sterk verlangen naar
een beter leven hier op zoo treffende wijs uit in het telkens terugkeerend:
Wanneer so sal hi comen,
Wanneer so wil hi comen,
Die mi heeft uutghesent?

Een getrouwde vrouw die haar man verlaten heeft, zooals een paar verzen ons zouden
doen denken? Een weggeloopen non of bagijn? Misschien de ‘amye’ van een van
AERNOUTS arme broederen, een der vele zangeressen of musiceerende vrouwen
waarmede wij vroeger kennis maakten? Niet licht zullen wij op die vragen een
antwoord vinden, doch dichterlijk talent moet zij gehad hebben om een paar coupletten
te kunnen schrijven als deze:
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Mit suchten ende mit carmen
So vaer wi over die zee.
Den wint den heb wi teghen,
Die mast is al ontwee*),
Die anker is wech ghedreven,
Tschip en heeft geen profant*) Wanneer so sal hi comen,
Wanneer so wil hi comen,
Die mi heeft uutghesant.
Mijn trouwe heb ic gebroken,
Verloren is die rinc;
Mijn mantelken is versleten,
Dat ic op der doop ontfinc.
Nu wil ic mi haestelic wenden
Ende crighen een suverlic cleet,
Te vallen in mijn brugom,
Te vallen in mijn brugom,
Tis mi van herten leet61).

De voorstelling die men zich in deze liederen van den hemel maakt, is naïef-zinnelijk:
alles schittert er luisterrijker dan goud; het geurt er alom; met rozen is het gouden
plaveisel bestrooid; daar wonen de 24 ouden, de evangelisten, patriarchen en profeten,
ridders en martelaren, hermieten en monniken; reine jonkvrouwen volgen JEZUS
waar hij gaat, jubileerend, zingend, discanteerend zoete melodieën, terwijl JEZUS en
MARIA vóór-zingen62).
Echt middeleeuwsch is de voorstelling van den hemel als een kasteel dat aan de
overzijde van de zee gelegen is. Geheel in den trant der romance wordt ons dat kasteel
geschetst in het volgend lied:
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Het staet een casteel, een rijc casteel,
Een casteelken op(?) hooger tinnen,
Daer singhen die engelen so soeten lof,
Heer Iesus woont daer binnen.
Tot desen casteele quamen wi gaerne,
Conden wi daertoe gheraecken,
Het blinct daer al van pueren gouwe
Die mueren en oock die daken.
Tot desen casteele en comen wij niet,
Wi moeten vromelijck striden;
Die wilde zee vlack en(de) diep,
Die moeten wij over liden.
De boose gheesten comen ons aen
Met temptacien willen si ons verladen,
Sij hebben daer so menigen te gronde gheseylt
Met haren valscen rade.
enz.63).

Waar het verlangen naar een beter leven dan in deze wereld mogelijk is en naar
samenleven met GOD zulk een aanzienlijke plaats beslaat in deze liederen, daar
verwondert het ons niet de mystiek aantetreffen. In meer dan een lied vinden wij dan
ook voorstellingen en uitdrukkingen die wij vroeger hebben leeren kennen als in het
bijzonder eigen aan de mystieken.
Wij vinden uitdrukkingen als: ‘dat wesen gods ghebruken’, ‘een heimelic
vonkelkijn’ dat de ziele verlicht, de ‘minne met hare vlammen’. Een uitvoerig, hier
en daar zeer mooi glossenlied op het Te Deum vertoont op vele plaatsen den echten
geest der mystiek. Zoo b.v. in coupletten als:

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2

258
Die inghele die daer boven sijn,
Die bernen in stercker minnen;
Sy aenstaren den hoghen schijn,
Sy sijn int claer bekennen.
Sy staen in vaster zekerheit
Al in de hoghe stille.

Elders vinden wij een lied dat eveneens van den geest der mystiek doortrokken is.
Daar lezen wij o.a.:
O overhoghe triniteyt,
Een oorspronc sonder beghinnen,
O blote simpel eenicheyt,
Daer alle dinghen wonen binnen64).

Is er dus wel een mystieke strooming aantewijzen in de devotie waaruit deze
leekeliederen geboren zijn, sterk kan men die strooming niet noemen. Dat is dan ook
in overeenstemming met de algemeene neiging der mystieken die zich bedienden
van proza en poëzie beide, doch aan het proza de voorkeur gaven. De moderne devotie
die wij later zullen leeren kennen, heeft zich dan ook voornamelijk geuit in de
ongebonden rede.
Al de tot hiertoe behandelde geestelijke liederen, zoowel de leisen en lofzangen als
de overige, zijn echte volksliederen. Hoewel sommige blijkbaar door kloosterlingen
of tenminste geestelijken zijn gedicht, terwijl dat van andere niet blijkt, is het voor
onze oogen vooralsnog onmogelijk, eenig verschil te zien tusschen de liederen die
van geestelijken afkomstig zijn en andere die misschien in de wereld levende
Rethorijkers of volksdichters of wereldsche dichteressen tot makers hebben gehad.
Even onmogelijk zou het ons zijn, eenige dezer liede-
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ren, op grond van innerlijke of uiterlijke overeenkomst aan een zelfden dichter of
dichteres toe te schrijven.
Trouwens, waar een gunstig toeval ons de namen der dichters van een of meer
liederen bewaard heeft, daar kunnen wij nog geen wezenlijk verschil tusschen hun
werk en dat van onbekende makers aanwijzen. Een paar dezer leekeliederen staan
op naam van den beroemden pater BRUGMAN en er bestaat geen gegronde reden om
de overlevering hier te wantrouwen; doch in welk opzicht verschillen deze liederen
van andere? Stond BRUGMAN's naam niet boven deze liederen, wie zou ze dan op
voldoenden grond aan hem kunnen toeschrijven?

Suster Bertken.
Evenzoo is het met een klein bundeltje proza en poëzie, dat staat op den naam van
zekere zuster BERTKEN, eene kluizenares die van 1457-1514 in eene kluis aan (of
in?) de Buurkerk te Utrecht heeft geleefd. Vier jaar na haar dood werd dit bundeltje,
dat geordend is na de getijden, uitgegeven. Ook hier bestaat geen reden aan het
auteurschap te twijfelen. Dit proza en deze verzen zullen naar alle waarschijnlijkheid
wel van één persoon, met name van deze kluizenares, afkomstig zijn; toch vertoont
ook haar werk geen wezenlijk verschil van karakter met dat van de overige auteurs,
mannen en vrouwen wier namen niet tot ons zijn gekomen.
Met dat al is dit bundeltje merkwaardig in de eerste plaats door zijne schoonheid,
in de tweede plaats doordat het ons eenige voorname karaktertrekken van het geestelijk
lied opnieuw doet zien. Zoo vindt men midden in Hollands sappig-groene weiden
hier en daar een afgezonderde zandplaat, waar men beuken, eiken, dennen, allerlei
gewas en veldbloemen der zandstreken in een kort bestek bijeen vindt. Reden genoeg,
om SUSTER BERTKEN's werk een eigen plaats in te ruimen65).
Zeven en vijftig jaar lang door te brengen in een kluis, zij
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het ook dat die kluis bij of in een stadskerk stond, midden in de wereld van de wereld
gescheiden te blijven; met het volle leven eener jonge krachtige stad voor oogen, het
oog te richten slechts op de passie van den Heiland, op eigen innerlijk leven, op de
heerlijkheid van het hiernamaals - dat kan slechts mogelijk zijn geweest voor een
vrouw, eenvoudig en lijdzaam, wier gemoed in een tijd van sterke geloofsovertuiging
en geloofsdrift een zwaren schok had ontvangen en doorstaan.
SUSTER BERTKEN zal waarschijnlijk tusschen de twintig en dertig zijn geweest,
in het bloeiendst van haar tijd, toen de schok kwam, toen zij wakker werd en tot de
overtuiging geraakte dat zij lang in zonden had geslapen en niet met JEZUS gewaakt
en gebeden. Wij zullen ons, tot dat wij meer weten van hare omstandigheden, die
zonden niet al te zwart mogen voorstellen met het oog op de neiging van devote
bekeerlingen, alles in hun vroeger leven zoo donker mogelijk voortestellen. Zij zelve
vertelt ons geen erger dingen dan dat zij zich dikwijls naar de wereld heeft gesierd,
ijdelijk naar zelfbehagen gestreefd, hoogmoediglijk roem daarop gedragen, haar
eigen wil gevolgd, tegenover hare ouders dikwijls stijfhoofdig en onbuigzaam is
geweest. Doch nu zijn haar de schellen van de oogen gevallen: zij ziet zich zelve in
al haar verworpenheid. Hoe anders JEZUS! ‘O coninc der gloriën, gi en wout niet
geboren werden in een coninclijke sale mer in eenen ouden stal; geen blenckende
gulden stucken, geen sachte plumen en hebdi begeert, maer met snode*) doecxkens,
*)
armelijk.
met een herde cribbe, met verworpen hoy hebdi u laten genoegen’66). Die
tegenstelling verwekt in haar een weerzin van eigen gebrekkigheid, stemt haar tot
afkeer van zich zelve: ‘Mijn siel verdriet mijns gebrecliken levens, ic bin mi selven
swaer ...... ick bin mi selven een walginge ende seer bitter geworden’. Wie kan haar
redden uit die benauwdheid des harten dan JEZUS alleen? En zoo hooren wij
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de aandoenlijke klacht: ‘O genadige Heer, ontfanct minen bedroefden geest ende
mijn arm neder geslagen verworpen hert’; gelijk het hert schreeuwt naar de
waterstroomen, alzoo schreeuwt hare ziel tot GOD: ‘Wanneer sel ic comen daer ic u
sonder ophouden mach loven met dat gloriose geselscap der saliger. Wanneer sel ic
comen ende ewelic bliven! Wanneer sel ic van alle dese onsalicheiden daer ic mede
gebonden bin ontbonden werden ende volcomelick verlost werden! och, ick sucht
uten binnensten mijns herten en roep met inwendigen druc, hier beneden wesende
verworpen van u godlike aensicht: ‘recht mi op, minlike heere, wilt mi niet versmaden
om mijn grote onwaerdicheit*), siet aen mijn allende, mijn screyende roepen!’
Hier wordt de onbedwongen uitstorting van het overvolle hart vanzelf tot poëzie, *)verachtelijkheid.
doordat sterke aandoening werkte op natuurlijken aanleg. Dat is ook het geval b.v.
waar zij ons MARIA toont, vóór JEZUS' geboorte, zwevend boven den grond: ‘Aldus
stont si verheven vander aerden, omset met veel engelen die haer te dienst stonden
vanden drien hoochsten choren ende dye bedauwinge scheen recht van haren preciosen
lichaem of si omvangen had gheweest met een claer blenckende wolke daer doer
schenen die radien des godliken lichts daer si van binnen vol van was’. Elders drukt
zij door waarschijnlijk onbewuste herhaling van epitheta op kinderlijke wijze het
gevoel uit dat door JEZUS' vader JOZEF in haar gewekt wordt; een gevoel dat ik zou
willen omschrijven als genegenheid, licht getint door een zweem van medelijden en
verteedering: ‘aldus trat hi naerre*) die goede IOSEPH ende naecte die vurige stede
*)
als hi naest mocht. Dye goede JOSEPH wert vervaert van verwondernysse, daer
naderbij.
was so grote hette ende so sueten roke dat dye goede oude JOSEPH sijn herte bevangen
wert dat hi neder sat ende wert ontslape’*).
*)
Doch niet zóó onbewust is de kunst van zuster BERTKEN of zij toont op een
in slaap viel.
paar plaatsen de kracht der tegenstelling te

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2

262
beseffen in passages als: ‘Maect rein dat bevlect is; maect ghesont dat gequetset is
..... recht op dat neder geslagen is’ en: ‘U minne trect soetelijc, ic lope begeerlijc;
ghi begeert eenicheit, mijn siele laet alle menichfuldicheit’.
Een deel van dit werk moet dagteekenen uit BERTKEN's ouderdom; dat blijkt uit
deze mededeeling van haar zelve: ‘ende bin tot outheyt gecomen ende vinde mi noch
in groter slappicheyt, traecheyt, versumelheit.’ Andere aanwijzingen van dien aard
staan ons echter niet ten dienste. Derhalve kunnen wij ook niets gewaar worden
omtrent het ontstaan der liederen die op het proza volgen. De samenhang dezer
liederen met het overig geestelijk lied valt echter licht op te merken.
Een ervan, aanvangend: ‘Mi quam een schoon geluyt in mijn oren’, is blijkbaar
eene leis; in een ander wordt de staande uitdrukking ‘tot een nyeu iaer’ gebezigd67).
Men vindt er een fraaien dialoog tusschen JEZUS en de minnende ziel in den trant
dien wij vroeger hebben leeren kennen. Elders vinden wij de minne als minnaar
voorgesteld in een lied, waaraan heugenissen van de wereldsche minnepoëzie een
zachte bekoorlijkheid geven die het wel waard maken hier gedeeltelijk te worden
opgenomen:
Die min hy heeft in vrouden menich liden;
Nu hoert, nu hoert, waer sal de min verbliden?
In enen boemgaert wael ghedaen,
Daer sal die min die nachtegael verstaen.
Die nachtegael heeft suetelic gesongen
Den clanc den clanc heeft wonderlijc geclongen;
Nu is die min met rou bevaen,
Hoe selse nu den eersten slaep ontgaen?
.................
.................
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Der minnen vroude is liden ongemeten,
Den sanc den sanc en cansi nyet vergeten:
Hoe haer verhief die nachtegael;
Die minne sal ontsinnen*) altemael.
*)

Die nachtegael si sal den wech bereyden,
Die min die min si wil van henen scheyden
Over berch ende dal;
Daersi haer lief in vrouden*) vynden sal.

van zinnen beroofd
worden.

*)

vreugde.

Die min sie heeft twee rode lichte wangen,
Die min die min si gruet haer lief met zangen,
Sy wert so vriendelic ombevaen*)
Nu is der minnen clagen al gedaen.

*)

omhelsd.

Niet minder fraai is een ander, eveneens aan de minne gewijd, lied. Ook daar is de
minne verpersoonlijkt in JEZUS; doch, in overeenstemming met het waas van mystiek
dat over dit lied ligt, zijn wij hier niet op de aarde, in een boomgaard waar de
nachtegaal zingt, doch in den hemel waar de minne op den troon zit en leliemaagden
om den rozenkrans dansen. De stemming in dit lied is die van rustigen vrede en stillen
ootmoed. De dichteres voelt zich buiten het bereik van de wereld met hare
menigvuldige strikken; de edele minne heeft haar hart verblijd; zij zal gaan waarheen
de minne haar zendt; is hare kracht nog gering, de minne zal die doen wassen:
Ic voel in mi een vonkelkijn,
Het lichtet in der siele mijn,
Daer bi wil ic mi saten*);
Die minne vermach dat also wel
Een vuur daer af te maken.

Zij geeft ons dan een niet overal geheel te volgen voorstelling van de wijze waarop
de zondige natuur in haar voor de minne

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2

*)

daarmede zal ik mij zelve
tot rust brengen.
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heeft moeten wijken. Vóór haar ligt een eng pad, met doornen bespreid; onvervaard
heeft zij het ingeslagen; de minne vlecht haar een krans van die doornen; waar hare
voeten gaan, liggen nu leliën wier geur opwaarts stijgt; bovenmate goed is haar de
minne geweest: den doornenkrans heeft zij verbrand, een leliënkrans gaf zij ervoor
in de plaats. Natuur schept geen behagen in der leliën geur, en toch wat zachter pijn
laat zich denken dan die lucht inademen bij nacht en bij dag? De leliën zelve leiden
een pijnloos leven, zij houden de minne omvangen; de dichteres wenscht niets anders
dan den lof der minne te mogen zingen. Zoo zegt zij dan de natuur vaarwel en laat
haar hoofd zinken in den schoot der minne waaruit zij ook haar oorsprong heeft
genomen. Van nu af daalt haar geest niet meer omlaag; met de oogen des geestes
schouwt zij ‘der minnen hof’, het glanzend lichtrijk hierboven, waar de minne ten
troon zit en de zielen der zaligen, reine leliën, haar omzweven op statige rhythmen
van dans en stemmeklank. Doch men aanschouwe zelf dit visioen, in zijn wazig-fijne
schoonheid van zachte tinten en vage omtrekken gelijkend op een Hollandsch
landschap, ten deele slechts zichtbaar achter den morgennevel die het bedekt, doch
overgoten met den zachten goudglans van het door den nevel heenzijgend zonnelicht:
Die minne heeft enen rosencrans,
Die leliën maken enen dans,
Si sijn gheciert van binnen,
Si treden aen, si sweven aen
Nae hogen eisch der minnen.
Der minnen glans is so ghedaen,
Die leliën bughen, si bliven staen,
Die minne wil hoghe risen,
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Die leliën sweven in weelde nae,
Wie mach die minne volprisen?
Die minne sit in den hoghen troon,
Seer blenckende boven maten schoon,
Daer sijn die cherubinnen,
Si singhen wonderlic discant
Tot hoghen love der minnen.
Hoe wonderlic blenct der minnen croon
Int overste van den hoghen troon!
Daer sijn die seraphinnen,
Si houden den alrehoochsten toon,
Si doen die minne springhen.
Wie sel den hoghen dans verstaen:
Dat nighen, dat swighen, dat stille staen,
Dat sweven omme ende omme,
Dat treden van, dat sweven an,
Die snelle hoghe spronghe!68)

Daar is alles overspreid met blinkende kleeden, het kostbaar vaatwerk staat gereed
met edele specerijen en zuiveren wijn. Mild zijn de schenkers. Wie zal ons een
droppelken van dien edelen puren wijn geven? Laat ons stil ootmoedig zijn: slechts
in reine vaten daalt hij neder. Wie een droppelken van dien wijn heeft geproefd, die
wordt ‘satich*) in den sinnen’; wat lijden hem ook moge overkomen, den vrede van
*)
binnen verliest hij niet meer.
kalm.
In dien vrede moge zij ten slotte van de aarde zijn heengegaan, de kluizenaarster
van de Buurkerk, wier levensideaal het onze niet meer kan zijn, doch die wel een
afzonderlijke plaats in dit verhaal verdient om hetgeen in hare bescheiden dichterlijke
nalatenschap te vinden is aan echte poëzie.

Eindnoten:
1) Dit deel onzer literatuur is nog weinig onderzocht. Een boek dat ons geestelijk lied vóór de
hervorming behandelt, bezitten wij niet, al hebben wij het hoognoodig. Prof. ACQUOY gaf echter
kostbare ‘aanwijzingen en wenken’ in zijne studie Het geestelijk lied in de Nederlanden vóór
de Hervorming in: Archief voor Nederl. Kerkgesch., dl. II, afl. 1. In hetzelfde tijdschrift dl. I,
afl. 1 vindt men eene verhandeling van denzelfden geleerde over een oud Paaschlied; voorts
publiceerde ACQUOY nog een voortreffelijke verhandeling over Kerstliederen en Leisen in de
Versl. en Meded. der Kon. Akad. van Wet., 3de Reeks, Deel IV en in bovengenoemd Archief,
dl. II, afl. 4 Eene Kerstleis.
Onder de hulpmiddelen tot bestudeering van ons geestelijk lied van dezen tijd noem ik in de
eerste plaats het voortreffelijk werk van PHILIPP WACKERNAGEL Das deutsche Kirchenlied
(Leipzig, TEUBNER, 1864-1877), deel I-II; ook ter bestudeering der verhouding van het
Nederlandsche lied tot de Duitsche liederen; verder het rijk en belangrijk artikel van W.
BÄUMKER in de Vierteljahrsschrift für Musikwiss. (Leipzig 1888) over Niederländ. geistl. Lieder
nebst ihren Singweisen aus Handschr. des XV. Jahrh.; de uitgaaf van Een devoot en Profitelyck
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2)
3)

4)

Boecxken, waarmede de heer D.F. SCHEURLEER allen die belang stellen in nationale kunst en
wetenschap opnieuw aan zich heeft verplicht ('s-Grav., M. NIJHOFF, 1889); ten slotte het
belangrijk artikel van den Weleerw. Z.gel. Heer H. ROES: Een liederen-handschrift in D.
Warande, 1897.
Gewichtig vooral voor de studie der melodieën is W. BÄUMKER's standaardwerk Das katholische
deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen ..... 1886-1891.
Eene bibliographie van geestelijke liederboeken is gepubliceerd door H. ROES in het
Sint-Gregoriusblad, 97-98.
Dit Tweede Deel mijner Gesch. der Ned. Lett. was reeds persklaar en ten deele gedrukt, toen
het degelijk bewerkt proefschrift van Dr. J.A.N. KNUTTEL: Het geestelijk lied in de Nederlanden
voor de Kerkhervorming (Rotterdam, BRUSSE, 1906) verscheen. Ik heb hier en daar nog mijn
voordeel kunnen doen met Dr. KNUTTEL's werk; vooral met hetgeen door hem is aangetoond
ten opzichte vau de herkomst en de makers der geestelijke liederen.
I, vs. 2612-'8.
Vgl. mijne mededeelingen over het refrein in Het Lied in de Middeleeuwen, bl. 548, 551 en
vooral 568-571. Het komt mij voor, dat ACQUOY in zijn studie over de leisen te weinig rekening
heeft gehouden met het refrein in het wereldlijk lied. Er valt in dit gansche vraagstuk nog veel
te onderzoeken. MAERLANT maakt reeds in den Merlyn (vs. 22122) gewag van ‘dat reprys’
doch de Merlyn is een vertaling. Vgl. over het refrein ook nog SCHEFFLER a.w., II, 251 vlgg.
ACQUOY, Kerstliederen en Leisen, bl. 52 (van den afzonderlijken afdruk. Waarop dit vermoeden
van ACQUOY rust, is mij niet bekend.
ACQUOY, Het geestelijk lied, bl. 38 (van den afzonderlijken afdruk).

5)
6) Tot de leisen reken ik: Hor. Belg., X, no., l, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 32, 34, 37, 41,
44, 55, 62, 67, 69, 73, 80, 83, 88, 96, 98, 100, 111, 114; (Dev. en Prof. B., no. 19 en no. 20);

BÄUMKER, Niederl. g. lieder, no. 15, 17, 48, 55, 57; voorts degene die in de bovenvermelde
verhandelingen van ACQUOY voorkomen. Misschien echter mag men niet in al deze liederen
het refrein als een ‘tutti’ opvatten. Doch wat moet dan het criterium zijn? Wat ACQUOY
(Kerstlied, en Leisen, bl. 15-16 van den afz. afdruk) zegt over het onderscheid tusschen refrein
en tutti schijnt mij niet afdoend. Ook in de gewone liederen heeft het refrein niet zelden niets
te maken met den inhoud van het lied en is dan uitsluitend muzikaal.
7) Vgl. BÄUMKER, no. 17, 1 (Repetitio: ‘suyo, suyo, suyo, su’); Bundel van CORNELIS CLAESZ,
f0. 47 (zie volledigen titel bij ACQUOY, Het geestelijk Lied, bl. 21; Middelned. geest. Liederen
door Dr. C. LECOUTERE (Lier, 1899) bl. 40, 113.
8) ACQUOY, Kerstliederen enz., bl. 21 (afzond. afdruk).
9) Horae Belg., X, no. 34.
10) Een voorbeeld in Hor. Belg., X, no. 111. Over de tropen vgl. BÄUMKER's aanteekening op no.
87.
11) A.w., no. 83.
12) ACQUOY, Eene Kerstleis in: Arehief voor Ned. Kerkgesch., Deel II, Aflev. 4.
13) BÄUMKER, no. 16. Van dienzelfden aard zijn Hor. Belg., no. 88 en 98.
14) Hor. Belg., X, no. 10.
15) Hor. Belg., X, no. 11.
16) Vgl. MOLL's Berigten aangaande den staat van het Kerkgezang ....... in: Versl. en Meded. der
Kon. Akad. van Wet., Deel XII, bl. 16 (afz. afdruk voor de Ver. v. N. Muziekgesch.).
17) MOLL's Kerkgeschiedenis, II, 3, bl. 213.
18) ACQUOY, Kerstliederen enz., bl. 28; een andere op bl. 29. In het Devoot ende Prof. B., no. 117
een lied met refrein (repeticie?): ‘Latet kindeken wiegen eer dat weent.’
19) ACQUOY t.a.p., bl. 31.
20) Hor. Belg., X, no. 9.
21) BÄUMKER, no. 15 (de accenten van mij afkomstig).
22) Antw. Liedeb., no. XXI (‘Een oudt liedeken’).
23) Vgl. ook noot 3 in ACQUOY's Kerstliederen en Leisen op bl. 31. Prof. LAND vermoedde reeds
dat het rhythme van sommige leisen een dansrhythme is. Zie voorts het medegedeelde in Het
Lied in de Midd., bladz. 536 vlgg. In de vroeger aangehaalde leis uit den bundel van CORNELIS
CLAESZ., f0. 48 lezen wij aan het slot van het tweede couplet:
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Tot love so willen wy danssen en springhen,
Gloria in excelsis Deo singhen.
24) De bewerkingen van Latijnsche hymnen in het Nederlandsch zouden wel een afzonderlijk
onderzoek verdienen. Ik noem hier slechts eenige voorname werken die mij hier van dienst
waren: HOFFM. V. FALLERSLEBEN's Gesch. des D. Kirchenliedes, p. 237 flgg.; MONE, Lateinische
Hymnen des Mittelalters; Lat. Hymnen und Gesänge, deutsch von Dr. G.A. KÖNIGSFELD;
MOLL's bovengenoemde verhandeling over den staat van het Kerkgezang, bl. 19 (van den afz.
afdruk); een mooi en met warmte geschreven boek van REMY DE GOURMONT, Le Latin Mystique,
is wel geschikt om als inleiding te dienen. ACQUOY laat de hymnen ter zijde. Andere werken
zullen in den loop van dit overzicht genoemd worden. Vgl. ook KNUTTELS bovengenoemd
Proefschrift blz. 471 vlgg.
25) Men vindt die bewerkingen (in de boven gevolgde orde): Hor. Belg., X, no. 21, no. 22, BÄUMKER,
no. 10; een onuitgeg. redactie in het Haagsche hs. no. 721, f0. 54r die nu eens dichter bij no. 21
dan eens bij no. 22 staat; de vier volgende in het suyverlijck Boecxken van CORNELIS CLAESZ.,
f0. 46 vlgg.; H.B., X, no. 93 en D. War., III, 245; H.B., X, no. 113; Het Stabat Mater in
verscheidene vertalingen in Belg. Mus., III, 443 vlgg.; andere bij MONE, Lat. Hymn., II, 150-2.
26) MONE a.w., I, no. 258.
27) Hor. Belg., X, no. 93.
28) MONE, II, bl. 147 (het Latijn), 150-2 het Nederlandsch.
28) MONE, II, bl. 147 (het Latijn), 150-2 het Nederlandsch.
29) MONE a.w., I, no. 47.
30) Haagsch hs., no. 721, f0. 54.
31) MONE a.w., II, 216-218.
32) Zie die stukken in MONE's a.w., II, 178, 296 (vgl. Deel I, bl. 489), 419; I, 126.
33) Vgl. daarover: ACQUOY, Geest. Lied bl. 64; MONE, Ueb. der Nied. Volkslit., bl. 166 en HOFF
V.

FALL. In dulci Jubilo (2e Ausg). bl. 6, no. 15, 26, 27.

34) Vgl. b.v. Hor. Belg. X, no. 10.
35) MOLL, Berigten enz. bl. 20 (afz. afdruk). Vgl. ook BÄUMKER, Niederl. geistl. L. S. 156.
36) Hor. Belg., X, no. 20, no. 25; het derde in den bundel van TONIS HARMANSZ. VAN WERVERSHOEF
f0. 55: ‘Een Gheestelijck Liedt.’ Naar het mij voorkomt, is dit lied niet van TONIS HARMANSZ.,
doch moet het minstens uit de 14de eeuw dagteekenen.
37) Hor. Belg., X, no. 15 en no. 14.
38) Middelnederl. Liederen uitgeg. door Dr. C. LECOUTERE bl. 114.
39) Kerstliederen zijn te vinden: Hor. Belg., X, no. 8, 11, 12, 15, 17, 18, 23, 24. Voor de opmerkingen
van algemeenen aard verg. mijn opstel Het kind in de Letterkunde. De Gids van Juni 1887.
40) Hor. Belg., X, no. 1 en no. 2 (BÄUMKER no. 47); no. 80 (zie het 7e couplet); Bundel van CORN.
CLAESZ. f0. 16 v0, 18, 18 v0; Dev. en Prof. B. no. 36, 64.
41) In het bundeltje van TONIS HARMANSZ.
42) Zie: Hor. Belg., X, no. 37-41; BÄUMKER no. 28, no. 29; Dev. en Prof. B. no. 12, 13, 16, 20, 21.
Bij MONE (Lat. Hymnen des M.) komen nog een aantal, aan heiligen gewijde, gedichten voor,
die ik echter niet voor liederen kan houden: An sinte Andries (III, 104); An sint Jacob (III, 110);
An sinte Jan (III, 117); An sinte Augustijn (III, 208); Van sinte Christoffel (III, 248); An sinte
Fransoys (III, 307); Van sinte Kathelinen (III, 377); Op sinte Margriete (III, 413); Aen sinte
Moor (III, 444); An sinte Vincent (III, 554); alle ontleend aan hss. der 15e eeuw en, te oordeelen
naar wat er door MONE van is medegedeeld, zonder literaire waarde.
43) Vgl. F. DE POTTER, Gemeentefeesten enz. bladz. 55.
Opmerkelijk is ook dat de repeticie in de leisen van sinte Hieronymus en van S. Franciscus
blijkbaar navolgingen zijn van die in de leis op S. Lebuïnus.
44) Vgl. het opstel Oude Nederlandsche Liederen van P.A. TIELE in Dietsche Warande van 1869
(bl. 12 van den afz. afdruk).
45) Dev. ende Prof. B. no. 131; vgl. ook no. 166, 1.
46) Hor. Belg., X, no. 64, 3.
47) H.B., X, no. 102, 40; 116, 1.
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48) Vgl. Hor Belg., X, no. 49, 2; 56, 3; 68, 4; 79, 5; Dev. en Prof. B. no. 32, 1; no. 40, 3, 6; no. 66,
2; no. 68, 3; BÄUMKER no. 41, 11-12; de beide laatste liederen: H.B., X, no. 119 en Dev. en Prof.
B. no. 33.
49) H.B., X, no. 49, 5; 56, 1; Dev. en Prof. B. no. 49, 1, 6; no. 136; no. 154.
50) Vgl. Dev. en Prof. B. no. 40, 7 en voorts: no. 12, 5; 13, 11; 20 (het refrein); 21 (id.); 22, 8; 23,
5; 41, 11; 51, 7; 56, 8-9; 87, 7; 89, 3; 102, 6; 125, 6; 126 (refrein); 128, 8; 161, 13-14. Hor.
Belg., X, no. 3, 11; 34, 4; 64, 5.
51) Dev. en. Prof. B. no. 112.
52) H.B., X, no. 91, 3; 109, 7; BÄUMKER bl. 171, 5-6; Dev. en Prof. B. p. 18, 6; 47, c. 7.
53) H.B., X, no. 73.
54) A.w. no. 59.
55) BÄUMKER, no. 24, c. 10.
56) Het lied werd door MOLL medegedeeld in zijn Johannes Brugman (II, 408) en door hem terecht
‘voortreffelijk’ genoemd. Eene andere lezing in Hor. Belg., X, no. 81.
57) Vgl. Hor. Belg., X, no. 30, 66, 122 (ook 123; voorts in A.L. no. 55) en Dev. en Prof. B. no. 120);
BÄUMKER no. 3, 23; Dev. en Prof. B. no. 6, 41, 100.
58) Ik heb dit stuk leeren kennen uit Remy de Gourmout, Le Latin Mystique, p. 155.
59) Vgl. de uitgave in: Ned. Volksboeken (Voorheen E.J. BRILL, Leiden) IX, bl. 20; ik volg de
redactie van SNELLAERT's hs. (bl. 30) die stellig betere lezingen bevat.
60) Vgl. H.B., X, no. 42, 6-7; 43, 1, 10; 44, 3; 84, 1; 92, 9; 94, 10; 115, 3-5; BÄUMKER no. 8, 1;
Dev. en Prof. B. no. 2; p. 50, c. 2; p. 51, c. 16; no. 135 (refrein). En voorts ACQUOY, Het geestelijk
Lied bl. 80-84.
61) Hor. Belg., X, no. 115.
62) Vgl. o.a. Hor. Belg. no. 102, 7; 110, 12 vlgg.; BÄUMKER no. 4, c. 13-14; no. 9, c. 2 vlgg.; no.
17, 24-32; Dev. en Prof. B. no. 4, bl. 22-23. ACQUOY, a.w. bl. 101 vlgg.
63) Dev. en Prof. B. no. 35.
64) De mystiek is niet zóó schaarsch als ACQUOY zegt. (Vgl. Het geest. Lied bl. 84-94, maar toch
schaarsch; bij de door hem genoemde liederen voeg ik nog: H.B., no. 61, 3; 65, 12; misschien
ook no. 12 en zeker Tijdschr. v. N.T. en L. XIX, 293 vlgg. vooral vs. 13-16, 25-32, 45-50, 113
(aanteek.), 188, 213-6, 247.
65) Ik bediende mij van een post-incunabel der Leidsche bibl.: ‘Een boecxken gemaket van suster
bertken die LVII iaren besloten heeft gheseten tot utrecht in dye buerkercke’. Achteraan:
‘Gheprint tot leyden bi mi Jan Seversen Int iaer ons heeren 1518.
66) Vgl. o.a. H.B., no. 12 o.a.c. 6, vs. 3: ‘och bedden noch plumen waren daer bereit’, maar ook
andere Kerstliederen en Kerstleisen.
67) Onder het eerstgenoemd lied leest men: ‘Elke veers weder sanck’; daaronder deze drie verzen
die dus blijkbaar de repeticie vormen:
O iesu oversoete kindekijn
Ic begeer u algeheel te zijn
Ic en mach niet langer heten mijn.
Het nieuwjaarslied vangt aan: ‘Jhesus den ic vercoren heb.’
68) Ik volg hier den tekst van het lied in H.B., X, no. 110.
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Over de wording en de makers der Liederen.
Niet al onze liederen zijn oorspronkelijk. Wij hebben vroeger gezien dat eenige onzer
wereldlijke liederen zijn vertaald uit het Hoog- of Nederduitsch of bewerkt naar
Duitsche voorbeelden. Ook bij ons geestelijk lied kunnen wij dat verschijnsel
opmerken, zij het ook in veel geringer mate. Zoo is b.v. het mooie lied Vant ander
lant dat van sterven en begraven handelt, naar alle waarschijnlijkheid vertaald uit
het Nederduitsch1). In een paar andere liederen vindt men of woorden of rijmen die
op afkomst uit Duitschland wijzen; soms ook taalvormen die ons den maker van het
lied in het oosten dezer landen zouden doen zoeken2). Wauneer men zich herinnert
dat de Nederlandsche Broederschap des Gemeenen Levens in den tijd van haar
hoogsten bloei, het midden der 15de eeuw, zich over een groot deel van
Nederduitschland verbreid had, dan worden de betrekkingen tusschen deze landen
en Duitschland, vooral in het godsdienstige, wel verklaarbaar. Evenals bij het
wereldlijk lied, vindt men ook hier invloed van Nederland op Duitschland, schoon
eveneens maar zelden3).
In dat van weerszijden over de grenzen vliegen toonen de liederen, vlugge vogels,
hunne bewegelijkheid en de kracht hunner wieken. Ook binnen de grenzen dezer
landen vallen diezelfde eigenschappen op te merken, en wij zijn beter in staat ze daar
van nabij te leeren kennen. De verbreiding van
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een lied kon langs meer dan een weg geschieden. Uit het hoofd gedicht, kon het,
ongeschreven, van mond tot oor vliegen. Werd het al dadelijk door den dichter
opgeteekend, dan kon het worden afgeschreven en langs dien weg verbreid; maar
daarnaast kon de mondelinge overlevering haar werk blijven voortzetten.
Doch welken weg het ook volgde, steeds stond het bloot aan wijziging, verandering,
verwording; al gaf de schriftelijke overlevering daartoe minder aanleiding dan de
mondelinge. Onze liederen in hunne lotgevallen volgen, daartoe zijn wij op verre na
niet in staat; deels door het gebrek aan een voldoend aantal liederen waarvan wij
verschillende redacties bezitten, deels door de moeilijkheid om den ouderdom der
onderscheiden redacties vast te stellen. Overigens geven de geestelijke liederen,
waarvan een grooter aantal in redacties van ongeveer denzelfden tijd voorhanden is,
ons ruimer gelegenheid tot onderzoek dan de wereldlijke liederen. Eene samenvatting
van hetgeen eene vergelijking aller voorhandene redacties ons leert, kunnen wij nog
niet geven; een afzonderlijk onderzoek zou ons eerst de daartoe vereischte gegevens
moeten verschaffen. Wel kunnen wij nu reeds trachten ten minste eenige voorstelling
te geven van den aard dier gegevens. Zoo bezitten wij eene vertolking van het Dies
est laetitiae in vier redacties, welker vergelijking onderling en met de oorspronkelijke
hymne ons hier van dienst kan zijn. Zóó vervuld was een der vier vertalers van den
Kerstdag, dat hij de beide aanvangsverzen:
Dies est laetitiae
in ortu regali

vertaalt met:
Hets een dach van vrolicheden:
Kersdach in des coninx hove
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de drie andere hebben blijkbaar gemeend, dat een nadere aanwijzing van dezen dag
van blijdschap overbodig was. De uitdrukking ‘ventre virginali’ is alle vier te kras
geweest; elk hunner bedient zich van een omschrijving: ‘een maegd heeft gewonnen’
(‘ontfangen’); de Latijnsche uitdrukking voor JEZUS: ‘princeps terrae molis’ wordt
door drie vertalers weergegeven met prince; de vierde ziet ook hier in JEZUS: ‘dat
kint’, al ging daarmede de tegenstelling - een der vele ook in deze hymne - verloren4).
Dergelijke opmerkingen vallen te maken in andere liederen, waarvan gelijktijdige
redacties bestaan. Dat is o.a. het geval met een lied waarin het kruishout wordt
voorgesteld als een meiboom5). Twee redacties houden zich aan de beeldspraak:
Och, hoe lustelic is ons die coele mei ghedaen

en:
Aensiet, hoe lustelyc is ons die koele mey ontdaen

In een derde heeft de neiging tot het rechtstreeksche de overhand en doet hem
schrijven:
Hoe minlijc is ons des cruicen boom ontdaen.

Hetzelfde verschil vinden wij nog eens, waar eene redactie, in het beeld blijvend,
spreekt van een ‘rosenmey’ en een andere van ‘desen ghecrusten mey’. Maria ‘die
maghet reyn’ is den een niet genoeg; hij noemt haar: ‘die suvere maghet reyn’. Een
pleonasme? Neen, voor een vromen Katholiek zeker niet. JEZUS, aan het kruis
verheven, wordt vergeleken bij den nachtegaal; twee dichters geven den nachtegaal
het hem vanouds toekomend epitheton fier. Smaakte dit den derde te zeer naar de
wereldlijke lyriek? Misschien wel; in allen gevalle heeft hij het - maar te onrechte gewijzigd in fine. In het beeld blijvend, zegt de eene dichter:
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(Die) edele nachtegaele des cruces boem opclam
(Hi) hadde sijn vederkijns alsoe wyt ontloken.

Het laatste vers stelt den met uitgestrekte armen hangenden JEZUS voor. Minder
gelukkig is hier de andere redactie met:
O edel nachtegale, die alreschoonste boom
die hadde sine blade so wide doe ontloken

al kan dit laatste vers op de armen van het kruis doelen.
Den vroeger vermelden beurtzang tusschen een leeraar en een jongeling bezitten
wij in vier redacties6). Ik wijs hier slechts op het verschillend slot van twee dezer.
Den uitslag van des leeraars vermaningen geeft de eene redactie in dit slotcouplet:
Die jonghelinc sprac mit also dommen sinnen:
‘Help, rike here god van hemelrike,
Hoe sal ic des beghinnen,
Dat ic aentoghe enen grauwen roc?
So waer ic alre werelde spot’,
Mit dien keerde hi hem omme.

De andere redactie heeft een overeenkomstig slot; doch in den laatsten regel leest
men:
Mittien tooch hi ten clooster.

De tweede bewerker is blijkbaar bang geweest, dat de strekking van het lied niet
duidelijk genoeg zou uitkomen.
Behalve zulke onderlinge afwijkingen zijn er andere verschijnselen in de wording
onzer liederen, die onze aandacht verdienen. Niet zelden treft men, zoowel in het
wereldlijk als in het geestelijk lied, coupletten aan die in meer dan een lied
terugkeeren; coupletten die in een lied zijn gelascht of eraan toegevoegd, al lijdt de
samenhang daaronder7). Soms is door
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samenvoeging van verschillende bestanddeelen een geheel lied ontstaan; zoo zijn
een meilied en een wachterlied door een niet al te vaardige hand tot een nieuw geheel
verbonden8). Voorbeelden van dergelijke samenhechtingen of samenlapsels vinden
wij ook in het geestelijk lied.
De hymne Puer nobis nascitur is zeer uit de verte nagevolgd in een paar liederen,
die, zonder dat men eenige moeite tot vereeniging heeft gedaan, zijn verbonden tot
een nieuw lied. De beide deelen, waaruit dat nieuwe geheel bestaat, zijn dan ook nog
gemakkelijk te onderkennen. Het eene lied begint:
Ons is gheboren een kindekijn
Noch clare*) dan die sonne
*)

schitterender.

en eindigt met deze woorden van MARIA in het zesde couplet:
Van di so sal ic moeder sijn
Behouden mijnre eren. Amen.

Onmiddellijk daarop vangt het zevende couplet aan met:
Een kint is ons gheboren,
Een soon is ons ghegheven.
enz.9).

Evenzoo vormen de zeven eerste coupletten van een kerstlied, aanvangend:
Wildi horen singhen
Enen soeten sanc

een zelfstandig geheel; daarmede is verbonden een ander lied dat in het achtste couplet
aldus begint:
Den heilighen gheest den hadden wi gheern
Al beiden wi lanc;
Wi willen noch van heer JEZUS singhen
Enen nieuwen sanc:
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Dan volgen zes coupletten die een kerstlied op zich zelf vormen, al schijnen twee
daarvan (c. 12-13) weer tot een ander lied te behooren10).
Een laatste verschijnsel in de wording onzer liederen, dat ons nog overblijft te
behandelen, is de invloed door wereldlijk en geestelijk lied onderling op elkander
geoefend.
Al waren deze twee soorten gescheiden ook voor het besef onzer voorouders, die
immers wel onderscheid maakten tusschen een ‘amoreus’ en een ‘suverlyc’ liedeken,
dezelfde menschen kenden en zongen toch soms beide soorten van liederen; de ouden
van dagen die geestelijke liederen zongen, hadden in hunne jeugd wel andere liedjes
gehoord; de monniken en nonnen of bagijnen, die zich met een ‘suverlijc’ lied
stichtten, hadden, toen zij nog in de wereld waren, menig lichtvaardig lied
meegezongen waarover zij later berouw hadden. Hoe het wereldlijk lied in het oor
bleef hangen ook van wie een geestelijk lied dichtte, zelfs onder het dichten van dat
lied, zien wij in een kerstlied aanvangend:
Het viel een hemelsdouwe
Op een jonc maechdelijn.

De moeder met het kind worden ons in het 7de couplet aldus voorgesteld:
Doe tkindekijn was gheboren,
Doe weendet al ter stont:
‘O maghet uutvercoren,
Stillet uwen sone jonc
Ende voeden*) moederlike:
Hi heeft den hongher groot;
Al is die vader rike,
Dat kint is van haven bloot’.
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Die laatste verzen doen denken aan deze andere uit het bekende lied Ic stont op
hooghen berghen:
Men vant in al myns heren lant
Geen rycker kint ende was groot
Ende niet van haven bloot.

Doch ook al wilde men deze overeenkomst een toeval noemen, dan zou men dat toch
bezwaarlijk kunnen volhouden ten opzichte van de vier verzen die dan volgen:
Si namt in haren armen,
Si custe hem voor sine mont,
Noch meer dan dusent werven
In also corter stont.

Immers dit viertal is bijna letterlijk overgenomen uit het niet minder bekende lied
Het waren twee conincskinderen11).
Van deze soort van invloed: een misschien maar ten deele bewust overnemen, zijn
misschien bij voortgezet onderzoek meer voorbeelden aantewijzen. Veel talrijker
echter zijn de voorbeelden waaruit blijkt dat men met bewustheid, immers met opzet,
een geestelijk lied dichtte om den verkeerden invloed van een wereldlijk lied te
verminderen of een wereldlijk lied om een geestelijk lied te parodiëeren. Die talrijke
voorbeelden bestaan echter bijna uitsluitend uit geestelijke omwerkingen; parodiëering
van geestelijke liederen kunnen wij slechts in een enkel voorbeeld aanwijzen, en dan
nog maar te nauwernood. Wij bezitten een merkwaardig geestelijk lied van
catechetischen inhoud, dat aanvangt:
Een is eene,
Eenen God alleene,
Een is God alleene,
En dat gelooven wij.
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Twee is twee,
Twee testamenten,
Eenen God alleene,
Een is God alleene,
En dat dat gelooven wij.

In dien trant volgen ‘drie patriarchen’, ‘vijf boeken van Mozes’ enz. tot ‘twaalf
apostelen’ toe. Dit Christelijk lied schijnt een omwerking van een heidensch lied van
vroeger tijd. Misschien was dat heidensch lied in den trant van dien beurtzang tusschen
een Druïde en een knaap over den Druïdischen godsdienst, die nog in Bretagne
gezongen wordt, en die ook over de getallen van één tot twaalf handelt:
L'Enfant.
Chante moi la série du nombre un, jusqu'à ce que je l'apprenne aujourd'hui.
Le Druïde.
Pas de série pour le nombre un: la Nécessité unique, le trépas, père de la
Douleur; rien avant, rien de plus.
L'Enfant.
Chante moi la série du nombre deux, jusqu'à ce que je l'apprenne
aujourd'hui.
Le Druïde.
Deux boeufs attelés à une coque; ils tirent, ils vont expirer; voyez la
merveille.
Wanneer wij nu weten, dat er op diezelfde getallen van één tot twaalf ook een
drinkliedje bestaat, dat aldus aanvangt:
'k Nemen uyt het glazeken een:
Een is geen;
Jandomme! laet me drinken uyt
Me glazeken alleen
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dan mag men wel vermoeden, dat wij hier met eene parodie van het Christelijk lied
te doen hebben; doch meer dan vermoeden ook niet; bovendien mag men niet uit het
oog verliezen, dat wij zoowel het Christelijk lied als de vermeende parodie slechts
in opteekeningen van lateren tijd over hebben12). Zouden dan juist de Nederlandsche
vaganten en goliarden zóó beschroomd zijn geweest, dat zij geene parodieën maakten,
zooals die broeder van hun gild die den hymnus Verbum bonam et suave had
geparodiëerd in Vinum bonum et suave? Zoolang wij niet meer gegevens hebben, is
die vraag niet op afdoende wijze te beantwoorden; doch in allen gevalle is ons tot
nog toe van het bestaan zulker Nederlandsche parodieën uit dien tijd niets bekend.
Daarom kunnen wij ook niet, zooals een geschiedschrijver van het Duitsche kerklied,
het parodiëeren van geestelijke liederen beschouwen als een vermoedelijke aanleiding
tot het vergeestelijken van lichtvaardige wereldlijke liederen13).
Hoe het ook met dit deel onzer literatuurgeschiedenis moge gelegen zijn, wij
bezitten, evenals onze oostelijke buren, een groot aantal zulker geestelijke
omwerkingen van wereldlijke liederen. Deze stellen ons in staat, eenige voorstelling
te geven van dit herdichten, zooals men het vergeestelijken van een lied toentertijd
noemde14).
Soms is het slechts de aanhef van een wereldlijk lied die iemand op de gedachte
heeft gebracht een geestelijk lied te dichten. Zoo moet b.v. de vroeger besproken
beurtzang: ‘Hoe luyde sanc die leeraer opter tinnen’ een omwerking zijn van een
wereldlijk lied waarin de wachter de hem passende plaats op de tinnen innam, terwijl
de leeraar daar een wonderlijken indruk maakt. In het Duitsch wordt dan ook gewag
gemaakt van het lied Der wachter auf der zinnen; te onzent schijnt het verloren te
zijn gegaan15).
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Bij verscheidene andere herdichtingen kunnen wij echter het origineel met de
navolging vergelijken en vaststellen, dat slechts het eerste couplet of hoogstens de
beide eerste zijn vergeestelijkt, terwijl de navolger in de overige coupletten zijn eigen
gang gaat. Als voorbeeld geef ik hier de eerste coupletten van een bekend minnelied
met die der herdichting:

Antw. Lied no. 122.
Een oudt liedeken.
O Venus bant, o vierich brant
Hoe heeft dat vrouken so playsant
Mijn herteken onbedwonghen16),
Dat doet haer troostelijc onderstant,
Twelc mi hout inder vreuchden bant
Gheswongen
Ondanck der nijders tonghen.

Hor. Belg. X, no. 60.
Dit is die wise:
O Venus bant o vurich.
O Jesus bant, o vurich brant,
Hoe heeft u minne in mi bewant,
Mijn hertken onbedwonghen!
Dat doet u troostelic onderstant.
Wat lof wort u int hemelsche lant
Ghesonghen
Al mitter enghelscher tonghen!

Na deze eerste coupletten houdt de overeenkomst op. Zóó als hier is het in verscheiden
gevallen gegaan17). Andere omwerkingen echter volgen haar voorbeeld op den voet
en tot het eind toe18). Het spreekt vanzelf dat de eene herdichter meer vaardigheid,
tact en vernuft toont dan de ander; ook dat vele hunner omwerkingen iets gedwongens
en stijfs vertoonen. Hun ijver voor de goede zaak doet hen soms de hand slaan aan
liedjes die zich bezwaarlijk leenden tot een vergeestelijking of welker omwerking
althans meer vernuft en vaardigheid eischte dan waarover de omwerkers gewoonlijk
beschikken. Zoo treffen wij onder de liederen der 15de eeuw dit geestelijk drinklied
aan:
T is guet in Goeds*) taweerne te gaen
Betalen is daer off gedaen,
Dat seit ons sinte Johan,
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Want Jhesus kelre is opghedaen*),
Daer scenct hi ons den sueten traen*),
Want hijt ons wel gan*)
..............
..............
Waerdyn, compt voert, past ons gelach!
Wi hebben gesondicht menich dach,
Dat laten waer wel tijt.
Doet ons tbetalen een verdrach*)
Ende neemt op u, oft wesen mach,
Maect ons der sonden quyt.
enz.19).

*)

ontsloten.
vocht.
*)
gunt.
*)

scheld ons de betaling
kwijt.

Al kunnen wij het wereldlijk voorbeeld van dit drinklied niet aanwijzen, dat er een
geweest is, valt moeilijk te betwijfelen. Heeft er, zooals wij aannemen, een wereldlijk
drinklied in dezen trant bestaan, dan is de vergeestelijking daarvan maar half gelukt;
de wereld kijkt uit deze herdichting als een drinke-broersfacie uit een monnikskap.
Een enkele maal zien wij eene herdichting haar weg door het Latijn heen nemen.
DIRK VAN HERXEN, een van de uitnemenden onder de mannen der moderne devotie,
hoorde eens een dienstmeisje te Doesburg een ijdel, eenigszins oneerbaar, liedje in
de volkstaal zingen. Verontwaardigd daarover, dicht hij op dezelfde wijs een innig
Latijnsch gedicht De laude virginitatis et castitatis, dat door LIVINUS, rector der
school te Doesburg, tot het dagelijksch lied zijner scholieren gemaakt en door velen
werd afgeschreven. Later bracht DIRC VAN HERXEN zelf het over in de volkstaal;
zoo ontstond het lied:
Mi lust te loven hogelyc
Die reynicheit so pure20).
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Ware ons niet langs anderen weg ter oore gekomen, dat DIRC VAN HERXEN dit lied
en nog een ander heeft gedicht, dan zouden wij het uit het lied zelf niet te weten zijn
gekomen. Hij noemt zich daarin niet als den dichter, evenmin als BRUGMAN in zijne
twee liederen. Een dergelijk op den voorgrond stellen der eigen persoonlijkheid, dat
te zeer naar wereldsche roemzucht smaakte, strookte niet met den geest der toenmalige
vromen. ZUSTER BERTKEN die in haar werk haar naam eveneens verzwegen heeft,
noemt er de reden van dat verzwijgen bij:
Die dit lyedekijn heeft ghedicht,
En sel ic melden niet;
Dat is ganslic om hem (JEZUS) gheschiet.

Behalve GEERTRUIDE VAN OOSTEN die het daghet in den Oosten reeds in de 14de
eeuw schijnt herdicht te hebben, DIRC VAN MUNSTER, BRUGMAN en ZUSTER
BERTKEN, kennen wij nog slechts een paar andere dichters of dichteressen van
geestelijke liederen bij naam21).
Echter, al noemen zij hun naam maar zelden, zij noemen zich wel. In ruim dertig
dezer geestelijke liederen geven de dichters of dichteressen, doorgaans in het
slotcouplet, eenige aanwijzing omtrent zich zelf en toonen daardoor meteen de
langzaam aanwassende beteekenis der persoonlijkheid en den groei van het
zelfbewustzijn. Ruim de helft dier auteurs - ook dat is een teeken des tijds - zijn
vrouwen; de andere helft mannen; een drietal gevallen laat ons in twijfel. Eenige der
aanwijzingen toonen dat eene non of een monnik het lied heeft gedicht; zoo zegt een
auteur b.v. van zich zelve: ‘een cloosterken heeft si in haer behout’, een andere richt
zich tot de ‘maechdekens van onsen convente’, een derde ligt hare opneming in het
klooster nog versch in het geheugen:
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Si toghen mi alle mine cleder uut,
Si deden mi mijn haar afsniden,
Si toghen mi aen ene mantele die was grau,
Si leerden mi die oorden ghetiden22).

Andere aanwijzingen bevatten klachten over bedruktheid van geest, over zwakheid
en verdorvenheid, smeekbeden tot GOD om goeden moed, om hunne ziel te verlichten,
betuigingen dat zij de wereld haten of willen laten varen23).
Aanwijzingen omtrent de dichters vindt men ook in de wereldlijke liederen. Hunne
namen noemen ook deze dichters en dichteressen nergens, al kan dat niet geschied
zijn om JEZUS alleen de eer te geven, zooals zuster BERTKEN het had gedaan. Ook
hier bevatten de slotcoupletten allerlei mededeelingen omtrent de personen der
auteurs: wie of wat zij zijn, onder welke omstandigheden zij zich op dat oogenblik
bevinden, ter eere van wie het lied gedicht is. Het aantal vrouwen is hier veel geringer
dan bij de geestelijke liederen, slechts een paar maal noemt zich een jong meisje of
een ‘gilde die in 't wilde loopt’ onder de auteurs. De mannen hebben hier het
leeuwendeel: ruiters of landsknechten, een monnik die de kap ontsprongen is, een
‘clerck’ van Leuven, tal van ‘gesellekens’ die minneklachten uiten of ons verzekeren
dat hun buidel leeg is. Uit de, in de wereldlijke liederen voorkomende, plaatsnamen
blijkt dat zij afkomstig zijn uit onderscheidene deelen des lands, doch het Zuiden is
toch sterker vertegenwoordigd. Van de herkomst der geestelijke liederen kunnen wij
langs dezen weg niet op de hoogte komen. Daar vindt men slechts twee plaatsnamen:
één uit het Noorden, één uit het Zuiden. Dat is natuurlijk geen grond om op te bouwen.
Uit de herkomst der liederhandschriften blijkt echter met genoegzame zekerheid, dat
de Noordelijke deelen van het Dietsch-sprekend Bourgon-
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disch rijk hier een gewichtiger aandeel hebben geleverd dan de Zuidelijke24).
Ongetwijfeld hebben zoowel Rethrozynen als Beroepsdichters deelgenomen aan
de liederdichting der 15de eeuw, al is beider aandeel niet in zijn vollen omvang
aantewijzen, zelfs niet overal met voldoende zekerheid te bepalen.
Als het werk van volksdichters zou ik willen beschouwen vele ridderromances en
verhalende liederen uit het huiselijk en maatschappelijk leven der burgerij; liederen
die aanvangen met wendingen als:
Hoort alle toe, arm ende rycke,
Wat cortelinghe is ghesciet

of:
Die mi te drincken gave,
Is songhe hem een nieuwe liet.

Het werk der Rethozynen herkent men niet zelden aan de met Prince beginnende
opdracht, aan den min of meer geleerden opsmuk, aan de meerdere zuiverheid en de
kwistigheid der rijmen, de kunstigheid in den bouw der coupletten; een enkelen keer
wordt eene Kamer van Rethorycke genoemd; een ander maal mag men ook uit het
bestaan van twee verwante liederen op hetzelfde onderwerp vermoeden dat men met
Rethrozynen te doen heeft25). Onder de geestelijke liederdichters staan de Franciscanen
op den voorgrond26).
Zoo hebben dan vertegenwoordigers der burgerijen uit Zuid en Noord dezer landen,
Rethrozynen en Beroepsdichters, leeken en geestelijken, samengewerkt tot het
scheppen dezer lyriek. Daarom mogen de refereinen en liederen van dezen tijd met
recht een uiting des volks heeten. Door het volk voor het volk gedicht,
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geven zij ons het volksleven te zien met een volledigheid die door geen andere kunst
van dien tijd wordt geëvenaard en den middeleeuwschen mensch in zijn handel en
wandel, bovenal in het diepst van zijn gevoelen. Noch verhevenheid noch
diepzinnigheid vindt men in dit oorspronkelijk werk, maar frissche onbevangenheid
van indruk, zuiverheid en innigheid van gevoel met overvloeiende vroolijkheid, met
gezonde luim en dartelen spot; er is liefelijke schoonheid, kracht van plastiek en pit
van kleurige taal in een steeds afwisselenden rijkdom van vormen en rhytmen. Is er
geen kaf onder dit koren? Ongetwijfeld: vrij wat van deze refereinen en liederen zijn
middelmatig of bevatten slechts rijmelarij; de omvang van sommige liederen is
abnormaal. Doch hoeveel schoons en goeds staat daar tegenover! Die schoonheid
kan, wat de liederen betreft, eerst ten volle gewaardeerd worden, indien men ze niet
slechts leest maar ook hoort. Indien men ze hoort zingen die melodieën, door de
zorgzame hand van hedendaagsche kenners in modernen toonaard overgebracht: het
innig-vertrouwelijke ‘Ic wil mi gaen vertroosten’, met zijn smeekend refrein ‘O Jesu,
siet mi aen!’ het zwaarmoedig-schoone lied Van de twee Koningskinderen, het
teeder-klagend ‘Ic sech adieu’ en zoo menig dartel wereldsch lied, onbezorgd
voorthuppelend of dansend op een bevallig rhythme, stormenderhand de harten
veroverend overal waar Nederlandsch wordt gesproken.
Uit het voorafgaand overzicht kan zijn gebleken, dat het woord lyriek een der vele
namen is, die niet geheel passen voor wat men ermede benoemt, doch die vooralsnog
kwalijk door betere zijn te vervangen. Rechtstreeksche uiting van het persoonlijk
gemoedsleven bevat ook deze lyriek slechts ten deele; naast dat zuiver-lyrische vindt
men in menig refrein het
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leven der burgerij in en buitenshuis geboetseerd, in vele liederen het verhaal met een
dramatisch karakter, den dialoog zoowel in het wereldlijk als in het geestelijk lied.
De leisen, bestemd om door onderscheiden personen gezamenlijk te worden
voorgedragen, zijn in dat opzicht verwant met het drama. Omgekeerd zullen wij in
het drama meer dan eens lyrische elementen kunnen opmerken.
Alvorens echter het drama van dezen tijd in oogenschouw te nemen, moeten wij
een blik slaan op de gelijktijdige beeldende kunst. Vooral de beeldhouwkunst en de
schilderkunst dezer eeuw vertoonen in meer dan een opzicht verwantschap met de
dramatische kunst. Zelfs schijnt het aannemelijk dat de eene zich ontwikkeld heeft
onder den invloed van de andere. Het moet daarom wenschelijk worden geacht, ter
voltooiing van een vroeger hoofdstuk en ter inleiding van een volgend, een - zij het
ook maar vluchtige - schets van de beeldende kunst dier dagen te beproeven.

Eindnoten:
1) Vgl. Tijdschr. v. N.T. en L. IV, 188-195; V, 90-91 en een artikel van FRANCK in Zeitschr. f.d.
A. 43er Band, S. 123 flgg. (met name S. 126).
2) Ik heb het oog op H.B. X, no. 10, 103, 121; is no. 83 misschien uit het oosten des lands (let op
c. 5 haefken)? Vertaald zijn ook BÄUMKER no. 37 en no. 45. Doch er valt nog veel te onderzoeken.
Vgl. KNUTTEL a.w. bladz. 490 vlgg.
3) Vgl. Hor. Belg. X, bladz. 63 de mededeeling van HOFFM. VON FALLERSLEBEN.
4) In een afzonderlijk onderzoek zou men natuurlijk de verschillende redacties eener vertaling
niet mogen gelijkstellen met die van een oorspronkelijk lied. Immers de eerste zijn waarschijnlijk
afkomstig van onderscheiden vertalers en kunnen dus niet altijd dienst doen als voorbeelden
van langzame gedaantewisselingen der liederen.
5) Twee redacties Hor. Belg. X, bl. 206-7; een derde in het liedeboekje van Marigen remen f0. 68.
6) Vgl. Antw. Lied. no. 55; H.B. X, no. 122, 123; Dev. en Prof. B. no. 120. Vgl. KNUTTEL a.w. blz.
490.
7) Vgl. Het Lied in de Midd., bl. 201, 239, 575 vlg. en b.v. H.B. X, no. 1 en no. 2 (de
aanvangscoupletten). Voorts: H.B. X no. 98: couplet 8-9, die ontleend zijn aan een lied op Jezus'
kindsheid, behooren niet bij het overige, Dev. en Prof. B. no. 197, 5 te verg. met no. 200, 3.
8) Het lied in de Midd. bl. 283.
9) H.B. X, no. 15 en MONE, Lat. Hymnen I, no. 48.
10) H.B. X, no. 24. Zoo schijnen ook van no. 99, couplet 1-5 een afzonderlijk lied.
11) Vgl. de redactie van het lied in Priebsch, Deutsche Handschriften bl. 233.
12) Vgl. Het lied in de Midd. bladz. 474-476. Misschien verdient het opmerking dat ook AERNOUT
in zijn beurtspraak met den MEESTER die wij vroeger leerden kennen (vgl. blz. 104) de getallen
van één tot twaalf parodieert.
13) HOFFM. VON FALL. Gesch. des d. Kirchenl. S. 371 flgg.
14) Dev. en Prof. B. no. 132, 5: ‘Die dit liedeken herdichte’.
15) HOFFM. V. FALL., Gesch. des d. Kirchenl. no. 220.
16) Het derde, misschien het tweede, vers is vermoedelijk bedorven.
17) Vgl. o.a.: H.B. X, no. 86 (Dev. en Prof. B. no. 205 en no. 211) met Antw. Lied no. 96, 1-3; Dev.
en Prof. B. no. 41, 54 (in couplet 2 weer plotseling eene herinnering aan Het daghet in den
Oosten); no. 80 (A.L. no. 88); no. 82 (A.L. no. 2), no. 165 (A.L. no. 73). Sommige andere geestelijke
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liederen mogen wij om den aanvangsregel in verband met de voysaanduiding voor geestelijke
omwerkingen houden: BÄUMKER no. 49, 53, 54, 59, 74 (H.B. X, no. 106), 76.
18) Vgl. H.B. no. 89 (A.L. no. 91); Dev. en Prof. B. no. 69 (A.L. no. 100); no. 83 (A.L. no. 2); no. 132
(A.L. no. 139); no. 133 (A.L. no. 147); no. 142 (de vier eerste coupletten van A.L. no. 44); no.
190 (A.L. no. 132).
19) BÄUMKER, no. 32; een andere redactie van dit lied H.B. X, no. 100.
20) Het lied is te vinden bij BÄUMKER no. 58. Het Latijnsche lied begon Me juvat laudes canere
preclare castitatis. Over DIRC VAN HERXEN zie hetgeen ACQUOY vermeldt in Het geestelijk
Lied, bl. 33 en noot 1. Ook OPZOOMER's Klooster te Diepenveen.
21) Vgl. ACQUOY, Het geestelijk Lied, bl. 32; DIRC VAN MUNSTER genoemd in het bundeltje van
CORNELIS CLAESZ. f0. 20 v0. De rederijkers die de laatste liederen in het Dev. en Prof. B.
dichtten, komen later ter sprake.
22) H.B. X, no. 67, 6.
23) SCHEURLEER noemt in de Inleiding op het Dev. en Prof. B. onder de liederen die ons hier van
dienst zijn: no. 32, 45, 48, 49, 50, 52, 57, 66, 70, 73, 84, 92, 99, 103, 111, 123, 132, 137, 138,
144, 148, 170, 171, 175, 176, 194, 195, 214. Ook no. 212 moet daarbij gevoegd. Voorts wijs
ik nog op: H.B. X, no. 47, 51, 53, 64, 67, 91. In no. 114, 5 de plaatsaanwijzing: ‘tusschen
Hoochsuren ende Utrecht’; in Dev. en Prof. B. no. 194, 6: ‘Te Machelen in die stede.’
24) Vgl. het Proefschrift van Dr. KNUTTEL bladz. 48 vlgg.
25) Vgl. vooral Het Lied in de Midd. bl. 619 vlgg. Dr. C.C. V.D. GRAFT's Middelned. Hist. bl. 36
vlgg. (ook bl. 113, 137); de Kamer die genoemd wordt is die der Witte Acolyen (Suv. Boecxken
van Corn. Claesz. f0. 18 v0.); met de beide verwante liederen bedoel ik de twee op den landman
A.L. no. 176 en no. 201.
26) KNUTTEL a.w. bladz. 35 en de aanwijzingen op bladz. 48 vlgg.
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Tusschenspel (vervolg).
Schoonheids ‘Blide Incomste’.
Schilderkunst en Beeldhouwkunst1).
De eerste dertig jaren der vijftiende eeuw waren pas verloopen, toen zij een harer
meesterstukken voortbracht in Het Lam Gods der gebroeders VAN EYCK: het
indrukwekkend altaarstuk dat hemel en aarde, God en de menschen, verleden en
toekomst omvat in symmetrische schoonheid en onvergankelijke kleurenpracht. De
eeuw was nog niet geheel ten einde, toen een ander doorluchtig kunstenaar uit zachte
vroomheid en teedere bevalligheid een edel kunstwerk schiep: de rijve van Sint
Ursula. Tusschen de VAN EYCKEN en MEMLINC, tegelijk met of niet lang na den
laatste leefden en werkten tal van andere meesters in het Noorden en Zuiden dezer
landen: meesters die wonderfraaie miniaturen voortbrachten; ontroerende beelden
of beeldengroepen schiepen uit eikenhout, al of niet gepolychromeerd, uit steen of
uit brons; die prenten sneden in hout of koper, zich wijdden aan glasschildering of
aan het ontwerpen van hangtapijten; die hunne vroomheid en kunstvaardigheid
toonden, zelden tentoonspreidden, in tal van andere gewrochten.
De groote meerderheid dezer werken, bestemd voor kerkelijke doeleinden, draagt
een godsdienstig karakter; schilders, beeldhouwers en plaatsnijders worden nooit
moede JEZUS, MARIA, de Heiligen aftebeelden en tafereelen uit hun leven te
ontwerpen.
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Uit die rijke stof weten zij telkens iets anders op den voorgrond te brengen, het
vanouds aan allen bekende door eigenaardigheid van opvatting en uitvoering te
vernieuwen.
Wat wij in vele dezer werken bewonderen, is vooral de kunst waarmede eenvoudige
vroomheid zich hier in schoonheid heeft geopenbaard. Hoe straalt de gelukzaligheid
van de gezichten van een drietal engelen die het Christuskind komen eeren met klank
van snaren. Welk een smartelijke ernst is er in de trekken van dien Sint Jan die zijn
zacht gelaat over den rechter schouder wendend, opziet naar het kruis; welk een
deemoed en gelatenheid in zijne gansche houding. Welk een ingetogenheid en
aanminnigheid in die bevallige beeldjes van JOACHIM en ANNA die elkander
begroeten2).
Niet vreemd is, dat de vroomheid zich ook hier uit in vormen die wij reeds elders
hebben leeren kennen. In de apocriefe evangeliën wordt ons verhaald hoe MARIA en
JOZEF met het CHRISTUSKIND op de vlucht naar Egypte voorbij een landman komen
die koren zaait; kort daarop komen HERODES en de zijnen, die het heilig drietal
achtervolgen, aanrijden. Door GODS bestuur is het koren reeds opgewassen en rijp;
de landman gaat het maaien. ‘Hebt gij hier geen jonkvrouw in een wit habijt gezien?’
vraagt HERODES. ‘Toen ik zaaide dat ik nu maai’, is het antwoord, ‘zag ik een
jonkvrouw in een wit habijt’. HERODES begrijpt dat de vervolging vruchteloos zal
zijn en keert terug. Wanneer wij nu op het bovenblad van een blaasbalg uit dezen
tijd eene voorstelling vinden der vlucht naar Egypte en op den achtergrond een
landman die koren met den sikkel afmaait, dan zal het wel niet gewaagd zijn te
onderstellen dat wij ook hier diezelfde legende voor ons hebben3). De geest der
mystiek is vooral in sommige onzer oude houtsneden wel te onderkennen.
De kennismaking met de Italiaansche kunst die onder den
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invloed der Heidensche Renaissance zich ontwikkelde, zal langzamerhand wijziging
brengen in den geest onzer kunst. HUBERT VAN EYCK, die naar het schijnt in Italië
gereisd en GIOTTO's werk heeft gekend, moge dien invloed nog niet zoo sterk hebben
ondervonden, bij anderen was dat wel het geval: schilders als JAN GOSSAERT en
BERNARD VAN ORLEY, geboren omstreeks 1470, geraken geheel onder den invloed
der latere Italiaansche Renaissance; de uitvoering van hun werk is in menig opzicht
voortreffelijk, doch men mist er de vroomheid in waarvan zoo menig vroeger werk
getuigt.
Niet zóó ingenomen echter zijn de kunstenaars door de hemelsche dingen, dat zij
de wereldsche uit het gezicht verliezen; noch zoo verdiept in het bijbelsch en kerkelijk
verleden, dat zij geen oog hebben voor het heden. Kinderlijk van gemoed, stellen zij
ons die hemelsche en bijbelsche personages voor in de kleeding en de omgeving van
hun eigen tijd. Op Het Lam Gods zien wij, tusschen de menschen, heiligen, MARIA
en JEZUS, GOD den Vader tronen als een keizer en een paus tevens. Op menig
schilderij draagt de Heilige Maagd een wijden mantel met gouden zoom, bezet met
parelen en edele steenen. MEMLINCS schoone heiligen dragen de lange slepende
brocaatgewaden der Brugsche dames van dien tijd. DIRK BOUTS beeldt Abraham af
als een Bourgondisch ridder: geharnast, in langen mantel, het zwaard op zijde en
sporen aan de voeten; tegenover hem zien wij Melchisedech als bisschop in vol
ornaat.
Aanzienlijke edelen, geestelijken en burgers, gilden en weldadigheidsgestichten
droegen aan de kunstenaars menig werk op, dat als een teeken hunner dankbare
vroomheid of toewijding, zeker ook wel op hoop van zegen, in een kerk of godshuis
geplaatst werd. Op de schilderstukken die tengevolge van zulk een opdracht waren
ontstaan, ziet men niet zelden den schenker met zijne vrouw, soms ook met hunne
kinderen,
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in knielende houding afgebeeld. Langs dien weg ontwikkelde zich de portretkunst,
die reeds dadelijk zulk een aanzienlijke hoogte bereikt in JAN VAN EYCK's meesterlijke
beeltenissen van den kanunnik VAN DE PAELE en van den ‘Man met de anjer’; die
zich op die hoogte houdt in VAN DER GOES' portretten der familie PORTINARI en in
MEMLINC's tafreel der familie FLOREINS, de H. Maagd aanbiddend.
Op deze en dergelijke stukken is het verschil tusschen de heilige personages en
de menschen uitgedrukt in de afmetingen: de menschen schijnen dwergen bij de
hemelbewoners en heiligen, of in de houding: de laatsten staan of zitten, terwijl de
menschen geknield liggen. Op een stuk uit het midden der 15de eeuw is dat verschil
ingekrompen: SINT ELOY, de patroon der goudsmeden, die aan een jong paar een
ring verkoopt, mag een onzer oudste genre-stukken worden genoemd. SINT MAARTEN,
tallooze malen door de beeldende kunst voorgesteld op het oogenblik dat hij zijn
mantel deelt met een bedelaar, geeft een ander voorbeeld van die vertrouwelijke
betrekking tusschen heiligen en menschen.
Evenals de schilders gaan ook de beeldhouwers hunne modellen vinden onder
hunne tijdgenooten: een bisschop in vol ornaat; een ridder in maliën en wapenrok,
met biddend saamgelegde handen ruggelings uitgestrekt op de grafzerk waaronder
zijn stoffelijk overschot rust; JACOBA VAN BEIEREN, KAREL DE STOUTE4). In de
uitbeelding der ‘negen besten’ bewogen de beeldhouwers zich in een ver verleden,
dat toch voor hen historische waarheid bevatte; in den ‘wilden man’ die zijn ruige
naaktheid met een wapenschild bedekt, betraden zij het veld der verdichting5).
Langs deze en andere wegen gaat de secularisatie der kunst langzaam maar gestadig
haren gang. In het werk van QUINTEN METSIJS die aan het eind van het hier door ons
behandeld
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tijdperk staat, zien wij die verwereldlijking reeds ver gevorderd. Het wereldlijke in
zijn werk beslaat ten minste evenveel plaats als het geestelijke. Zelfs zijn beroemde
Graflegging (1508) draagt ten deele een sterk wereldlijk karakter. Ik heb hier het
oog niet op de kleeding der personages van het middenstuk dezer triptiek - immers,
dat was iets algemeens - doch op de beide zijluiken. HERODES en HERODIAS aan een
tafel gezeten, met het hoofd van JOHANNES DEN DOOPER op een schotel vóór zich
en hunne dochter aan de andere zijde der tafel, terwijl een page bezig is met kruiken
in een koelvat en eenige hovelingen op een gaanderij zichtbaar zijn, dat kon even
goed een tafreel uit een of andere riddersage zijn. Wist men niet beter, men zou
meenen een illustratie van het Halewijnslied vóór zich te zien:
Daar wert gehouden een groot banket;
Het hoofd werd op de tafel gezet.

Ook het andere zijluik zou een vijftiend'eeuwsch levensbeeld kunnen voorstellen.
Wij zien daar SINT JAN den Evangelist, ten halven lijve zichtbaar, staande in een
ketel waarin hij levend gekookt zal worden; twee beulsknechts stoken het vuur onder
den ketel op; een rechter met gewapend gevolg neemt den achtergrond in.
Met welk een meesterschap zijn hier de beide beulsknechts weergegeven: het bijna
duivelsch welbehagen in hun gruwzame taak, de hartelooze wreedheid in den
grijnslach hunner ruwe gezichten, het leven dat trilt in houding en gebaar dier
woestelingen - realistische kunst die den hoogsten trap nog niet heeft bereikt, maar
desniettemin in haar soort voortreffelijk en ook nu nog aangrijpend door de kracht
van hare waarheid.
Is dit realisme in de kunst van het Noorden in nog hooger mate aanwezig dan in
die van het Zuiden dezer landen? Niet
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ik ben bevoegd, in dezen een oordeel uit te spreken6). Zooveel schijnt mij echter
zeker, dat zoowel in de kunstenaars van het Zuiden als in die van het Noorden een
krachtig realisme zich openbaart. Wij zien het in de portretten van JAN VAN EYCK
en HUGO VAN DER GOES als in GERARD DAVID's gruwzaam Oordeel van Cambyses;
in de houtsneden der Biblia Pauperum en van 't Boec van den Houte, zoowel als in
andere werken van Nederlandsche houtsnijders. Opmerkelijk is in een
Noordnederlandsche beeldengroep een landsknecht die, zijn mond opspalkend met
een paar in de mondhoeken geplaatste vingers en de benedenranden zijner oogen
omlaag trekkend met een paar andere vingers, JEZUS bespot. Op een andere groep,
de verdrijving uit het Paradijs voorstellend, meen ik zelfs te zien dat de wraakengel
ADAM bij het oor of het haar vastgrijpt7).
Wat ons in deze en andere beeldhouwgroepen bovenal treft, is het dramatisch
karakter dat zij vertoonen; niet zelden zijn het als verstarde ‘tableaux vivants’. ‘De
beeldhouwer’, zegt een kenner dezer kunst terecht, ‘streeft er meer en meer naar van
zijn reliefs druk samengestelde, druk bewogen en kleurrijke schilderijen te maken’8).
Welk een innigheid van deelneming is er in zoo menige groep, geschaard om het
sterfbed van MARIA of den van het kruis afgenomen CHRISTUS; deelneming uitgedrukt
in eerbiedig neigende gestalten, in verslagenheid van houding, in droefheid van
gebaar en gezichtsuitdrukking. In de gelijktijdige schilderkunst vinden wij datzelfde
dramatisch karakter, dienzelfden lust tot groepeering. Belangrijker nog wordt dit
verschijnsel in de geschiedenis der beeldende kunst, indien wij er op letten: dat het
gepaard gaat met het vermenschelijken van hemelsche personages naar geest en
uiterlijke voorstelling, en dat wij het eerst in de 15de eeuw aantreffen. Met het oog
op die feiten in dezen samenhang, is men er - naar het schijnt, terecht - toe gekomen,
hier invloed te
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onderstellen door de dramatische kunst geoefend op de beeldende kunst. Met name
de ‘levendebeelden-groepen’, toentertijd zoo geliefd, zouden beeldhouwers en
schilders gebracht hebben tot het ontwerpen en samenstellen hunner groepen, tot het
vermenschelijken der hemelsche personages9).
Ook te onzent waren deze ‘levende beelden’ algemeen in zwang, zooals uit eenige
voorbeelden moge blijken.
Toen FILIPS VAN BOURGONDIË in 1440 zijne intrede deed te Brugge, waren er te
zijner eere een groot aantal ‘costelicke tooghen*) van stomme personagiën, beeldewijs’
*)
gemaakt: JOB op den mesthoop, met zijne vrouw en zijne drie vrienden bij zich;
vertooningen.
de offerhande van ABRAHAM; de geschiedenis van ESTHER; de geboorte en verrijzenis
van den Zaligmaker. Toen dezelfde vorst zeventien jaar later Gent binnenkwam,
kreeg hij dergelijke vertooningen te zien; o.a. een stellage, 50 voet lang en 28 breed,
bestaande uit drie verdiepingen: op de bovenste troonde GOD met MARIA, S. JAN
BAPTIST en engelenkoren; op de beide andere zag men heiligen, apostelen, patriarchen
en profeten. Bij de ‘blijde incomste van vrouw MARGRIETE VAN YORCK, trauwende
met Hertoche CAREL VAN BOURGONDIË’ (a0. 1468) was er, zooals DE ROOVERE ons
mededeelt, ‘eene scoone paerc, ghecontelfeyt naer theerdsche paradijs, ende dair in
ghetoocht was van levenden parsoonen zonder verpoorren*), als oft ghesneden beilden
gezijn hadden: thuwelic dat ghesciede int eerdsche paradys van ADAM ende van *)verroeren.
EVA’.
Deze ‘levende beelden’ spraken niet; een banderol of strook boven hen bevatte
echter een bijbeltekst of ander opschrift dat den aard der vertooning verduidelijkte.
Naast zulke ‘stomme personnage-spelen’ bestonden ook ‘sprekende’. Toen KAREL
DE STOUTE in 1467 zijne ‘joyeuse entrée’ hield binnen Mechelen, kwam een schoone
jonge maagd in een blinkende wolk neerdalen; zij had zeven groote vergulde sleutels
in de hand
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‘representeerende alsoo de maeght van Mechelen’. Daarop ‘cesseerde dat geklanck
der trompetten en zy sprack in voegen als volgt’10).
Heeft men ook te onzent te denken aan invloed, door deze ‘levende beelden’
geoefend op de beeldende kunst? Er bestaat, naar het schijnt, wel grond voor die
onderstelling, al kan die invloed zich ook wel eens in tegenovergestelde richting
hebben bewogen. Wanneer men b.v. de beschrijving leest van de groote vertooning,
te Gent in 1457 ter eere van FILIPS DEN GOEDE gegeven, dan mag men wel vermoeden,
dat de samenstellers dezer vertooning Het Lam Gods der VAN EYCKEN als voorbeeld
hebben gebruikt.
Wat daarvan ook zij, zoowel in de beeldende kunst als in deze ‘levende beelden’
openbaart zich een sterke lust tot het plastisch uitbeelden van het leven; van het leven
vooral der bijbelsche, ook wel eens der klassieke oudheid, die immers beide zooveel
algemeen menschelijks bevatten dat geldig is of toepasselijk, boeiend of
indrukwekkend voor alle tijden en menschen.
Uit dienzelfden lust tot plastische levens-uitbeelding kwam ook het drama voort,
welks overblijfselen wij nu gaan beschouwen.

Eindnoten:
1) De volgende opmerkingen berusten op hetgeen ik van de vijftiend'eeuwsche kunst heb gezien
hier te lande en elders (o.a. op de tentoonstelling van primitieven te Brugge in 1902) en voorts
op werken als die van Crowe et Cavalcaselle, Les anciens peintres Flamands; WAUTERS, De
Vlaamsche Schilderkunst; Les Origines de l'art Hollandais par A. PIT; La sculpture Hollandaise
au Musée National d'Amsterdam van denz.; Inleiding tot den Catalogus van de Beeldhouwwerken
in het Ned. Museum te Amsterdam van denz.; de Inleiding van JAMES WEALE L'art dans les
Pays-Bas (Catal. der Tent. van Primitieven in 1902); FROMENTIN's Maîtres d'Autrefois;
CONWAY's Woodcutters of the Netherlands e.a.w.
2) In PIT's Catalogus van de beeldhonwwerken enz. no. 43, 59, 60.
3) Catal. no. 57 en o.a. in een kerstleis (Hor. Belg. X, no. 4).
4) Catal. no. 85, 86, 11 (uit de 14de eeuw; doch de gewoonte van een gestorven ridder zóó af te
beelden bleef in zwang); no. 65, 66 (ook 67 en 68).
5) Ald. no. 90, 91; no. 115 (eerste jaren der 16de eeuw).
6) W. BODE heeft, zoover ik weet, voor het eerst met name aan de Hollandsche schilderkunst een
eigen karakter toegekend, dat zich z.i. openbaart vooral in het sterkere realisme, het
‘sittenbildliche’ en ‘landschaftliche.’ (Vgl. zijne Studien zur Gesch. der holländ. Malerei
Braunschweig 1883 S. 3-5). Na hem is het betoogd door PIT; voor de schilderkunst in Les
origines de l'art hollandais; voor de beeldhouwkunst in de Inleiding tot den bovengenoemden
Catalogus. WEALE beweert dat men in de schilderkunst slechts van eene Ecole Néerlandaise
kan spreken; vgl. a.w.p. XII-XIII.
7) Catal. no. 54 en 53.
8) PIT, Inleid. bladz. VII.
9) Ik geef hier de quintessence weer van een belangrijk en mooi stuk van den Franschen archeoloog
MÂLE in de Gazette des Beaux Arts Paris 1904, p. 89 suivv. De kennismaking met dat stuk dank
ik aan den Heer PIT.
MÂLE's verhandeling is nieuw en oorspronkelijk en bevat zeker veel waars, al is zij niet het
sterkst waar zij steunen moet op de chronologie der verschijnselen.
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10) Vgl. mijne Gesch. der Ned. Lett. in de 16de eeuw I, 187-191; Annales de la Soc. Roy. des
Beaux-Arts et de Litt. de Gand XII, p. 11; Kron. v.h. Hist. Gen. 1866, bl. 17 vlgg.; Bulletin du
Cercle Archéol. de Malines VI, 262. Voorts DE POTTER's Gemeentefeesten p. 137 vlgg.; Belg.
Mus. IX, 153, vs. 14-15. Vgl. ook WORP, Geschied. v.h. Drama en van het Tooneel I, 41 vlgg.
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Het Drama.
Eene voorstelling geven van het drama der 15de eeuw in zijn wezen en ontwikkeling,
is moeilijk, doordat van de meeste tooneelstukken wel de titels doch niet de teksten
zijn overgebleven. Toch leeren titels en teksten, in verband met hetgeen wij van
elders weten, ons wel zooveel, dat wij althans kunnen pogen in groote trekken dat
deel onzer literatuur te schetsen.
Een prijskaart der Kamer de Transfiguratie te Hasselt van het jaar 1483 geeft ons
alvast een merkwaardig overzicht van de toenmalige tooneelliteratuur naar den inhoud
der spelen. Wij lezen daar namelijk: ‘Item so wie tonsen taneelefeeste ende spele
ons speelwijs tooghen oft bewijzen zal de alderscoonste ende beste materie, die wel
spelende, van Gode, Marien, ons Heeren transfiguratiën ofte van eenighen andren
sancten ofte sanctinnen, gheestelic of werelic, de toecomste des werelts ofte thende
des werelts, van der blijscap des eewichs levens, ofte van der droufheit of pijnen der
hellen, van den ouden testamente ofte nyeuwe, scriftuerlic, natuerlic of figuerlic,
exemplen ofte poetrye, ofte alsulcke materien als elc van hemlieden begrijpen wille
ofte can, thuwen wille, lanc zijnde Vc niet min VIc niet meer, nyeu ghemaect, noyt
ghehoort ofte ghezien, het zy by moralisatien oft andersins, op een materie
beghinnende ende op de zelve vulhendende, dit best doende zal ontfangen van ons.....
enz.1).
In overeenkomst met hetgeen wij vroeger aangaande de ‘Ghesellen van Rethorycke’
hebben medegedeeld, vinden wij
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ook hier het geestelijk element vóór het wereldlijke genoemd en dat wereldlijk
element overheerschend; de ‘poetrye’ en ‘alsulcke materien als elc van hemlieden
begrijpen wille ofte can’, waarmede blijkbaar de niet-geestelijke poëzie bedoeld is,
komt geheel achteraan.
Toch zou deze prijskaart een verkeerde voorstelling geven van de verhouding
tusschen wereldlijk en geestelijk drama, indien men geen rekening hield met een
gewichtigen factor: de secularisatie van het geestelijk element die in het drama valt
waar te nemen evenals in de beeldende kunst.
Dat een mirakelspel als Het Sacrament van der Nieuwervaart en meer nog dat van
Marieken van Nymegen een sterk wereldlijk karakter dragen, kan in dezen wel iets
maar niet veel bewijzen, daar het mirakelspel uit den aard der zaak wereldlijke
elementen moest bevatten. Doch ook het bijbelsch spel vande vroede en dwaze
Maagden, dat waarschijnlijk uit het laatst der 15de of den aanvang der 16de eeuw
dagteekent, is vrij sterk gesecularizeerd. Bij gemis aan de noodige stukken uit
verschillende deelen der 15de eeuw kunnen wij de secularizatie van het geestelijk
drama niet in hare ontwikkeling volgen en toonen; doch het feit zelf valt bezwaarlijk
te loochenen. Anderzijds moet men niet uit het oog verliezen dat die secularizatie
vermoedelijk langzaam te werk ging, en vooral: dat het oude ook hier naast het
nieuwe zeer lang is blijven bestaan. Het Latijn, de taal van het oude liturgisch drama,
heeft de volkstaal naast zich zien opkomen; waarschijnlijk had het Dietsch als taal
van het drama gedurende de eerste helft der 15de eeuw het Latijn langzamerhand
overvleugeld. Toch wordt nog in 1457 te Utrecht o.a. door eenige hoogere
geestelijken, blijkbaar in het Latijn een kerstmis-spel vertoond, waarmede een
profeten-spel verbonden was; toch wordt nog in 1496 te Delft een spel van de
verrysenis vertoond dat in het Latijn was geschreven2). Het verband
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tusschen kerk en tooneel blijft zichtbaar ook in de vertooningen (waarschijnlijk
‘levende beelden’) die in 1477 te Leuven onder de mis en in 1515 te 's-Hertogenbosch
op S. Jans kerkhof onder het sermoen plaats vonden3). Zichtbaar was dat verband
eveneens in de tallooze ommegangen waarin een of ander ‘spel’: een ‘tableau-vivant’,
zwijgend of sprekend, op een wagen vertoond werd. Wanneer wij b.v. in een charter
van 1517 lezen dat Sint Jacobs broederschap te Leiden met haar ‘spul’ zal deelnemen
aan den ommegang van O.L. Vrouwe, dan zullen wij aan een dergelijk wagenspel
te denken hebben4).
De secularizeerende strooming valt voorts te onderscheiden in de zich wijzigende
keus der plaatsen waar men speelde. Ja, men bleef nog altijd hier en daar spelen in
de kerk en eerst in 1541 vind ik een bewijs dat men daarvan afkeerig wordt. Wij
lezen namelijk: ‘Ende is oeck rypelick gesloten metten gemeynen broeders, dat die
voirsz. scaepherderkens hoer spul niet meer en sellen spelen int choer van der
bruederscap onser liever Vrouwen, mer sellen spelen daer buten voer het choer voirsz.
in de kercke’5). Doch daartegenover staat meer dan één bewijs, dat door de
geestelijkheid buiten de kerk gespeeld wordt. Zoo vertoonen ‘de deken van
Oudenburch ende andre zijne medeghesellen’ in 1433 op de markt aldaar des Heeren
verrijzenis6). Te Leuven wordt in 1490 door de Capellanen op de markt een spel van
de Drie Koningen vertoond7).
Wanneer wij nu ten slotte de verschillende soorten van spelen nagaan die
gedeeltelijk ook reeds voor het besef onzer voorouders als verschillende soorten
bestonden, dan zullen wij zien, hoe ook daar naast het geestelijk element het
wereldlijke zijn plaats heeft en hoe, evenals in de beeldende kunst, het algemeen
menschelijke meer en meer op den voorgrond komt.
Dikwijls werd een stuk aangeduid door eenvoudig den inhoud te noemen, b.v.:
Van de passye ons Heeren; van den verloren
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sone. De meest gewone en algemeene naam echter was spel. Zoo b.v.: Tspel vanden
wijngaert, tspel vande zeven rouwen. Ook wordt een tooneelstuk wel eens historie
of legende genoemd. Gewoonlijk had men bij deze benaming het oog op een
heiligenspel; zoo lezen wij van de Historie van Susanna, de Legende van Sinte Corijn,
de Legende mijns heeren Sinte Joris, de Historije van Sente Gommaren. Stukken als
die over de vier Aimonskinderen en van den wijghe van Ronchevale die wij onder
de historische zouden rangschikken, hadden volgens onze voorouders waarschijnlijk
niet hetzelfde recht op den naam historie als de, h.i. ontwijfelbaar ware, verhalen
over Suzanna en Sinte Gommare; de rethorijkers der 15de eeuw zullen deze stukken
met die van Gryselle en van Floris en Blanchefleur onder de ‘poetrye’ hebben
gerangschikt.
Misterie als naam van een geestelijk of bijbelsch tooneelstuk was, voorzoover ik
weet, in de 15de eeuw niet in zwang; wel de verwante uitdrukking spel van misteriën.
In 1469 wordt gewag gemaakt van lieden te Veurne ‘spelende ende toghende in de
processie een spil van misteriën’8). Het woord misterie beteekent hier blijkbaar een
vertooning van godsdienstig karakter. In dien zin wordt het ook gebruikt in eene
beschrijving der vertooningen te Gent in 1458; nadat de groote stellage ‘up den Poel’
(‘le Marais’) beschreven is, vervolgt de schrijver der Vlaamsche kroniek: ‘de misterye
diere upstont was dusdanich’: daarna volgt de beschrijving van hetgeen de hoogste
‘stagie’ te zien gaf9). Naar het schijnt, bracht men in het laatst der 15de eeuw het woord
misterium in verband, niet met het Latijnsche ministerium (dienst of verrichting),
maar met het Grieksche μυστ ριον (geheime godsdienstige leer). Een woordenboek
van het laatst der vijftiende eeuw verklaart het woord ten minste als: ‘een verholen
gheestelicheyt’; doch misschien hebben wij hier te doen met kwalijk aangebrachte
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geleerdheid10). In allen gevalle ziet men uit de vermelde voorbeelden wel, langs
welken weg het woord misterie tot zijne latere beteekenis van ‘godsdienstig of
bijbelsch tooneelstuk’ is gekomen.
Min of meer op diezelfde wijze ging het met de benaming moraliteit voor een
tooneelstuk dat strekken moest de zedelijke ontwikkeling van het publiek te
bevorderen. De stad Brugge legde in 1465 aan ANTHONIS DE ROOVERE een jaarwedde
toe ‘omdat hij menighe ghenoughte van spelen van goeden moralitheden ende van
anderen eerbaren esbatementen ghedaen ende ghespeelt hadde’11). Hier heeft het
woord blijkbaar nog de algemeene beteekenis van zedeleer waarin het ook vroeger,
o.a. bij BOENDALE, voorkomt. Doch reeds in 1450 wordt gewag gemaakt van gezellen
‘die eene moraliteit up eene waghene speilden’12). Daar heeft het woord dus reeds de
beteekenis van tooneelstuk, eene beteekenis die wel niet buiten den invloed van het
Fransche moralité zal ontstaan zijn. Een onzer oudste moraliteiten, de Spieghel der
Salicheit van elckerlyc Mensche, uit het laatst der 15de of den aanvang der 16de eeuw,
heeft den mensch tot hoofdpersoon. Een andere uit dienzelfden tijd Van Nyeuvont,
loosheit ende practike verplaatst ons midden in het maatschappelijk leven van dien
tijd. Daar is de weg reeds zichtbaar, welken de moraliteit zal volgen: de weg die van
het geestelijk naar het wereldlijk drama leidt. Licht begrijpelijk is, dat wij juist in de
moraliteit dien overgang waarnemen. De Rethoryckers immers, leekenvereenigingen
met een half geestelijk half wereldlijk karakter, waren als aangewezen dien overgang
in hun werk te voltrekken; de moraliteit, die het geestelijke en het wereldlijke in haar
wezen omvatte, was juist geschikt om als schakel tusschen beide te dienen.
Hetzelfde ruime karakter als de moraliteit had, althans in den aanvang, ook het
esbatement.
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Van een troep apen die op een Bourgondisch hoffeest in 1468 een slapenden koopman
zijne kammen, spelden en spiegels afnemen, om ze aan de jonkvrouwen te brengen,
zegt de oude kroniekschrijver: ‘hetwelke een zeer zot esbatement was’13). Anderzijds
wordt in een Gentsche stadsrekening van 1442 gesproken over de ‘ghesellen vander
conste’ die een ‘esbatement dat ons Here ghecrust was op den goeden Vrindach’
vertoonen14). Doch gewoonlijk wordt met esbatement een vertooning van vroolijken
aard aangeduid, al is het woord cIute daarvoor ook reeds in zwang.
De hierboven geschetste indeeling van het drama der vijftiende eeuw, op zich zelf
reeds navolgenswaardig als afkomstig van de auteurs zelf of hunne tijdgenooten,
schijnt ons logisch en eenvoudig. Wij zullen haar daarom volgen bij ons overzicht.

Eindnoten:
1) Belg. Mus. IV, 413.
2) Alleen de rol van den phisicus (zalfverkooper) is overgebleven. Zie: Bijdr. v.d. gesch. v.h.
Bisdom Haarlem XXVIII, bl. 316 vlgg. Over het Kerstmis-spel vgl. Tijdschr. v. N.T. en L. XXII
bl. 312.
3) E. SOENS, De rol van het booze beginsel op het Middeleeuwsch tooneel (Gent, Siffer, 1893) p.
11 en HERMANS, Gesch. der Red. in N. Brabant p. 158.
4) Volgens een onuitgegeven stuk mij medegedeeld door den archivaris van Leiden, Mr. J.C. VAN
OVERVOORDE, wien ik hiervoor bij dezen gaarne mijn dank betuig.
5) HERMANS a.w. bl. 191-3.
6) Tijdschr. v. N.T. en L. XIV, 302. Oudenburch ligt tusschen Brugge en Oostende. Ook XXII,
313 eenige bewijsplaatsen uit den aanvang der 15e eeuw.
7) E. SOENS, a.w. bl. 10. Vgl. ook Kronyk v. Arnhem bl. bl. 29 (a0. 1453).
8) E. VAN DER STRAETEN, Le theatre villageois en Flandre 1I, 223.
9) Zie de gansche plaats overgenomen in de dissertatie van ENDEPOLS: Het decoratief en de
opvoering van het Mnl. drama bl. 71. Vgl. ook Mnl. Wdb. IV, 1740 in de beschrijving van een
optocht: ‘naer de voors. torchen zullen volghen de sleden van misteriën, te weten, die van Sint
Pieters, ende daer naer van Onser Vrauwen, ende dan 'tmisterie van de Passie’ (a0. 1436-'95).
Ten slotte verdient het opmerking dat in het Fransch van dezen tijd de uitdrukking jeux de
mistère wordt gevonden. Vgl. de Annales de la Société d'Emulation pour l'Etude de l'Histoire
et des Antiquités de la Flandre, Tome V1I, 2e Série, p. 273. (Er is sprake van Olivier de la
Marche).
10) In de Gemmula Vocabulorum leest men na de boven aangehaalde woorden nog: ‘est praefiguratio

11)
12)
13)
14)

occulta vel sacrum aut sacramentum absconditum.’ In den Acolastus van Gnapheüs (a0. 1529)
leest men eveneens (Prolog. vs. 13-14): Nunc exprimemus ludicra actiuncula
Cuius sub involucro habes mysterion.
Belg. Mus. X, 45-6.
VAN DER STRAETEN, Théatr. Vill, I, 31-2.
Kron. v.h. Histor. Gen. 1866.
WYBRANDS a.w. bl. 268; het woord croenement dat hier achter esbatement volgt (‘aengaende
den esbatemente, den croenemente, dat ons Here’ etc.) is mij niet duidelijk.
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1. Het geestelijk Drama.
a. Mysterie-spelen.
De schrijvers van deze tooneelstukken ontleenden hunne stof bij voorkeur aan het
Nieuwe, doch ook niet zelden aan het Oude Testament en soms aan de Apocriefe
boeken. De opstanding en het lijden van JEZUS waren wel de meest geliefde
onderwerpen; voortdurend vindt men melding gemaakt van het spelen der Verrijzenis
en der Passie. Die spelen hadden plaats in het Zuiden en in het Noorden dezer landen:
zoowel te Oudenaarden en te Thielt als te Deventer en te 's-Gravenhage. Ook andere
deelen van JEZUS' leven echter werden ten tooneele gebracht; zoo vinden wij melding
gemaakt van spelen van de Herderkens en van Herodes, van ons heeren en ons
vrouwen gheboorte, van een Driekoningspel, van de zeven bloetsturtinghen van onsen
Heere enz. Het spel van den heleghen Cruce zal misschien een voorstelling hebben
gegeven van de onderscheiden lotgevallen van het kruishout, waarover wij vroeger
hebben gesproken.
De Heilige Maagd nam eveneens een groote plaats in op het middeleeuwsch
tooneel: haar kerkgang, hare zeven blijdschappen, hare zeven weeën, de geschiedenis
van hare ouders JOACHIM en ANNA vormden de onderwerpen van onderscheiden
spelen. Onder de personen uit de omgeving van JEZUS die in dezen tijd ten tooneele
kwamen, vinden wij Sint JAN BAPTIST, Sint PIETER en MARIA MAGDALENA. In 1446
vinden wij gewag
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gemaakt van een spel van der Drievuldicheit1). Aan het Oude Testament werden
ontleend de stoffen voor spelen van Abraham, van David en Abigaël, van David en
Goliath, van koning Aszwerus; aan een der Apocriefe Boeken die van een spel van
Suzanna2).
Ongetwijfeld bestaat er voldoende reden, de tooneelstukken van dezen tijd te
onderscheiden naar de bronnen waaruit hunne stof voortkwam. Toch mag men niet
uit het oog verliezen, dat ook onze middeleeuwsche tooneeldichters de gewoonte
hadden een of ander deel van het Nieuwe Testament of van de Apocriefe boeken te
doen voorafgaan door een voorspel dat aan het Oude Testament was ontleend.
Van den rijkdom aan tooneelstukken van deze soort dien wij eens bezeten hebben,
is slechts bitter weinig tot ons gekomen: behalve een spel van Mascaroen hebben
wij slechts twee spelen over de blijdschappen van Maria, een waarin de gelijkenis
der Vroede en der Dwaze Maagden is verwerkt en een fragment van een spel van
Abraham en Sara.
Aan de meeste mysteriën ligt ten grondslag de voorstelling van een strijd tusschen
GOD en den Duivel om de menschelijke ziel. Vanouds heeft die strijd tusschen de
Machten van Licht en Duisternis indruk gemaakt op den mensch; hij moest indruk
maken ook op den Christen die gevoelde: ons hart is geschapen tot GOD, doch die
besefte hoe zwak hij was in zijn strijd tegen de Zonde. Het boek Job toonde hem den
Satan in den liturgie van den Kerstnacht vond hij de kiem der voorstelling van een
pleidooi in den hemel, gevoerd door Gods ontfermicheid tegen Gods Gerechticheid.
Dat pleidooi, door SINT BERNARD reeds behandeld, verstrekte aan SINT
BONAVENTURA de stof tot een zijner Meditationes over het leven van JEZUS en schijnt
een der bronnen te zijn geweest waaruit de dichters van mysteriën
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hemel voor Gods aangezicht staand, en met God beraadslagend over de middelen
om Jobs geloof op de proef te stellen; in de hebben geput3). Reeds in de 14de eeuw
was dit pleidooi te onzent verwerkt in het omvangrijk gedicht van Maskeroen, waarin
ons een middeleeuwsche procedure tot in bijzonderheden voor oogen wordt gebracht.
Maskeroen wordt door Lucifer als zijn ‘procureerre’ naar God gezonden om de
menschheid voor de hel op te eischen. Maria stelt zich als ‘advocata’ tegenover den
helschen procureur. Na een tijd lang gepleit te hebben, kiezen beiden zich advocaten:
Waarheid en Gerechtigheid houden Mascaroens zijde, Erbarming en Vrede scharen
zich aan Maria's kant. Op nieuw vangt het pleidooi aan; Vrede maakt een eind aan
den strijd: Erbarming en Waarheid verzoenen zich, Waarheid en Vrede kussen
elkander; Mascaroen, in het ongelijk gesteld, haast zich ter helle den uitslag van het
pleit te verkondigen4).
Deze of een dergelijke stof zal waarschijnlijk verwerkt zijn tot een spel van
Masscheroene dat in 1475 te Petegem bij Deinze is opgevoerd. Daar wij overigens
niets van dit tooneelstuk weten, kunnen wij niet uitmaken, welke betrekking er bestaan
heeft tusschen het Petegemsche spel en een fragment dat gevlochten is in het
gelijktijdig mirakel-spel van Marieken van Nimwegen. Wij zien in dat fragment God
in gesprek met Masscheroen en O.L. Vrouwe over den Mensch. Masscheroen tracht
God over te halen den mensch aan de hel af te staan; O.L. Vrouwe poogt God te
verbidden. Deze bewerking der stof van Mascaroen moet, blijkens de verzen en de
taal, ongeveer tot denzelfden tijd behooren als het spel van Marieken van Nimwegen
zelf; misschien is het van denzelfden dichter afkomstig die ook het mirakel-spel
schreef. Voorzoover wij uit dit fragment kunnen nagaan, is de grootsche stof hier
niet op waardige wijze behandeld. In de wijze waarop de dichter God doet spreken
tot Masscheroen en Maria kan men bezwaarlijk
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eenige verheffing ontdekken; integendeel, er ligt een tint van huiselijkheid over
passages als deze waar God zegt:
Daer en liechdi niet an, Masscheroen;
Het volck es nu in quaet doen so verhert,
Eest datter gheen beteringhe af en wert,
Ick sal mijn stranghe sweert van iusticiën
Moeten doen sniden met puniciën.

Of als deze:
Neen moeder, dats al verloren pijne*);
Ik heb dicwils soe veel teekenen ghebaert*),
Daer si af behoorden te sijn vervaert
enz.5).

Wij vinden dit pleidooi eveneens, doch zonder de figuur van Mascaroen, in de Eerste
Bliscap van Maria; het maakt daar deel uit van het zeer uitgebreide voorspel dat
voorafgaat aan MARIA's eerste blijdschap: de tijding dat zij CHRISTUS ter wereld zal
brengen.
Dit stuk was het eerste van een zevental, waarschijnlijk omstreeks 1444
voortgekomen uit en vertoond door de Kamer Het Korenbloemken te Brussel. Die
zeven stukken, elk eene verwerking van een Maria-blijdschap bevattend, waren
bestemd in achtereenvolgende jaren ter eere van O.L. Vrouwe van den Zavel vertoond
te worden. Het tweede stuk was een Kerstspel, het derde bevatte de ‘offerande’ der
Drie Koningen, het vierde hoe MARIA haar kind in den tempel vond; het vijfde de
Verrijzenis, het zesde de uitstorting van den H. Geest, het zevende Maria's levenseinde
en hemelvaart. Slechts het eerste en het laatste stuk dezer reeks zijn ons bewaard
gebleven; beide verdienen wel dat wij er bij stilstaan.
De Eerste Maria Bliscap, verdeeld in 30 tooneelen, vooraf-
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gegaan door een proloog en besloten door een ‘na-prologhe’, telt ongeveer 2100
verzen en omvat de geschiedenis van het menschelijk geslacht tot Christus' geboorte6).
Wij zien en hooren hier achtereenvolgens: de beraadslaging van Lucifer, Nijt en 't
Serpent; den Zondeval; de menschen uit het paradijs verdreven, door God veroordeeld,
ter helle gevoerd. Adams dood; Seth haalt het rijsken van den boom des levens uit
het paradijs om het onder Adams hoofd te planten. Weeklachten der oudvaders in
de hel. Het pleidooi vóór Gods troon. De Zoon Gods besluit zich op te offeren. Leven
der H. Maagd: zwangerschap van Anna, kindsheid van Maria, haar huwelijk met
Jozef. Boodschap van Gabriël aan Maria dat zij Gods zoon zal baren.
De Zevende Bliscap, in 11 tooneelen en bijna 1700 verzen, verplaatst ons in Maria's
laatste levensdagen. Wij zien Johannes bij haar aan den voet van den berg Sion in
een huisje dat hem toebehoort; van daar bezoekt zij de plaatsen waar haar kind geleden
heeft. De Joden worden door die herhaalde bezoeken verontrust: het Christendom
zal er door toenemen; zij trachten, doch tevergeefs, hun ‘potentaet’ over te halen die
bezoeken te verbieden. Om hen gerust te stellen aangaande de wonderdoende kracht
der overblijfselen van Maria's lichaam na haar dood, belooft een ouderling dat men
het lichaam zal verbranden. God gelast Gabriël Maria aan te kondigen dat zij binnen
drie dagen zal opvaren ten hemel; als gunst vraagt zij nog eens vóór haar dood de
apostelen te mogen zien. Dat geschiedt. Zij sterft; de apostelen liggen biddend om
haar legerstede geschaard. Lucifer en de duivelen komen om hare ziel. Michael
verdrijft hen na een redetwist. De apostelen maken zich gereed haar lichaam in het
dal Josaphat te begraven; de Joden die trachten dat te verhinderen, worden met
blindheid geslagen. Na de begrafenis begeven de apostelen zich naar het graf; het is
ledig, maar een lieflijke geur komt hun tegen. Den lof der H. Maagd
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verkondigend gaan zij uiteen, elk naar de plaats van waar hij gekomen is.
In schoonheid van bouw overtreft de Eerste Bliscap de Zevende. Terecht heeft
men er op gewezen, hoe zuiver, klaar en geregeld de groote gedachte der liturgie in
de Eerste Bliscap is weergegeven; hoe in dit stuk zonder moeite drie geledingen
vallen te onderscheiden, geledingen van ongeveer dezelfde lengte die men, naar de
drie missen der liturgie, Nacht, Morgenrood en Daglicht zou kunnen noemen. De
zondeval en de straf stellen den Nacht voor; aan het eind daarvan zien wij in het rijsje
van den Boom des Levens een flauwe schemering die den naderenden Dageraad
aankondigt. Dien Dageraad zien wij in het profetenspel en het pleidooi, in den raad
des Vaders tot zending van den Zoon. Dan komt met de H. Maagd de Dag; Gabriël
brengt de Maria-Boodschap; welhaast zal men kunnen aanheffen: Dies est laetitiae7).
Tegenover deze schoone evenredigheid van bouw en eenvoud van samenstel,
vertoont de Zevende Bliscap iets onrustigs en druks; de tooneelen zijn, gelijk zoo
dikwijls in het middeleeuwsch drama, meer naast elkander geplaatst dan
samenhangend. Echter wint zij het van de Eerste Bliscap in dramatische levendigheid.
Sint Jan, predikend te Ephese, van daar in een wolk weggevoerd naar Maria; de
apostelen in een wolk voor Maria's huisken gebracht; Maria's sterfbed, omringd door
de apostelen, belaagd door de duivelen die door Michaël worden verjaagd; de
begrafenisstoet, besprongen door de Joden, die tot straf met blindheid geslagen
worden - dat waren altemaal tooneelen die schilders en beeldhouwers moesten
aanlokken. Het verwondert ons dan ook niet een stuk van HUGO VAN DER GOES aan
te treffen, waarop het sterfbed der H. Maagd is voorgesteld op een wijze die zou
doen denken dat hij de vertooning van dit of een dergelijk stuk gezien heeft; noch
een
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fraai beeldhouwwerk uit dezen tijd te kunnen bewonderen, dat geboren is uit een
geest nauw verwant aan dien waaruit de Zevende Maria-Bliscap is voortgekomen8).
In beide stukken zien wij het dagelijksch leven reeds vrij wat plaats beslaan, het
menschelijke tegenover het goddelijke, het familiare tegenover het verhevene.
De Eerste Bliscap vertoont dat menschelijke of alledaagsche in de duiveltooneeltjes,
in die tusschen de ‘gebueren’ en de ‘jongelingen’; ook in de tooneelen tusschen
Joachim en de priesters en elders nadert de toon niet zelden dien van het dagelijksch
leven. Zoo zegt een der jongelingen die naar Maria's hand dingen, wanneer hij
verneemt dat Maria een man zal huwen dien zij niet kent:
Menich maecht die opten dach van heden es,
En soude soe lichte niet gepayt sijn.

Zelfs in het pleidooi voor Gods troon tusschen Ontfermicheit en Gerechticheit is hier
en daar iets vrouwelijk-vinnigs dat eer aan een paar buurvrouwen van den dichter
doet denken dan aan hemelsche personages. Wanneer Ontfermicheit God heeft
gebeden, de Oudvaders uit de hel te verlossen, roept Gerechticheit op ironischen
toon:
Ja, al ghereit*);
Men doe haer gereetscap*), si bid des boye†)!
Opdat u, here, niet en vernoye*),
Mi gheliefter oec toe te sprekene,
Als Gerechticheit, die te verstekene*),
Niet en mach sijn; ic seggu twi*):
Want also wel ben ic als si
In uus selfs herte
enz.9).

†) tijding?
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Sterker nog zijn, begrijpelijker wijze, het wereldlijk element en het dagelijksch leven
in de Zevende Bliscap.
In de Joden die zich kanten tegen het bezoeken der heilige plaatsen in Palestina,
herkent men zonder veel moeite de Turken dier dagen die de pelgrims bemoeilijkten.
Op een plaats in het stuk waar Johannes wordt geprezen omdat hij aan hoog en laag
de waarheid zegt, verplaatst de dichter ons zonder schroom in zijn eigen tijd en
omgeving. Wat een der ‘Gebueren’ zegt over het bewimpelen der waarheid en over
‘officieren van vele officiën’ doelt klaarblijkelijk op het leven van dien tijd10).
In de tooneelen tusschen de Joden, de ‘gebueren’, de duivels, die samen meer dan
een vierde van het gansche stuk uitmaken, is de toon niet zelden uitermate realistisch;
doch ook waar de apostelen aan het woord zijn en in het tooneel waar Maria's lijk
wordt afgelegd, hoort men soms de taal van het dagelijksch leven.
Opmerkelijk is ten slotte, hoe in beide stukken het onderscheid tusschen het hoogere
en het lagere leven is uitgedrukt zoowel in het rijm als in den overigen dichterlijken
vorm. In beide stukken is een sterk lyrisch element; telkens stuit men op lyrische
passages die zich door meerdere verheffing, soms door ander metrum, steeds door
een afwijkend rijmstelsel onderscheiden van hetgeen eraan voorafgaat en erop volgt.
Bij nader beschouwing worden ons in verreweg de meeste gevallen de beteekenis
en de bedoeling dier lyriek volkomen duidelijk. Lyrische vormen vindt men over het
algemeen waar (in de Eerste Bliscap) God, Jezus, de H. Geest of een engel spreekt;
waar de aandoening sterker wordt, zooals in diepe droefheid of in gebeden. Zoo b.v.
waar Adam en Eva weeklagen na den val, waar een van Adams kinderen den dood
zijns vaders betreurt, in de weeklachten der Oudvaders in de hel,
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in de talrijke gebeden en lofzeggingen, in Joachims en Anna's dankbetuiging tot God,
in de Maria-boodschap11).
Daarentegen spreken in paarsgewijze rijmende verzen: de duivelen en Lucifer,
Nijt en het Serpent, Adam en Eva tot elkander en tot het Serpent, de priesters en de
bisschop, Joachim en Anna, de ‘gebueren’ onderling en de jongelingen uit wie een
bruidegom voor Maria gekozen zal worden.
Evenzoo zien wij in de Zevende Bliscap het gewone rijmschema (de paarsgewijze
rijmende verzen) overal waar de mindere personages (de Joden en de ‘gebueren’)
aan het woord zijn, doch de lyrische dichtvormen bewaard voor hoogere personages.
Echter hoort men het gewone rijm ook wel eens waar dezen aan het woord zijn, doch
dan wordt dat gemotiveerd door de omstandigheden. Over het algemeen hebben het
gevoel en de tact van den dichter (of de dichters?) dezer beide stukken voor de
beteekenis en de aanwending dezer lyrische rijmschema's reeds een hooge mate van
fijnheid bereikt. Waar men hem van het gewone rijm tot het lyrisch rijm ziet overgaan,
is daarvoor, vooral in de Zevende Bliscap, gewoonlijk zonder moeite eene goede
reden te vinden. Zoo vangt de proloog van de Eerste Bliscap aan met statig-fraaie
verzen in een lyrisch rijmschema; begrijpelijk, want de dichter bidt:
Maria, voncke ende rayende*) licht
Des Hemels, die den toren swicht*)
Vander heyliger Drievuldicheyen,
Ic bidde u minlijc aenghesicht
Dat ghi u gratie soe in ons sticht,
Dat uwen lof daerbi moet breyen
Sonder verbeyen.

In dien toon en trant gaat hij voort, waar hij Maria's zegen inroept voor den hertog
en de hertogin, voor den jongen hertog
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Karel, voor het gansche land, dorpen en steden, voor Brussel; waar hij het publiek
verwelkomt in een rondeel en daarna overgaat tot het beeld van O.L. Vrouwe en den
inhoud van het eerste spel met een paar woorden uiteenzet.
Dan op eens (vs. 41) gaat hij over tot paarsgewijze rijmende verzen; niet zonder
reden: hij bericht het publiek dat zij van plan zijn, in de volgende zes jaren telkens
een dergelijk stuk te vertoonen. Met die nuchtere mededeeling staat hij weer op den
beganen grond; daar blijft hij ook in het vervolg van den proloog, waarin hij een
overzicht geeft der verdere stof, eene ‘captatio benevolentiae’ uitspreekt en aankondigt
dat zij gaan beginnen. Ook op een andere plaats in dit stuk toont zich even dat gevoel
voor den samenhang tusschen vorm en inhoud12).
Doch veel sterker komt het aan den dag in de Zevende Bliscap. In het 6de tooneel
b.v., waar het onderhoud tusschen S. Jan en Maria aanvangt op een toon die nadert
tot het dagelijksch leven, vinden wij paarsgewijze rijmende verzen; doch zoodra de
toon van het gesprek zich verheft, Maria voor S. Jan op de knieën valt en deze een
gebed tot God opzendt, hooren wij de overslaande rijmen (vs. 711 vlgg.). Zoo zien
wij ook in het 10de tooneel het afleggen van Maria's lijk, een trek uit het dagelijksch
leven van gewone menschen, behandeld in de gewone rijmparen; waar God tot de
apostelen spreekt (vs. 1313 vlgg.) beginnen de overslaande rijmen te klinken13).
Zijn, wat mij waarschijnlijk voorkomt, de beide stukken van één dichter, dan zien
wij hem in de Zevende Bliscap de techniek zijner kunst beter beheerschen dan in de
Eerste Bliscap. In het laatstgenoemde stuk laat hij ook God wel eens spreken in de
gewone paarsgewijze rijmende verzen; in de Zevende Bliscap is de betrekking
tusschen vorm en inhoud zuiverder14). In overeenstemming daarmede is dat wij beide
stukken doorzaaid vinden met rondeelen; doch in de Eerste Bliscap uiten zich

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2

318
Lucifer en Nijt, de Jongelingen, een Priester en een Pape in dien dichtvorm evenzeer
als de Oudvaders in de helle, als Ontfermicheit, Gerechticheit en Waerheit; in de
Zevende Bliscap blijft het rondeel beperkt tot Maria en de Apostelen14).
Staan de vijf ontbrekende stukken ongeveer op de hoogte van het aanvangs- en
het sluitstuk - er bestaat eenige reden om dat te 0vermoeden - en worden zij nog eens
teruggevonden, dan zal onze middeleeuwsche literatuur een zevengesternte rijk zijn,
welks weerga men in andere literaturen van dien tijd niet licht zal kunnen aanwijzen.
Vergelijken wij deze beide stukken, vooral ten opzichte der verhouding van het
wereldlijk en het geestelijk element, met het Spel der Vroede en der Dwaze Maagden,
ook een bijbelsch stuk maar waarschijnlijk een halve eeuw jonger, dan zien wij de
secularizatie een goed eind op haar weg gevorderd. Uit een beknopt overzicht moge
dat blijken.
Na een proloog tot de ‘edele notabele heeren ende vrouwen’ komen de vijf vroede
maagden: Vreese, Hope, Caritate, Gheloove en Ootmoedigheit ten tooneele; zij
belijden hare gebreken en gaan ergens ‘in contemplaciën’ om in de stilte devotelijk
te bidden. Nu komen de dwaze maagden, Tytverlies het eerst. Terwijl zij bezig is
wafels te ‘temperen’, komt zuster Roeckeloose bij haar. Deze gaat zuster Hooverdie
halen; Hooverdie is nog niet gereed met haar toilet doch verschijnt spoedig met
Ydelglorie en Zotte Collacie*). Onder het genot van wafels en fijnen ‘clareyt’ krijgen
*)
zij lust in een liedje. Hooverdie wordt aangezocht, maar verontschuldigt zich:
zotteklap.
Ailace, ic ben al vercaut op de burst;
Mynen zanc en zoude niemende verhuegen

zegt zij en dan volgt er een strijd van aandringen en uitvluchten zoeken, zooals men
dien tegenwoordig nog kan hooren. Ook
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Zotte Collatie beweert niet te kunnen zingen, maar heft ten slotte met Tytverlies een
liedje aan. Daarna gaan zij zich wat vermeien ‘opdat onse spyse te bet mach zyncken’,
zooals Hooverdie verklaart. De vroede maagden komen weer ten tooneele, vullen
hare lampen met olie, in afwachting van den bruidegom, en gaan zitten slapen. De
dwaze maagden volgen dat voorbeeld, al hebben zij weinig olie in hare lampen. Eene
stem wordt gehoord, die de komst van den bruidegom verkondigt. Hij komt en leidt
de vroede maagden met zich in het hemelrijk waar zij gekroond worden. De hemel
wordt gesloten, de hel geopend; Lucifer en zijne gezellen ‘Quadenraet’, ‘Scerp
onderzouc’ en ‘Pelsabuic’ worden zichtbaar. De dwaze maagden die ondertusschen
hare lampen gevuld hebben, knielen tevergeefs voor de hemeldeur; ondanks hare
klachten worden zij door de duivelen ter helle gesleept. Daarna verlaten de acteurs
het tooneel; ‘onsen Heere vore metten ingelen ende Maria daer naer metten maeghden,
ende men draeght haren mantel.’
Zooals reeds uit dit overzicht kan zijn gebleken, is de bijbelsche stof door dezen
dichter zelfstandig bewerkt. Den handel en wandel der dwaze maagden heeft hij met
talent geschetst, het karakter van Juffer Hoverdie zelfs eenigszins uitgewerkt. Zijn
taal is niet zonder bevalligheid, zijn stijl levendig en natuurlijk. In het gansche stuk
heerscht de toon van het dagelijksch leven, behalve op die plaatsen waar Jezus tot
de maagden spreekt. In dezen dichter zien wij dus, evenals in dien der
Maria-Bliscappen, het gevoel voor het onderscheid tusschen het hoogere en het
lagere. Ook in zijne verzen blijkt dat hier en daar: in het gansche stuk wisselen lange
en korte verzen elkander af zonder regelmaat en zonder dat men kan zien waaruit de
wisselingen voortvloeien; slechts als de wijze maagden zich richten tot den
Bruidegom, vinden wij lange statige verzen als:
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Ontfangt mij, Heere, na dyn huutsprake ende ic zal leven;
Mijn langhe verbeiden, bidt*) dat met vreesen, willet my vergheven.
*)

ik bid.

De algemeen bekende stof van dit stuk was ontleend aan een gelijkenis uit het Nieuwe
Testament. Het was niet de eenige die voor het toenmalig tooneel is bewerkt. Wij
weten, dat priesters en kapellanen ‘van der hoogher kerken’ te Dendermonde op
Palmzondag van het jaar 1420 een spel hebben gespeeld van den Verloren Zoon op
een stellage ‘biweerds den Kerchove’15). Het stuk zelf kwam niet tot ons; wel jammer,
want indien eene dan gaf deze gelijkenis aan tooneeldichters en andere beeldende
kunstenaars gelegenheid om het dagelijksch leven dat hen omringde, voor te stellen
in het woord of in kleuren, lijnen en vormen.
Van de aan het Oude Testament ontleende drama's bleef ons slechts een klein fragment
van een tooneelstuk bewaard. Het stuk, dat te Zutfen gevonden werd, is blijkens het
dialect uit de Graafschap afkomstig en dagteekent ten minste uit de 15de eeuw. Het
behandelt de bekende episode uit Abrahams leven, waar een drietal engelen Sara
komt aanzeggen dat zij een zoon zal baren. Voorzoover men uit het twintigtal verzen
dat tot ons gekomen is mag opmaken, heeft de dichter de stof op eenvoudige wijze
behandeld in den toon van het dagelijksch leven. Zoo zegt Sara b.v. tot hare
dienstmaagd Hagar:
Agar, ic heb vernamen
Dat mijnen heren synt gaste avercamen
Haestu in Gads vrede
Ende maket dat beslach van tarwen riede.
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Kort daarop hooren wij Sara tot Abraham zeggen:
Here mijn, dat broet is hier,
Het heeft gehadt gueden tier,
Het is abel ende bequaem,
Ic hape, het sal hem*) sijn aengenaem16).
*)

hun (de gasten).

Blijkbaar hebben wij alleen de rol van Sara over; dat maakt het nog moeilijker ons
een oordeel over het geheel te vormen.

b. Heiligen- en Mirakelspelen.
De apostelen die wij in de Zevende Bliscap van Maria hebben aangetroffen, behoorden
tot de voornaamste heiligen. Het leven van een paar hunner, PETRUS en JOHANNES,
was, gelijk wij hebben gezien, verwerkt tot een afzonderlijk tooneelstuk evenals de
geschiedenis van MARIA MAGDALENA. Zulke stukken rangschikken wij onder de
mysteriën, immers onder de bijbelsche spelen.
Doch hoe geleidelijk kon zich uit deze soort van spelen een nieuwe soort
ontwikkelen, naarmate de heiligendienst der R. Katholieke kerk zich uitbreidde en
om die kern van bijbelsche heiligen een steeds wassend aantal van heilige mannen
en vrouwen zich kwam scharen.
Het lag in den aard der zaak dat ook deze heiligen ten tooneele werden gebracht;
te meer omdat de talrijke geestelijke en wereldlijke vereenigingen hier te lande zich
een heilige als schutspatroon plachten te kiezen en zijn sterfdag - voor hem de eerste
dag eens nieuwen levens - te eeren met de vertooning van een deel van zijn leven.
Een dergelijke openbare vertooning gaf goede gelegenheid tot het aanwerven van
nieuwe
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leden der Broederschap. In de ‘naprologhe’ van het Sacrament van der Nyeuwervaert
worden de toeschouwers dan ook aangemaand, zich bij het gilde van den Sacramente
aan te sluiten.
De heiligheid der heiligen moest blijken in de eerste plaats uit hun heilig leven;
doch ook uit het wonderdoend vermogen dat, van CHRISTUS overgegaan op zijne
apostelen, gaandeweg aan latere heiligen werd toegekend. Met het aantal der aan
heiligen toegeschreven wonderen, nam het aantal tooneelstukken toe waarin zulk
een wonder werd voorgesteld. Derhalve kan het ons niet bevreemden, stukken aan
te treffen die tot titel dragen: Van onser Liever Vrouwen miraculen of van den miracle
van Cambroen17), titels die het hedendaagsch gebruik van het woord mirakelspel
rechtvaardigen.
Ook hier is het aantal titels wederom groot, dat der teksten gering. Wij weten dat
er van den aanvang der 15de eeuw af tal van spelen vertoond zijn, die het leven van
een heilige geheel of gedeeltelijk behandelden of eenig wonder uitbeeldden, dat door
de Moeder Gods, het H. Sacrament of een heilige was verricht. Zoo kennen wij spelen
van Sinte Aecht, van S. Barbele, S. Catharina, S. Godelieve, S. Oncommere; van S.
Aernout, S. Gommarus, S. Jan van Beverley, S. Jacob, S. Rombaut, S. Sebastiaen;
eindelijk een viertal mirakelspelen: van den Smid van Cambroen, van Marieken van
Nimwegen, van den Sacramente van der Nyeuwervaert en van Theophilus18).
Van het mirakelspel van den Smid van Cambroen kennen wij behalve den naam
ook den inhoud, dien ik hier laat volgen zooals het mirakel verteld wordt in de Kroniek
van den clerc uten laghen landen bider see: ‘Int jaer hier na, als men screef 1316,
geschiede een mirakel in Henegouwen, in enen cloester dat Cambroen hiet, van enen
Jode die wel gesien was bi desen grave WILLEM, want hi brachten ter vonten*) ende
*)
deden kersten doen. Ende een tijt na dat dese Jode kersten gedaen was,
doopvont.
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quam hi alleen wanderen inden voirscreven cloester, daer hi inder kerken sach staen
tot eenre stede an eenre wante een gemaelt beelde nader maexel van onser liever
vrouwen. Dese Jode, doe hi niement inder kerken en vernam, toochde hi sinen aert,
ende ginc tot dien beelde, ende stac hem drie steken, een int voirhoeft, een in die
wange ende een in den hals, ende daer quamen ut drie dropel bloets. Ende des nachts
na dat dese Jode dit gedaen hadde, openbaerde hoir onse lieve vrouwe enen smit, die
out ende kranc was, in enen visioen, naerstelic him toesprekende, dat hijs niet en
liete hi en ginge voirden bailu, ende seggen desen Jode an die smaetheit, die hi onser
liever vrouwen bewijst hadde, ende woude dat an him wreken in enen camp. Mit
corten woirden, die Jode quam tegen desen smit te crite, dat ongelike kempen waren;
want die Jode was een vrom cloec man, ende die smit was out ende traech; doch om
dergheenre wille, daer hijt om dede, die was in siin hulpe, ende dede den Jode
openbaerlic inden crite seggen die valsche daet. Doe namen die bailiu ende hincken
an eenre galgen19).
Overigens bleven ons bewaard een gedramatizeerde heiligenlegende van Jan van
Beverley en twee mirakelspelen: van Marieken van Nimwegen en van den Sacramente
vander Nyeuwervaert, die wij nu zullen beschouwen.
Wij bezitten het spel van Jan van Beverley niet in zijn oorspronkelijken vorm,
daar het verwerkt is tot een volksboek, deels in proza en grootendeels in verzen; toch
is er een zoo aanzienlijk deel van het drama overgebleven dat wij ons daaruit wel
een voorstelling van het geheel kunnen vormen20).
Jan, zoon van den graaf van Beverley, besluit de wereld vaarwel te zeggen en als
hermiet te gaan leven. In een groot bosch bouwt hij zich een hut en dient daar Onzen
Lieven Heer nacht en dag met groote innigheid. Zijn zuster tracht hem tot terugkeer
te bewegen: hij kan immers ook in de wereld
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een heilig leven leiden? doch tevergeefs. De duivel die den vromen man gaarne van
God zou aftrekken, komt in de gedaante van een engel tot hem en zegt: omdat gij u
op uwe heiligheid verheven hebt, daarom - zegt mijn opperheer - moet gij één van
deze drie zonden doen: dronkenschap, vrouwenkracht of moord. Lang blijft de vrome
hermiet met weenende oogen twijfelen; dronkenschap schijnt hem ten slotte de minste
zonde. Weer zien wij zijn zuster bij hem; lekkere spijzen en kostelijken wijn heeft
zij medegebracht. De sober-levende hermiet doet zich te goed; bedwelmd door den
wijn, verkracht hij zijne zuster en uit angst dat zijn misdrijf ruchtbaar zal worden,
vermoordt hij haar. Een stem uit den hemel brengt hem tot het besef zijner misdaden.
Tevergeefs tracht hij bij den paus vergiffenis te verkrijgen. In droefheid en rouw
komt hij terug bij het graf der vermoorde. Zelf stelt hij zich tot penitentie als een
beest te kruipen en te leven, totdat een kind van één nacht levens hem de vergiffenis
zal aankondigen.
Ondertusschen is zijn vader gestorven. De nieuwe graaf van Beverley, Jan's
bloedverwant, op jacht in het bosch, vindt het ruige mensch-dier kruipend en voert
het met zich naar zijn woonplaats; daar doet zijn pasgeboren kind het woord van
vergiffenis hooren. Jan spreekt zijne biecht voor den bisschop van Cantelberghe en
begeeft zich op nieuw naar zijn zusters graf. Hij breekt het graf open - daar staat
zijne zuster in levenden lijve vóór hem. God heeft hare ziel weder in haar lichaam
gezonden; zij wil een oprechte biecht spreken en het heilig sacrament ontvangen,
vóórdat haar leven opnieuw ten einde zal gaan. Samen zien wij hen ten slotte hunne
schreden wenden naar den bisschop van Cantelberg.
Zooals men ziet, wordt hier de wereldverzaking verheerlijkt, die immers tot
heiligheid brengt, doch tevens gewaarschuwd tegen de zelfverheffing. Colette, de
zuster van den heiligen
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man, stelt de wereld en het zondige vleesch voor; zij immers waarschuwt hem:
Wi sijn van hoogher aert gheboren
Ende ooc van edelen gheslachte.

Zij komt met kostelijke spijs en drank, zinnelijke genietingen, en haar broeder zegt
haar dan ook dat zij ‘wil volghen na den vleessche’21). Overigens is er een
stichtelijk-didactische geest in het stuk die ons herinnert aan de moraliteiten. Blijkbaar
heeft Jan van Beverley zich inderdaad schuldig gemaakt aan zondige zelfverheffing;
wel is de duivel hier de beschuldiger, doch hij moet wel de waarheid spreken, daar
God immers toelaat dat de heilige zoo zwaar beproefd en bedroefd wordt. De moraal
van het stuk wordt door den hermiet zelf samengevat in hetgeen hij zegt tot zijne
zuster:
Die werelt, die viant ende dat vleesch,
Als dese drie hebben haren heesch*)
Dan blijft die edel siele verloren22).

*)

hun eisch.

Een gedachte die wij meer dan eens in het leerdicht der 14de eeuw hebben
aangetroffen. Verderop lezen wij:
Dat wet ic nu wel rechtevoert
Dat dronckenschap, des sijt ghewes*),
Wortel van allen quade es23).

Van het realisme dat wij in het spel der Vroede en Dwaze Maagden opmerkten, is
hier niets te bespeuren. Voorzoover men uit het stuk in zijn hedendaagschen toestand
kan opmaken, is hier van de gelegenheid tot het realistisch uitbeelden der dingen
weinig of geen gebruik gemaakt. Het verkrachtingstooneel schijnt kiesch behandeld
te zijn24). De bewerking heeft de verdiensten van eenvoud en natuurlijkheid, doch
poëzie van
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eenige beteekenis is hier schaarsch; slechts in Jan's gebed tot Maria, nadat hij zonder
troost Rome heeft verlaten, zien wij de aandoening zóó sterk worden dat zij poëzie
voortbrengt25).
Noch het wonderbaarlijke noch het wonder ontbreken hier: het ruige mensch-dier
dat in het bosch leeft en gevangen wordt meegevoerd, het pasgeboren kind dat
woorden van vergiffenis spreekt, de gravendochter die opstaat uit de dooden. Met
het oog daarop zou men het spel van Jan van Beverley ook een mirakelspel kunnen
noemen.
Het heeft op dien naam niet zooveel recht als het spel van den Sacramente dat een
aaneenschakeling van wonderen bevat; doch niet minder recht dan het spel van
Marieken van Nimwegen. Echter, daaruit blijkt slechts op nieuw, hoe onvolkomen
de meeste classificatiën zijn.
In omvang verschillen deze beide mirakelspelen weinig: het eerste bestaat uit 18
tooneelen en ruim 1300 verzen, terwijl het tweede in 16 tooneelen verdeeld is die
ruim 1100 verzen tellen26). Maar groot is het verschil in dramatisch karakter en
dramatische waarde. In het Sacramentsspel, door zekeren SMEKEN gedicht, zien wij:
hoe een hostie door een boer Jan Bautoen en een paar vrouwen gevonden wordt in
het veen bij de Nyeuwervaert; hoe die hostie bloedt wanneer hij haar opneemt en
wanneer zij later met een griffel doorboord wordt door een twijfelziek advocaat
Meester Macharys, die de goddelijkheid der vondst op de proef wil stellen; hoe zij
een ridder, Heer Wouter van Roosbeke, redt uit de handen der ongeloovigen; tal van
wonderen verricht aan allerlei zieken en mismaakten en andere menschen redt uit
dreigende gevaren; hoe zij eindelijk op verzoek van Graaf Jan van Nassau met
toestemming van den bisschop van Luik binnen Breda wordt gebracht.
Eene schrale stof, die weinig of geen dramatische elementen
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bevat, doch juist daardoor den dichter dwong tot inspanning zijner krachten. Smeken
heeft dan ook zijn vindingrijk vernuft getoond in de wijze waarop hij van zulk een
stof nog zulk een spel heeft weten te maken. Steeds en alleen vereerders van het
Sacrament ten tooneele zien, zou - meende hij terecht - de toeschouwers vervelen.
De sceptische advocaat kwam hem daarom goed te pas. Om het element van strijd
te versterken, bracht hij ‘duvelrye’ in zijn spel. De beide duivels Belet van Deugden
en Zondig Bekoren zijn voortdurend bezig het Sacrament tegen te werken. Zij spelen
een hoofdrol: zij openen het stuk met een komischen dialoog, zij besluiten het stuk;
na bijna elk bedrijf ziet men hen te voorschijn komen om te schelden, te vloeken,
iemand op te stoken, nieuwe plannen te beramen; elk tooneel is als het ware gevat
in ‘duvelrye’.
Afwisseling bracht ook de episode van Heer Wouter van Roosbeke. Uit de venen
van de Nyeuwervaart worden wij plotseling verplaatst naar Pruisen, waar Heer Wouter
met zijne knechten strijdt tegen de heidensche inwoners, hier ouder gewoonte
Sarracenen genoemd; bijna al zijne knechten worden gedood, hij zelf komt met een
knecht in de macht des vijands, het lot beslist door middel van een witte en een zwarte
boon dat de knecht verbrand moet worden. Waarschijnlijk hebben wij in deze episode
een herinnering aan tochten als die van graaf WILLEM IV tegen de Pruisen. Doch
slechts voor een deel zal de poëzie hier ontleend zijn aan het leven, zij het dan ook
aan het leven van vroegeren tijd; voor een ander deel berustte zij zeker op literaire
herinneringen, want verzen als:
Ghy slaet hier slaghen alsoe milt
Soe een smet doet op sijn aenbilt

herinneren al te levendig aan romans als de Ferguut, Heer Wouters rede tot zijne
knechten al te levendig aan die van
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bisschop Turpijn uit het - ook tot een tooneelstuk verwerkt - Roelantslied.
Heeft Smeken bij zijn streven naar afwisseling zijn doel niet voorbij geschoten?
De ‘duvelrye’ beslaat meer dan een derde van het geheele stuk (560 van de 1332
verzen). Doch misschien mag men aannemen, dat daardoor juist de strijd tusschen
goed en kwaad in deze wereld getypeerd wordt. Overigens zijn die duiveltooneeltjes
zelf levendig en kleurig en heeft het gansche stuk zekere frischheid die aangenaam
aandoet.
Doch in levensvolheid en poëtische kracht moet het onderdoen voor het spel van
Marieken van Nimwegen. Reeds uit een overzicht zal ons dat ten deele blijken.
Marieken wordt door haar oom, een bejaard geestelijke wiens huishouden zij
bezorgt, uitgezonden om inkoopen te doen op de markt van het naburig Nijmegen.
Het wordt haar bij de onveiligheid der wegen te laat om 's avonds naar oom
Ghysbrecht's huis terug te keeren. Zij klopt dus aan bij hare moei om een nachtverblijf.
Maar de moei, een boos oud wijf, nog verhit door een kijfpartij tegen vier andere
vrouwen over de geschillen tusschen Hertog Arnout en zijn zoon, weigert haar binnen
te laten. In angst en vertwijfeling roept zij den Duivel aan. Snel is deze ter plaatse.
Hij komt in de gedaante van een man met één oog, geeft voor dat hij Moenen heet
en beweegt haar zich aan hem over te geven. Hij zal haar de zeven vrije kunsten
leeren, zij zal genieten, vreemde steden zien .... het eenvoudig kind laat zich verlokken.
‘Dien hatelijken naam van Maria moest gij afleggen’ zegt Moenen. Doch daartoe is
zij niet te bewegen; iets wil zij doen: alleen de eerste letter zal zij behouden en zoo
noemt haar verleider haar voortaan Emmeken. Die eene letter zal haar behoud worden.
Zeven jaar lang zwerft het tweetal in losbandige vroolijkheid van stad tot stad. Doch
onderwijl ontwaakt in Marieken het berouw en gaandeweg
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wordt het sterker. Zij verlangt terug naar het land van Gelre, naar haar oom en hare
vrienden. Moenen geeft gehoor aan haar wensch. Zoo staan zij dan weer in Nijmegen.
Juist is het Ommegangsdag; men zal het wagenspel van Masscheroen spelen. Onder
de vertooning wordt het Marieken te bang; zij komt tot inkeer en weigert Moenen
langer te volgen. In zijn woede grijpt hij haar aan, voert haar met zich omhoog en
laat haar daarop vallen in de hoop dat zij verpletterd zal worden. Door Maria's hulp
blijf zij behouden. Met haar oom trekt zij nu naar Rome, waar zij hare zonden biecht
aan den Paus. Deze legt haar aIs penitentie op: drie ijzeren ringen om hals en armen
te dragen, totdat zij vanzelf afvallen. In het Klooster der Bekeerde Zondaressen te
Maastricht geschiedt dat wonder en nu kan zij rustig sterven.
Hoe zijn wij hier in het volle leven van dien tijd door alles wat ons gezegd of
vertoond wordt! Dat kijkje in de eenvoudige dagelijksche behoeften van een
pastoors-huishouding: Marieken wordt uitgezonden om kaarsen, olie voor de lamp,
azijn, zout, uien, zwavelstokken (‘solferpriemen’); in de genoegens van het
jongemeisjes-leven: het avondspel, het reien op de muziek van den pijper, de
minnarijen in het korenveld. Voortreffelijk voor dien tijd is bovenal het tooneel in
de herberg den Gulden Boom te Antwerpen; daar zien wij de ‘quistgoeykens’, de
gildekens, die wij vroeger leerden kennen, in levenden lijve voor ons, in hun handel
en wandel met vaardige hand geschetst: het binnenkomen in de herberg, de ‘cnape’
die hun vraagt wat zij zullen bestellen, de roep van den ‘cnape’ naar het buffet: ‘Een
eerst! ou!’ het bijschuiven van een paar drinkebroers die het mooie meisje in het oog
krijgen - dat alles leeft nog voor ons. De ingevlochten vertooning van het wagenspel
is evenzeer een karakteristieke trek uit het leven van dien tijd.
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Ja, wij vinden ook in dit stuk soms het epische waar wij het dramatische verwachten,
doch hoeveel goeds juist in dramatisch opzicht staat daartegenover. Het
Sacramentsspel toont in zijn bouw overeenkomst met zoo menig schilderstuk uit
dezen tijd, waarin wij het leven van een heilige afgebeeld zien in ettelijke naast
elkander geplaatste tafereelen, die onderscheidene op elkander volgende deelen van
het heiligenleven voorstellen27). De innerlijke samenhang der onderscheiden tooneelen
is gering, van ontwikkeling eener handeling is weinig of geen sprake. In Marieken
van Nimwegen daarentegen zijn die dramatische samenhang en ontwikkeling
aanwezig. Het bange voorgevoel dat Heer Gijsbrecht bij het afscheid van Marieken
overvalt, bereidt ons reeds in den aanvang voor op iets dat dreigt in de toekomst.
Van dien tijd ontwikkelt Marieken's zondig leven zich geleidelijk. Maar in de zonde
ontwaakt het berouw, wij zien het sterker worden (vs. 590 vlgg., 695-7, 716-'21),
totdat de vertooning van het wagenspel de καταστροφ met zich brengt, de tranen
gaan vloeien en zij den duivel verzaakt. Moenens laatste poging om zijn prooi vast
te houden, de duivelbezwering door Marieken's oom, hun reis naar Rome en het met
naïeve kunst geschetst onderhoud met den paus, de penitentie en het levenseind der
bekeerde zondares vormen een waardig slot van dit oorspronkelijk en fraai
tooneelstuk.
Anders dan in het Sacramentsspel valt hier reeds een poging tot karakteristiek te
waardeeren: Marieken zelf, argeloos kind dat huivert bij Moenens eerste komst nog
vóórdat hij een woord gezegd heeft; dat met zulk een naïeven trots hare pasverworven
kennis en kunst tentoonspreidt in de taverne; die steeds iets van hare oorspronkelijke
reinheid weet te bewaren en zoo van ganscher harte berouw heeft over hare
afdwalingen. Ook de moei, al is zij eer een type van den hartstocht dan een
hartstochtelijk mensch, heeft echt menschelijke trekken; treffend is
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vooral haar smadelijke spot met Mariekens vrees voor overlast van mannen: zoo
cynisch spreekt tegenover een rein jong meisje een hartstochtelijke oudere vrouw
die in hare jeugd waarschijnlijk bezorgder was voor haar kleêrtje dan voor haar eertje.
In den duivel, minnelijk sprekend, zijn slachtoffer lokkend - als de slang vanouds met het uitzicht op kennis, rondwandelend onder de menschen en overal zijn slag
slaand, tehuis ook in de taverne, is reeds iets van den modernen Mephisto. De
zelfmoord van Mariekens moei, felle partijgangster van den jongen Karel van Gelre,
die veroorzaakt wordt door de verlossing van den ouden hertog Arnoud uit de
gevangenis, geeft aan dit stuk een staatkundigen achtergrond en ruimer horizon.
Als in laag relief zien wij tegen dien achtergrond al die beeldjes en beeldengroepen
uit het huiselijk en maatschappelijk leven van dien tijd en te midden daarvan de
aantrekkelijke gestalte van Marieken, dramatische uitbeelding van het ‘goet berou
mach als ghewouden’*) dat wij vroeger hebben leeren kennen in verhalen als dat van
*)
Sinte Gheertruut, van Beatrys en Theophilus.
alles goedmaken.
Evenals in de beide Maria Bliscappen vinden wij ook in deze twee mirakelspelen
een ontwikkeld gevoel voor de beteekenis van het lyrisch element ter vertolking van
sterke aandoening. Zoo vinden wij lyrische vormen in het Sacramentsspel waar van
de hostie gesproken wordt, in Heer Wouters opwekking tot zijne krijgsknechten om
‘Christus lachter*) te wreken’, in zijn gebed tot het Sacrament, in het afscheid van de
wereld dat de knecht uitspreekt; in Marieken van Nimwegen waar Marieken hare *)schande.
weeklachten uitstort, in Heer Gijsbrechts angst over zijn nicht, de woede der booze
moei die met een zelfmoord eindigt, Marieken's berouw, hare verrukking bij het
afvallen der ijzeren ringen28).
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Anderzijds herinneren de verzen vooral van Marieken van Nimwegen niet zelden
aan die uit het spel van de Vroede en van de Dwaze Maagden waar deze de min of
meer gerhythmeerde taal van het dagelijksch leven naderen: het rethorykersvers
waarop wij vroeger de aandacht vestigden en dat wij ook in het vervolg nog telkens
zullen hooren.
Dat deze beide stukken, evenals trouwens de meeste hier behandelde drama's,
voortgekomen zijn uit de kringen der rethorijkers, blijkt ons uit meer dan een
eigenaardigheid of onderdeel. Ik wijs o.a. op den lof van rhetorica in Mar. van
Nimwegen en het referein met den stock: ‘Door d'onconste gaet de conste verloren’;
op de rederijkersrijmen die vooral in het Sacramentsspel in vollen tier zijn, het ‘adyeu’
van Heer Wouters knecht, de toespraak tot de Hooge Overheid (vs. 75-77) die ook
in de Maria Bliscappen voorkomt, op de verfranschte taal. Het is begrijpelijk, dat
wij deze en dergelijke karaktertrekken zullen terugvinden in de moraliteiten, die
immers ook een uiting waren van de ‘conste van rethorycke’. Behalve deze vallen
echter in de tot hiertoe behandelde drama's andere karaktertrekken op te merken die
ons evenzeer voorbereiden op de moraliteiten. Dat wij die zullen vinden vooral in
de beide mirakelspelen, beide ontstaan omstreeks het eind der 15de eeuw, den tijd
waaruit ook de ons bekende oudste moraliteiten dagteekenen, is verklaarbaar. Reeds
in het spel van Jan van Beverley troffen wij een vrij duidelijk waarneembaar
stichtelijk-didactisch element aan. Dat stichtelijke en didactische, versterkt met andere
verwante elementen, zullen wij nu hier en daar aanwijzen vooral in de beide
mirakelspelen.
Een goed voorbeeld vinden wij in het Sacramentsspel in het 4de tooneel waar de
pastoor een kleine leerrede houdt over het sacrament dat hij uit het veen heeft
opgeheven; wij hooren daar telkens uitdrukkingen als: ‘God ontfermelic toont hierby’,
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‘exempel siedy’, ‘Hier neemt exempel aen’. Het stuk wordt dan ook door den dichter
zelven: ‘een zuverlijc bewijs’ genoemd29). Het spel van de Vroede en de Dwaze
Maagden heet in den proloog: ‘een gheestlic bewijs’, dat van Marieken van Nimwegen
in het voorlaatste vers: ‘dit slecht*) bewijs’. Zelfs vinden wij hier een verdediging
*)
van het stichtelijk drama, door dezen dichter blijkbaar noodig geacht tegenover
eenvoudig.
hen die zich misschien zouden ergeren aan het wereldlijk karakter van zijn stuk.
Sprekend van het spel van Masscheroen zegt Marieken tot Moenen:
Ic heb mijn oom hooren seggen, op ander saysoen,
Dat dit spel beter is dan sommich sermoen;
Daer sijn goede exempelen somtijts in sulcke spelen,
Diet volck troosten.

Denzelfden didactischen geest ademen de woorden van den pastoor in het
Sacramentsspel, waar hij tot den advocaat Macharius zegt:
Ghy geeft donnosel, erme, zemple
Aen u twyfelinge quaet exempel.

Denzelfden geest ook merken wij op in de waarschuwing tegen partijschap, vreemd
klinkend uit den mond van Mariekens moei, doch wel op haar plaats in de rol van
den duivel:
Wat dwaser menschen, dat sy om Princen oft Heeren
Oft om partijschap haer selven verdoen
enz.30).

Wie wil waarschuwen, verbeteren, zuiveren, komt licht tot hekelen. Daarom
verwondert het ons niet in het Sacramentsspel een beschouwing te vinden over de
babbelzucht der vrouwen; verderop de duivels te hooren zeggen dat het gemakkelijk
is,
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nonnen en bagijnen in verzoeking te brengen, geestelijken en leeken tot zonde te
doen neigen; en een der afgevaardigden van Graaf JAN VAN NASSAU tot den bisschop
van Luik een opmerking te hooren maken over de dwaling der geestelijken, al wenscht
de bisschop er het zwijgen toe te doen31).
Dat deze neiging tot leeren, hekelen, stichten zich gaarne van de allegorie als
middel zou bedienen, ligt in den aard der zaak. De allegorie immers maakte het
mogelijk, het wezen van den mensch: wonderbaar samenstel van lichaam en geest,
van gevoel, verstand en wil, van neigingen en krachten, aandoeningen en hartstochten,
deugden en ondeugden uiteen te zetten, te verzinnelijken in zijne onderscheidene
deelen en onderdeelen; aanschouwelijk onderwijs in de ethiek te geven zooals de
mysteriën het voor het geloof deden. Allegorische personages, zooals wij er in de
literatuur der 14de eeuw zoovele hebben aangetroffen, ontbreken in de door ons
behandelde drama's uit dezen tijd niet. In de Eerste Bliscap van Maria zien wij
behalve Nijt, Ontfermicheit, Gerechticheit, Waerheit en Vrede, die reeds uit zeer
vroege tijden dagteekenen, ook nog Bitter Elende (Ellindicheit) ‘op crucken, ermelic
gecleet’ en Innich Gebet. De vroede en dwaze maagden zijn zonder onderscheid
allegorische personages. De beide duivels in het Sacramentsspel heeten Belet van
Deugden en Zondig Bekoren. In de moraliteiten zullen wij de neiging tot allegorie
zóó sterk zien worden, dat de personages vaak uit louter allegorieën bestaan.
Langs deze wegen heeft zich dus de moraliteit ontwikkeld: één der uitingen van
de ‘edele conste van rethorycke’, niet haar eenige, noch, uit aesthetisch oogpunt
beschouwd, haar voornaamste uiting; doch die, in de zestiende eeuw overheerschend
geworden, later te onrechte is voorgesteld als het eenige wat de ‘ghesellen van
rethorycke’ aan dichterlijke kunstwerken hebben voortgebracht.
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Wat ons van de moraliteiten uit de 15de en de eerste twintig jaren der 16de eeuw is
overgebleven, moge nu een plaats vinden in ons verhaal.

Overgang tot het wereldlijk drama.
Moraliteiten.
Men kan het verschil tusschen mysteriespel, heiligenspel en moraliteit in hoofdzaak
wel terugbrengen tot het verschil tusschen kerkelijk, geestelijk, en stichtelijk of
didactisch. Echter mag dat verschil ons niet doen vergeten, dat deze drie soorten van
drama's uitingen waren van één geest noch dat het verband tusschen de eerste en de
tweede soort duidelijk zichtbaar is evenals dat tusschen de tweede en de derde soort.
De schakel tusschen mysterie-spel en heiligenspel ligt, zooals wij zagen, in den
bijbel; die tusschen mysterie-spel en moraliteit kan eveneens daar worden aangewezen.
Het oudste ons bekende stuk van dezen aard dagteekent van 1450 en wordt genoemd:
‘een moraliteit vander verrisenisse ons liefs Heeren’32). Die titel geeft een
vingerwijzing die de richting der ontwikkeling van het drama wel niet duidelijk toont,
maar toch doet vermoeden.
Voor de zich ontwikkelende burgerij en hare tolken, de rethoryckers, was het niet
langer genoeg, de waarheden des geloofs, verbeeld door hemelsche personages,
aanschouwend te gelooven; de toenemende geestelijke zelfstandigheid had er behoefte
aan, die waarheden voor het verstand aannemelijk te maken, te betoogen, te bewijzen.
Vroeger had men Ons Heeren Passie voorgesteld in woord en beeld - nu vertoonde
men: ‘een bewijs*) vanden lijdene ons Heeren voor 't menschelicke gheslachte’
*)
onderrichting.
(a0. 1511). Het verband tusschen mysterie-spelen en
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moraliteiten is voorts zichtbaar in de bijbelsche gelijkenissen. Wij hebben het spel
van de Vroede en de Dwaze Maagden onder de mysterie-spelen gerangschikt, omdat
daarin een deel des bijbels is behandeld, JEZUS er ten tooneele komt en ook omdat
deze eschatologische stof reeds zeer vroeg verwerkt is tot een drama, dat, half in het
Latijn, half in het Oudfransch opgesteld, nog dicht bij het kerkelijk drama staat.
Echter kunnen wij daarom nog niet elk spel, waarin een bijbelsche gelijkenis is
verwerkt, tot de mysterie-spelen rekenen; noch elk spel waarin een of meer hemelsche
personages optreden. Zoo is de naar een gelijkenis zweemende beeldspraak: ‘die
gezond zijn hebben den medicijnmeester niet van noode, maar die ziek zijn’, verwerkt
tot een tooneelstuk, getiteld: Van der siecten der broosscer naturen; JEZUS en MARIA
treden beiden in dit stuk op. In een ander stuk uit ongeveer denzelfden tijd, Spyeghel
der Salicheyt van Elckerlyc, komen GOD en een engel ten tooneele. Echter zal men
die beide stukken met meer recht tot de moraliteiten dan tot de mysterie-spelen
rekenen, daar de personages overigens uitsluitend allegorieën zijn, en stichtelijke
leering in den vorm van redeneering en betoog het wezen van beide uitmaakt.
Zoodanig zal naar alle waarschijnlijkheid het karakter zijn geweest ook van een
drietal stukken uit dezen tijd die ons slechts bij name bekend zijn: Een scoen herlyc
spel van den gierigen buyc (a0. 1491), misschien eene verwerking der bekende fabel
over den strijd tusschen de maag en de overige ledematen; De tien gheboden Gods
(1498), Tspel vander consciencie ende bewijse (1504) en Een spel en goet onderwijs
van deuchden (1512)33).
Behalve de twee bovengenoemde moraliteiten bleef ons nog een derde over waarin
de maatschappelijke satire op den voorgrond staat en een fragment van een vierde
dergelijk stuk. Die vier gaan wij van naderbij beschouwen.
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Bij den aanvang van het naar haar genoemd stuk zien wij Broze Natuur ziek ter aarde
liggen. In een monoloog klaagt zij dat zij door Adams schuld ‘veel broosscher dan
een ghelas’*) geworden is. Goede Inspiracie die haar komt troosten, raadt Kennisse
*)
te roepen en herinnert aan Gods genade. Maar Vreese, inmiddels opgekomen,
glas.
zegt - wij herinneren het ons uit het mysterie-spel - God is barmhartig, maar ook
rechtvaardig. Inmiddels treedt Jezus ten tooneele en begint de menschen tot zich te
roepen in een rondeel:
Comt alle tot mi, die mijns begheren,
Die blint sijt, doof, cropel ende manck,
Alle siecten die can ick wel weren,
Comt alle tot mi, die mijns begeren
..............
Ten woont geen meester in eenich stat,
Diemen in consten mi gelijc mach prisen,
Ic ben expeert, perfect, ic weet al bat,
Metter daet willick mijn const bewisen.

Zoo gaat het voort in den trant van een wonderdokter op een marktplein. In
overeenstemming daarmede is een der gelijktijdige houtsneden in een boekje, waar
men Jezus ziet staan vóór een huis, waar een ‘orinael’ uithangt en daarboven:
Doctor Jhesus hanct ut sinen orinael,
Toghende, datti meester es principael.

Op de bede van Broze Natuur wendt Maria zich nu tot haar zoon Jezus om hulp.
Jezus schrijft voor dat Kennisse, Vreeze en Inspiracie een ‘purgacie’ moeten gereed
maken, bestaande o.a. uit alsem van berouw en hyssop van biecht, gezoden in heete
tranen. Vóórdat de zieke gaat rusten, moet zij 's morgens en 's avonds een lepel
‘caritate’ nuttigen, gemengd met azijn
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van den verrezen God. Mocht hare maag bezwaard worden door ‘humoren’, dan kan
men haar zoet hemelsch brood geven, door Maria gebakken, en lamsvleesch gebraden
aan het kruisspit. Inspiracie besluit het stuk met een opwekking tot de toehoorders
om hulp te zoeken bij Maria en op te staan uit den slaap der zonden.
Geeft dit overzicht reeds een weinig gunstigen indruk van de wijze waarop deze
dichter het schoone bijbelwoord heeft opgevat, niet gunstiger kan men oordeelen
over het samenstel en de bewerking van het stuk. Van handeling is tenauwernood
sprake; wij hooren slechts een reeks van samenspraken in verzen van weinig of geen
verdienste34).
Was hier de menschelijke natuur hoofdpersoon, in den Spieghel der Salicheit is
het ‘Elckerlyc’, d.i. het gansche menschelijk geslacht. De strekking van het stuk was:
den mensch te herinneren aan de ure des doods, aan zijne verplichting rekenschap
te geven aan den oppersten rechter en dat niemand of niets hem daarbij kan helpen
dan Deugd en Kennis. Een deel dier grondgedachte vinden wij reeds in het spel van
Jan van Beverley, waar deze tot zijne zuster zegt:
En hebbe vrient noch maghe so groot,
Die voer my soude willen sterven die doot
Die ic emmer sterven moet35).

Ook Elckerlijc immers ondervindt de waarheid dier woorden. De Dood heeft hem
voor Gods rechterstoel gedaagd. God, dien wij bij den aanvang van het stuk ten troon
zien zitten, klaagt over de verdorvenheid der menschen: de zeven Deugden zijn van
de aarde gevlucht, de zeven Hoofdzonden regeeren; Elckerlijc leeft zonder zorgen,
daarom moet hij rekenschap komen afleggen. Tevergeefs tracht Elckerlijc den
schrikwekkenden bode te verbidden; een reisgezel mag hij zich echter zoeken.
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Hij wendt zich nu beurtelings tot Gezelschap, Vrienden, Magen, Het Goed, de Vijf
Zinnen, Kracht, Schoonheid - allen weigeren hem te vergezellen. Alleen Deugd en
Kennis begeven hem niet. Zij brengen hem tot Biecht die ‘int huus der Salicheden’
woont. Deze geeft hem een ‘juweelken dat penitentie’ heet: een geesel waarmede
hij zich moet kastijden, indachtig dat ook Onze Heer met geeselen geslagen is.
Zoodoende op den rechten weg gekomen, genaakt hij met zijne gezellinnen de
hemelpoort. Daar wordt hem de blijde mare verkondigd, dat zijne rekening ‘puer
ende reyne’ is bevonden. Zijne ziel wordt in den hemel gevoerd. ‘Mogen wij allen
daar komen!’ - met dien zegenwensch besluit de dichter het stuk.
Die dichter, waarschijnlijk zekere PIETER DORLAND (1454-1507) een Diestenaar
die eenige mystieke werkjes heeft geschreven, was blijkbaar een rechtzinnig
geloovige, evenals de overige auteurs der tot nog toe behandelde drama's. Als
Elckerlijc vrouw Biechte ziet, valt hij voor haar op de knieën en roept: ‘O glorieuze
bloem, die alles helder maakt, die vuile smetten uitwischt, wil mij zuiveren van mijne
zonden!’ Hij verheft den priesterlijken staat hoog: keizer, koning, hertog noch graaf
hebben van God zulk een gave ontvangen als de geringste priester; God heeft hem
boven de engelen gesteld, want elk priester kan met vijf woorden Gods waarachtig
lichaam op het altaar brengen. ‘O edele priester van hooge waarde’, roept Elckerlijc
uit, ‘al kusten wij uwe voetstappen, gij zoudt het waard zijn!’ Wel tracht Kennisse
dezen lof te beperken door te wijzen op de geldzucht en de onzedelijkheid van
sommige priesters; doch Vijf Zinnen antwoordt: ik hoop dat niemand hunner zich
daaraan zal schuldig maken; laat ons daarom de priesters in eere houden en doen wat
zij ons leeren.
Die laatste wending herinnert ons een dergelijke in het Sacramentsspel, evenals
Elckerlijc's vereering van den priesterstand
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ons een uiting van Jan van Beverley te binnen brengt36). Met het oog op dergelijke
uitingen mag men vermoeden dat SMEKEN en de overige dichters van ons geestelijk
drama grootendeels tot den geestelijken stand hebben behoord. Doch wat daarvan
zij, in het genre der moraliteit heeft PIETER DORLAND een verdienstelijk stuks werks
geleverd. Er is in dit stuk een geleidelijk verloop en een rustige afwisseling die het
publiek moeten hebben geboeid.
GOD in zijne majesteit ten troon gezeten, die den schrikwekkenden Dood als bode
afvaardigt, moet de toeschouwers dadelijk onder den indruk van den toestand hebben
gebracht. Zóó waren zij in de rechte stemming om met belangstelling te volgen wat
er verder gebeurde: de eerste ontmoeting van den onbezorgden fraai uitgedosten
Elckerlijc met den Dood; zijn angst; zijn vergeefsch smeeken; de teleurstellingen
achtereenvolgens ondervonden bij de weigeringen zijner vrienden; de verademing
als Deugd en Kennis hem niet verlaten; zijn voetval voor Biechte; zijn inkeer tot zich
zelven, hoogtepunt van het stuk, aangegeven door een drietal fraaie lyrische
coupletten; de geeseling op het tooneel; het aantrekken van het kleed van berouwenis
en het weenen van blijdschap - dat en zooveel meer moet met klimmende aandacht
zijn aanschouwd en gehoord tot het blijde einde toe. Te meer zal het, niet te
omvangrijke, immers nog geen 900 verzen tellend, stuk hun behaagd hebben, omdat
het vers hier - evenals in het spel van Jan van Beverley - nog vrij wat van het
oud-nationale rhythme heeft bewaard en in de taal de frischheid en natuurlijkheid
van het dagelijksch leven met gematigdheid zijn weergegeven.
Er is slechts één ‘maar’ waarvan wij hier ten slotte melding moeten maken: de
oorspronkelijkheid van het stuk staat niet zoo vast als wij het voor de eer onzer
nationale letteren wel zouden wenschen. Er bestaat een Engelsch stuk onder den titel
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Every-Man, dat een zóó sterke overeenkomst vertoont met dat van Elckerlijc, dat
een van beide een vertaling of bewerking moet zijn van het andere, tenzij beide op
één origineel berusten. Voor het laatste vermoeden bestaat weinig of geen grond;
omtrent het eerste dilemma is, zonder nieuwe bewijzen, geen afdoende beslissing
mogelijk; voorloopig blijft mij waarschijnlijk voorkomen dat het Nederlandsche stuk
in het Engelsch is vertaald evenals dat van Marieken van Nimwegen37).
In de tot dusver behandelde drama's hebben wij de stem der satire nog maar even
gehoord: een spotternijtje over de babbelzucht der vrouwen; een paar verwijten aan
het adres der priesters, bovendien onmiddellijk verzacht of beantwoord met een
vermaning om de priesters te eeren - dat was alles! In de overige literatuur van dezen
en vroegeren tijd was wel veel meer gezegd en dat meerdere soms op veel scherper
toon. Doch het hekelen was voor een tooneeldichter dan ook veel moeilijker dan
voor een ander dichter. In een leerdicht, een lied, een referein kon men zijn hart
uitstorten, zijn spotlust botvieren, kon men op scherpen of bitteren toon zonde en
leugen aanvallen of de waarheid verdedigen; zulk letterkundig werk werd voorloopig
slechts bekend aan enkele personen of aan de leden eener Kamer van Rethorycke,
werd soms afgeschreven en kon zoo zijn weg vinden - doch de naam van den auteur
werd in de meeste gevallen verzwegen. Diezelfde vrijheid van spreken op het tooneel
te handhaven, had meer in! De stem van den tooneeldichter werd gehoord in het
openbaar, gewoonlijk op een marktplein, niet zelden vóór het Stadhuis; daar zetelde
de Overheid die de ‘Ghesellen van Rhetorycke’ beschermde maar ook op hun bijstand
rekende, die vaak bij de vertooning van een stuk aanwezig was; het publiek was
gemengd, bestond uit armen en rijken en - ‘alles schickt sich
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nicht für alle’; dat hebben de Rethoryckers misschien niet beseft, maar zij kunnen
het licht hebben gevoeld. Bij deze ongunst der omstandigheden kwam nog, dat de
geestelijke zelfstandigheid wel bezig was zich te ontwikkelen, doch dat die aanwas
in kracht eerst langzamerhand in zijn werk ging. De geestelijke zelfstandigheid moest
sterker, de prikkel die haar tot spreken dwong, scherper worden, vóórdat de satire
hare stem met kracht kon verheffen.
Maar geheel zweeg zij niet. Algemeene ondeugden kon zij aantasten en, niemand
in 't bijzonder aanduidend of noemend, zelf buiten schot blijven. Dat is geschied in
een moraliteit die uit het laatst der 15de of den aanvang der 16de eeuw dagteekent en
den titel draagt: van Nyeuvont*), loosheit ende practike: hoe sy vrou Lortse verheffen38)
*)
Vrou Lortse is het verpersoonlijkt Bedrog en het tooneelstuk een satire op de
listige streek.
gansche maatschappij, voorzoover zij zich bezig houdt met knoeien en bedriegen.
Vrou Nieuvont heeft het plan opgevat ‘Meest elc’ aan haar snoer te krijgen en vraagt
Practijk en Loosheid om raad. Men besluit Sinte Lorts als een nieuwe heilige te
verheffen. Eene kas wordt voor haar beeld vervaardigd; een ‘cassenaer’, Hard van
Waarzeggen, en zijn knecht Kleinvrees zullen de nieuwe heilige aan het volk bekend
maken en de menigte opwekken zich in haar gild te laten opnemen. Weldra laten
Meest elc, Veel volcx, Die Sulcke*) en Tcommuyn zich inschrijven tot groot vermaak
*)
Menig een.
van den zot ‘Schoon toogh’*) die gedurig met zijne marot ‘Quaet ende Waer’
*)
babbelt. Nadat de beide advocaten zich van dit alles overtuigd hebben, keeren zij
Schoone schijn.
terug naar ‘Vrou Nieuvont’ en boodschappen het haar. Met een opwekking om Sinte
Lorts te eeren wordt het stuk besloten.
De algemeenheid dezer satire geeft aanleiding tot belangwekkende
zedenschilderingen, verdienstelijk voor dien tijd ook
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ten opzichte van den vorm. Van tijd tot tijd slechts kiest de satire hier den vorm der
ironie. Zoo b.v. waar de ‘cassenaer’ alle loszinnige mannen en vrouwen, jongelingen
en meisjes oproept zich te laten inschrijven. Wij worden herinnerd aan JACOB VAN
OOSTVOORNE's gilde van de Blauwe Schuit, wanneer wij dezen tooneeldichter hooren
roepen: financiers, kooplieden, pachters, ridders, schildknapen, ruiters, renteniers,
poorters en ambachtslieden, ontsteekt Vrou Lortse een kaarsken en zij zal u helpen
in den nood. Leent en borgt en denkt niet aan betalen. Die weg voert naar Poover en
Niethagen! - geliefde herbergen van Aernout's arme broederen, zooals wij ons
herinneren - Vooral richt de auteur zijn aanval op kooplieden en rentmeesters die
het hun toevertrouwd geld en goed verduisteren en dan naar Middelburg of ‘over 't
veer’ (Veere?) trekken en zich te Walem vestigen, waar zij ‘ghebont en gheringt’ in
vrijheid rondwandelen.
Een rechtstreekschen weg om zijn doel te bereiken, slaat hij in, waar hij ‘Meest
elc’ zijne zonden doet biechten en hem door den ‘cassenaer’ een spot-aflaat geven.
Liefst geeft hij den Zot het woord: ‘Schoon toogh’ veinst voortdurend in druk gesprek
te zijn met zijne marot, wie hij allerlei spottende afkeurende opmerkingen in den
mond legt: Zoo b.v. ‘Ik zeg u, Marotte, zwijg, in des duivels naam! Zegt gij, dat
knechten die nauwlijks een stuiver daags verdienen, edelen en rijken in hunne kleeding
willen navolgen, al moeten zij hun maal doen met droog brood? Dat zij ook pantoffels
als olifantspooten willen hebben, gestreepte kousen, opengewerkte wambuizen,
tabbaards met breede lapellen? Dat meiskens, pas volwassen, hoofddoeken moeten
hebben als waren zij jonkvrouwen, fraaie gordels, zijden of kamelotten mouwen,
fluweelen borstlappen, al betalen zij ze niet?’
Een enkelen keer valt hij uit zijn rol en betuigt zijne instem-
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ming met hetgeen zijne Marot - quasi tegen zijn zin - eruit flapt: ‘Hoort, Marotte
zegt (bij Gans*) bloed, het is waar): door Practijk en Loosheid wordt Meest elck
onderricht, worden Veel volcks, Tcommuyn en Die Sulcke op het verkeerde pad *)Gods.
gebracht. Wel dreigt ‘Schoon toogh’ gedurig dat hij Marotte zal kelen of op haar
bakoven van een mond slaan, wel scheldt hij haar uit voor al wat leelijk is - maar
ondertusschen werd het gezegd, en de toehoorders begrepen wel hoe deze
dreigementen bedoeld waren.
Dezelfde algemeene strekking als in dit tooneelstuk schijnt aanwezig in een ander,
waarvan slechts een fragment tot ons is gekomen.
Wij zien daar koning Abuys in volle staatsie tronen en hooren hem in naïeve
zelfverheffing uitweiden over zijn invloed. ‘Verkeer ik niet’, zegt hij tot Schamel
Volk, ‘in de paleizen van keizers en koningen, pausen, graven en baronnen? Ik
verkoop waardigheden, baardelooze priesters maak ik pastoors, aan de minst geleerden
geef ik de vetste ambten. Goedertierenheid houd ik onder, Deugd treed ik met voeten,
door mijn invloed slaapt Oprechtheid, is Schaamte verbannen, hebben Waarheid en
Trouw het onderspit moeten delven. Wie zich aan mij overgeeft, behoeft niet bezorgd
te zijn, waarheen zijne ziel varen zal’. - ‘Waarheen dan?’ vraagt Schamel Volk. ‘In
Antechrists ketel!’ is het antwoord.
Naar het schijnt, vinden wij ook hier het rechtstreeksche in plaats van de ironie.
Wij zouden echter meer van dit stuk moeten weten om met meer beslistheid te kunnen
spreken. Ook om te kunnen beslissen of wij hier een oorspronkelijk Nederlandsch
dan wel een vertaald of nagevolgd werk vóór ons hebben. ‘Abuys’ wordt genoemd
als de hoofdpersoon eener Fransche klucht van ongeveer dezen tijd en het is natuurlijk
licht mogelijk dat er tusschen dit werk en het Nederlandsche eenige betrekking van
afhankelijkheid, welke dan ook, bestaat39).
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Het komisch element in het geestelijk drama en de moraliteit.
In het leven van dien tijd vertoont zich menige scherpe scheidingslijn; ook in de
literatuur ontbreken zulke lijnen niet. Geestelijk en wereldlijk stonden tegenover
elkander; de drie standen waren gescheiden; hooge muren stonden tusschen stad en
land. Zulke scheidingen vinden haar wêergade in de standenliteratuur, in de
tegenstelling van abelspel en sotternie, in de verdeeling der refereinen: int vroede,
int amoureuze, int zotte. In het leven werden die scheidingslijnen wel eens
overschreden of weggedoezeld. Zoo ging het ook in het drama. In den aanvang zal
er waarschijnlijk een scherpe scheiding hebben bestaan tusschen het ernstige en het
komische. Wij bezitten onze oudste geestelijke en kerkelijke drama's, helaas! niet.
Doch op grond van wat men overal elders waarneemt, mag men wel vermoeden dat
het kerkelijk en geestelijk drama te onzent in den aanvang geene komische elementen
heeft bevat.
Daarin kwam verandering door het personage van den duivel. Evenals het gansch
middeleeuwsch geslacht, plachten de middeleeuwsche dichters hun afkeer van den
duivel en hun vrees voor hem te uiten in spot en hoon. Den duivel te slim zijn, hem
een poets spelen, hem verlakken, dat gold altijd voor een verdienstelijk werk; tegen
den Booze was elk middel geoorloofd, al had God zelf in het pleidooi vóór zijn troon
den menschen in dezen een beter voorbeeld gegeven. Bovendien wenschten de
tooneeldichters den duivel in zijn onmacht tegenover God en andere hemelsche of
heilige personages te toonen; ook daar lag een komische kiem.
Hebben de dichters van middeleeuwsche geestelijke spelen gevoeld, dat het
wenschelijk was den plechtigen ernst der mysterie-spelen door iets vroolijks
aftewisselen? Het is wel
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mogelijk; doch eerst in het laatst der 15de eeuw vinden wij een bewijs dat zij dit
inderdaad beseften. Smeken, die het Sacramentsspel van der Nieuwervaert dichtte,
verzekert ons in zijn proloog, dat de duiveltooneeltjes door hem zijn aangebracht
‘om alle swaerheit te belettene’40).
Zoo vinden wij dan den duivel zelven of een zijner gezanten, den Booze alleen of
met eenige helpers, zoowel in onze mysterie-spelen als in de heiligen- of
mirakelspelen. In Masscheroen is, voorzoover wij op het fragment mogen afgaan,
geen komisch element. Hij komt op voor het recht van zijn meester en is niet zonder
zekere waardigheid. Ook de duivel in Jan van Beverley is niet komisch; hij kon dat
ook moeilijk zijn, daar hij immers de gedaante van een engel had aangenomen; hij
spreekt ‘met eender soeter gheveynsder stemmen’ tot den hermiet evenals Moenen
bij de eerste kennismaking met Marieken van Nimwegen. Doch in de beide
Maria-Bliscappen vinden wij het komisch element. Op de tijding van des menschen
val, zegt Lucifer: ‘ik zal uit mijn vel springen van blijdschap’ en iets verder: ‘ik schud
van het lachen, omdat de mensch zoo uit Gods gratie is verdreven’. Het is duidelijk,
dat hij, sprekend over ‘schudden van het lachen’, de daad bij het woord moest voegen.
Elders hooren wij hem tot de helbewoners roepen: ‘Helle maect feeste!’ en dan
hoorde men ‘groet gerommel ende geruusch .... met alrande geruchte’41). Ook de
duiveltooneelen in de Zevende Bliscap van Maria hebben een komischen glimp. De
wijze waarop Lucifer zijne trawanten toegrauwt, was al dadelijk berekend op een
komisch effect:
Ou! duvels, neckers*), refuys†) van boeven,
Moet men u al dinc voer besoeven*)!
Dat men u villen moet als een puut*)!
Waer sidi? Ou, seg!
enz.

†) uitschot.
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Nog meer was dat het geval met den woordentwist tusschen Michaël en de duivelen,
die daarmede eindigt dat Michaël hen verjaagt met de woorden:
Op! rasch van hier! en ruymt de ste.

Blijkbaar sloeg Gods engel er bij deze woorden op los. Dat blijkt duidelijk uit de
weeklachten der arme duivels:
Amy! amy! ghi brect ons de le*);
Des moet de leede*) duvel wouwen†),
Die ons dit bierken heeft gebrouwen.

Ook in het Spel der Vroede en Dwaze Maagden springen de duivels op en neêr van
blijdschap en stooten allerlei dwaze vreugdekreten uit.
In het Sacramentsspel spelen twee booze geesten, zooals wij gezien hebben, een
hoofdrol; in overeenstemming daarmede, beslaat het komisch element een groote
plaats in dit stuk. Waarschijnlijk moet men zich deze vroolijke duivels min of meer
als ‘clowns’ voorstellen. Evenals deze komen ook Sondich Becoren en Belet van
Deughden niet zelden onder woeste kreten springend en dansend ten tooneele, geraken
in geveinsde woede tegen elkander, soms komt het tot slaan - ongetwijfeld tot groot
genoegen van het publiek - en verzoenen zich dan weer. Wanneer zij schelden - en
dat gebeurt nog al eens - schelden zij met variatie; doch voor ons, die de juiste kracht
en de eigenaardige kleur van scheldwoorden als ‘onaerdighe platbroeck’ en ‘hobbeken
leurifaes’ niet kennen, gaat van deze scheldpartijen veel verloren. Waarschijnlijk
zullen de actie en de grimassen vrij wat hebben aangevuld; maar toch, boven het
plat-boertige verheffen zulke tooneeltjes zich niet.
Vroolijk zijn en grappen maken - dat wordt de duivels door de dichters der
geestelijke drama's veroorloofd; ook eenigen

†) in orde brengen.
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invloed te oefenen op den gang van zaken, indien zij maar nimmer hunne
onderworpenheid aan de hemelsche machten uit het oog verliezen. Die
onderworpenheid openbaart zich vooral in de vrees om den naam van Jezus of Maria
uit te spreken. Willen zij hen aanduiden, dan bedienen zij zich van omschrijvingen
als: ‘Tsmans moeder die eens ons helle brac’, het ‘wijf mitten witten’*), ‘de gecruyste’.
- ‘Ik krijg kippevel’, zegt een der duivels in de Zevende Maria-Bliscap, op Maria *)nl. witte kleederen.
doelend, ‘als ik haar naam hoor noemen. En Moenen zegt met zekeren galgenhumor:
Ic sal eer een jaer meer dan duysent sielen verlacken,
Maer als 't Hem belieft, soo heb ic uutghebacken42)).

Opmerkelijk is, dat de Christelijke duivels van het Sacramentsspel nog eenige trekken
bewaard hebben, die ons herinneren aan den vroegeren godsdienst onzer voorouders.
Zij noemen elkander ‘necker’ en als watergeesten toonen zij zich dan ook, waar zij
zeggen:
Berghen wy ons hier ergens int watere.
Alst past, doen wy met tempeeste
Een scip verdrincken.

Hier en elders blijkt dat zij bovendien ‘wêermaeckers’ zijn, zooals onze voorouders
zeiden. Zij schelden elkander uit voor ‘noertsch drol’, ‘ravenjonck’ en ‘aventronck’,
namen die ons het Oudgermaansch geloof herinneren43).
In de moraliteit - ook hier blijkt de samenhang met het mysterie-spel - zijn de
duivels overgegaan in de ‘sinnekens’; doch het viertal moraliteiten dat ons uit dezen
tijd is overgebleven, geeft ons daarvan geen voorbeeld.
Komen de ‘zinnekens’ inderdaad eerst in de moraliteiten na de Hervorming voor
of zijn zij ook aanwezig geweest in een
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of meer der verloren oudere moraliteiten? Op die vraag zijn wij niet in staat te
antwoorden. Wel zien wij dat althans in twee der vier behandelde moraliteiten het
komisch element niet ontbreekt.
In het spel van Nyeavont, loosheit ende practike treedt voor het eerst de Zot op
als komisch personage. Dat type, ontleend aan het leven der toenmalige maatschappij,
strookte met den meer wereldschen aard der moraliteit. Voor dichters die op hunne
woorden moesten passen, was de zot een gewenscht woordvoerder. Hij immers had
vrijheid van spreken, hem nam men niets kwalijk. In zijne marot had hij bovendien
nog een veiligheidsklep; wat hij zelf niet wilde zeggen, liet hij haar uitspreken. Dan
mocht hij zich boos houden over hare vrijpostigheid of onbeschaamdheid, haar
berispen of uitschelden - de waarheid werd door het publiek wel herkend, al droeg
zij een kap met bellen.
In een ernstig spel als dat van Elckerlijc zou de zot niet gepast hebben en hij komt
er dan ook niet in voor; toch is het komisch element hier wel aanwezig. De dichter
heeft het gevonden en getoond in de toestanden en de personages. In de teleurstelling
die de arme Elckerlijc telkens ondervindt, in die tegenstelling van verwachting en
uitkomst, lag een komisch element dat de dichter niet heeft verwaarloosd. Echter
heeft hij er op ingetogen wijze gebruik van gemaakt: de bedoelde tooneeltjes en
personages hebben slechts een komischen glimp, zichtbaar in allerlei wendingen en
uitdrukkingen aan de dagelijksche omgangstaal ontleend, die in deze omgeving een
lichtkomische werking hebben.
Als Gheselscap Elckerlyc na diens onderhoud met den Dood ontmoet en zijn
bedrukt gelaat ziet, zegt hij:
Ik moet al weten u druc, u lijden:
Een mensche mocht druc ut u snijden.
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Ondanks zijne betuigingen krabbelt Gheselscap al spoedig achteruit; wanneer
Elckerlijc hem dan herinnert aan de trouw die zij elkander beloofd hebben, is zijn
antwoord:
Trou hier, trou daer!
Ic en wilder niet aen; daermede gesloten!

Niet anders is de houding van Neve en Maghe bij Elckerlijc's uitnoodiging hem te
vergezellen. ‘Wat!’ zegt Neve, ‘scheelt het niet meer (dan zoo'n kleinigheid)?’ En
Maghe: ‘Ic valle op mijn achterhielen’; Neve iets later: ‘Wij moeten eens even
uitblazen’. Het Goed lacht Elckerlijc in zijn gezicht uit, omdat hij zich zoo door haar
heeft laten verlokken.
Dergelijke tooneeltjes en dergelijke wendingen vinden wij nog eens aan het slot
van het stuk, waar Schoonheid, Kracht en Vijf Zinnen Elckerlijc nieuwe
teleurstellingen bereiden44).
Zoo zien wij hier het komische en het ernstige in eenzelfde tooneel tegenover
elkander: een feit van beteekenis in de ontwikkeling van het drama. In allegorische
personages kon het komische echter niet tot vollen wasdom komen. Slechts de
aanraking met het leven, met het huiselijk en maatschappelijk leven, kon het tot dien
wasdom brengen.
In het leven van dien tijd lagen komische elementen genoeg in voorraad, waarvan
eenige door tooneeldichters zijn verwerkt, zooals wij dat zullen zien.
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9) Vs. 1064 vlgg. In MOLTZER's tekst en interpunctie heb ik een paar veranderingen gebracht. De
toon van het pleidooi wordt duidelijk ook uit vs. 1079-'80, 1089-'90, 1110, 1112, 1126.
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10) Vs. 594-610 (ED. STALLAERT).
11) Vgl. Eerste Bliscap (ED. MOLTZER) vs. 368-377, 378-414, 577-'93, 624-'40, 594-604, 721-'8,
736-'40, 759-800, 839-900, 1079-'87, 1304-'16, 1357-'68, 1569-'86, 2109-'27 (op de vijf
laatstgenoemde plaatsen spreekt God); 1237-'47, 1295-1303, 1348-'56, 1369-'75, 1435-'47,
1450-'77, 1503-'22, 1591-1603, 1604-'20, 1621-'35, 1687-1700, 1752-'64, 1889-1922, 1941-'46,
2157-'95.
12) Vs. 1939 en '40 en dan in vs. 1941-'6 (gebed tot God) een lyrisch rijmschema.
13) Vgl. ook nog in het 7e tooneel, vs. 864 vlgg. waar Maria aan de apostelen het wonder Gods
verklaart; in het 11e tooneel vs. 1507 (het gebed van THOMAS).
14) Vgl. E.B. vs. 20-27 (slechts rondeels-gelijk), 641-648, 901-8, 1478-1501 (3 rondeelen achtereen),
1765-'72, 1829-'36, 1947-'56 (2 verzen te veel), 1964-'71, 1981-'8, 2040-7.
S.B. vs. 156-163, 305-'12, 493-500, 981-'8, 1330-'7, 1668-'75.
15) Vgl. Tijdschr. v. N.T. en L. XXII, 313.
16) Gevonden door den Heer J. GIMBERG en door hem uitgegeven in Bijdragen en Mededeelingen
der Vereeniging ‘Gelre’ dl. VI.
17) Vgl. Een onbekende Vlaamsche dichter uit de 15de eeuw .... door E. VAN EVEN, bl. 6; Vad. Mus.
V, 32.
18) Vgl. mijne Gesch. der Ned. Lett. in de 16de eeuw I, 226 vlgg.; Tijdschr. v. N.T. en L. XXII, 314;
HERMANS, Gesch. de Red. p. 156; Kronijk v.h. Hist. Gen. XXIV, 395. Voorts WORP a.w. I, 34.
19) Het verhaal komt voor aan het slot der Kroniek; ook vindt men het in het Memorie-boek der
stad Ghent I, 53 (a0. 1342); in afwijkende redacties in DE VOOYS, Middelnederlandse
Marialegenden II, no. 305 en 306. Vgl. voorts: DE VOOYS, Mnl. Legenden en Exempelen, bladz.
211.
20) Uitgeg. door Dr. G.J. BOEKENOOGEN in de reeks Nederl. Volksboeken (VI) der firma voorheen

21)
22)
23)
24)
25)

E.J. BRILL. Dr. BOEKENOOGEN brengt het volksboek, m.i. terecht, tot de 15e eeuw; derhalve
moet ook het spel uit die eeuw dagteekenen. DIRC POTTER kende het verhaal reeds, zooals blijkt
uit zijn Bloem der Deugden waar wij op bl. 127 lezen: ‘Dat machmen wel mercken bij Johan
heremijt, als hij kiesen soude een van driën sonden te doen’; (er is gesproken over ‘oncuysheyt’
en ’gramscap’). Zie overigens mijn artikel in Tijdschr. v. N.T. en L. XXII, 304.
Bladz. 8-9.
Bl. 9.
Bl. 18.
Bl. 15-16.
In het Fransch mirakel-spel van Saint Jehan le Paulu (i.e. poilu) hermite vinden wij ongeveer
dezelfde stof op verschillende wijze behandeld: de duivel dient hier als een schoon jonkman
bij den hermiet; de heilige is een grijsaard; de verkrachte en daarna vermoorde jonkvrouw is
de dochter des konings; de jachttooneelen vooral zijn uitvoerig behandeld. Hoogmoed is hier
de voorname wortel van het kwaad. De verkrachting geschiedt niet na of in dronkenschap.

26) Over de uitgaven enz. vgl. Gesch. der Ned. Lett. in de 16e eeuw I, 229 vlgg. Latere uitgaven
door Dr. P. LEENDERTZ in de Bibl. van Mnl. Lett. aflev. 67 en 71. Reproductie van den oudsten
druk van Mar. v. Nimwegen door de firma M. NIJHOFF ('s-Gravenhage 1904 met naschrift van
Dr. P. LEENDERTZ JR.). Vgl. voorts het artikel van Prof. J.W. MULLER in Taal en Letteren XVe
Jaargang. Marieken van Nimwegen schijnt geschreven tusschen 1498-1519; het spel van den
Sacrament waarschijnlijk voor de eerste maal gespeeld omstreeks 1500. Het gilde van het
Sacrament was opgericht in 1463. (HERMANS a.w. 2e stuk, p. 95). Dat jaar is dus misschien de
terminus a quo. Mijne telling der verzen berust voor het spel van den Sacramente op de uitgave
van VERWIJS; voor dat van Marieken van Nimwegen op de uitgave van VAN VLOTEN; daar heb
ik echter in de ontbrekende telling zelf moeten voorzien.
27) Ik heb het oog op SIMON MARMION's Leven v.S. Bertin dat ik indertijd op eene tentoonstelling
van oude schilderkunst te Utrecht (a0. 1894) zag; vgl. no. 383, 384 van den Catalogus (tien
tafereelen); op dergelijke stukken over het leven van S. ANTONIUS, S. PAULUS, S. JORIS en S.
JOZEF (Catal. Tentoonst. Primit. Brugge no. 197, 321, 341).
28) Vgl. Sacr. 369-'76, 449-'56, 608-'22, 766-'83, 823-'31, 940 vlgg., 1096 vlgg. Ook de proloog
en de ‘naprologhe’ in lyrische coupletten. Mar. v.N. 137-'57, 331-'45, 406-'35, 436-'43, 589-613,
1099-1121. Rondeelen vindt men in het eerste stuk: vs. 1-8 (de duivels), vs. 623-'30) Heer
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29)
30)
31)
32)
33)

Wouters knechten); in het tweede: 350-7 (Heer GIJSBRECHT) en 648-'55 (in LEENDERTZ' uitgave
in de Bibl. van Mnl. Letterk.).
Vgl. vs. 244 vlgg. en vs. 11 van den proloog.
Vs. 435 (LEENDERTZ. ed. vs. 432), 438 vlgg. (435 vlgg.).
Vs. 896-900; 1080-7; 1170-3.
VAN DER STRAETEN, Theatr. Villag. I, 32.
Misschien behoorden ook tot de moraliteiten de spelen van broeder Janne en van den verloorne
Coninc, die van 1434 door de ‘ghezellen van der stede’ te Oudenburg werden vertoond (Tijdschr.
v. N.T. en L. XIV, 303). Het eerstgenoemd stuk weet ik niet thuis te brengen. De stof van het
tweede was misschien dezelfde die verwerkt is in de sproke Van enen verwaenden Coninc
(KAUSLER, Denkmäler III, 204), waarin inderdaad sprake is van een koning wiens plaats door
een dubbelganger (op GODS bevel) wordt ingenomen en die een tijd lang inderdaad zoek is.

De bovengenoemde fabel reeds verdietscht in den Esopet no. LXV (ook daar ‘die buuc’).
34) Dit es van der siecten der broosscer naturen ende hoe haer ons heere geneest. Op het laatste
blad: ‘Gheprint in die princelijcke stadt van Bruessel Inden Zeeridder. Bi mi THOMAS VAN DER
NOOT. Het boekje bevat een dozijn naieve goede houtsneden. Volgens Dr. CAMPBELL is dit
boekje c. 1510 gedrukt. De voorstelling is echter veel ouder: in eene Oudfransche preek der
13de of 14de eeuw vindt men haar reeds (Vgl. Petit de Juleville's Hist. de la Litt. Franc. II, 245:
‘Un troisième compare Notre Seigneur à un médecin qui examine l'urine des malades et ordonne
des saignées. Ook het Nederlandsche stuk is waarschijnlijk ouder. In de boekerij van het S.
Barbara-klooster te Delft immers vond men een geschrift, getiteld: Van Jhesus die doctoer’.
MOLL denkt hierbij aan geschriften die Jhesus collaciën heetten te bevatten, waarin JEZUS
gedurig doctoer wordt genoemd; doch blijkbaar is hier sprake van één geschrift, waarin JEZUS
als dokter de hoofdrol speelt. Daarom zal men m.i. eer aan het door ons behandeld stuk moeten
denken.
35) Vs. 74-6.
36) Vs. 238-9:
Ic en weet op eerde mijns anders geen raet
Dan den priesterlijcken staet.
37) Over het vraagstuk der prioriteit in zake Elckerlijc-Everyman bestaat eene vrij omvangrijke
literatuur; de voornaamste nommers daarvan vindt men opgesomd in een artikel van Dr. E.B.
KOSTER in De Nederlandsche Spectator 1903, no. 26 en no. 29. Daarbij moet nog gevoegd: een
artikel van Dr. K.H. DE RAAF in Museum X, 45 en een van dienzelfden schrijver in Tijdsch. v.
N.T. en L. XXII, 241-284.
Met de hulpmiddelen der innerlijke critiek alleen schijnt men niet tot een afdoende beslissing
dezer vraag te kunnen komen. Misschien brengt de toekomst ons nieuwe gegevens die de schaal
naar een der beide zijden doet zakken.
In afwachting wijs ik nog op het volgende: met betrekking tot een eventueel gemeenschappelijk
voorbeeld, zou men kunnen denken aan een Latijnsch of een Fransch stuk; in geen van beide
talen schijnt zulk een stuk bekend; wel komt in de Fransche moralité's en farces een personage
voor met den naam Chascuns (Vgl. Romania XVI, 450). In een 14e-eeuwsch Bretonsch
heiligenspel van S. NONNA wordt de Dood (Mors) evenals in Elckerlijc door God naar de aarde
gezonden (Vgl. CREIZENACH, Gesch. des Neuern Dramas I, 345). Over een drietal verwante
Engelsche drama's uit de eerste helft der 15de eeuw, vgl. CREIZENACH's a.w. I, 466 vlgg.
38) Vgl. de bibliographische beschrijving in CAMPBELL's Annales, no. 1705; CAMPBELL gelooft
dat het stuk vóór 1501 is gedrukt.
39) Het fragment in Belg. Mus. VI, 327-331. De Fransche ‘sotie’ en een verwante Latijnsche
moraliteit waarin Abusus voorkomt, vermeld in het boek van CREIZENACH, II, 67 en III, 58-9.
40) Vgl. 43-44 en 56.
41) Eerste Bliscap vs. 443-'71.
42) Vgl. Zev. Blisc. vs. 1010, 1027, 1033-'5; Sacr. v.d.N. vs. 15, 20 (het sacrament), 37, 568; Mar.
v.N. vs. 659; 588, 680-2, 996-8.
43) Vgl. vs. 65, 337, 935, 1033-9.
44) Vgl. in de uitgave van Dr. DE RAAF o.a. vs. 192-3, 256-7, 306-8 (voor schillet verwijs ik o.a.
naar Oudvl. Lied. en Ged. bl. 57), 318, 410, vs. 753 vlgg. (de toestand van den tekst en onze
onvoldoende kennis der toenmalige omgangstaal belet ons alles te gevoelen en te begrijpen).
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2. Het wereldlijk Drama.
Naast het geestelijk drama dat gedurende de 15de eeuw meer en meer wereldlijke
bestanddeelen in zich opnam, was het wereldlijk drama dat wij in een vroeger tijdvak
hebben geschetst, blijven leven; doch krachtig schijnt dat leven niet te zijn geweest.
De ‘Ghesellen van Rethorycke’ wijdden zich in den aanvang vooral aan het geestelijk
drama; toen nam de moraliteit een deel hunner krachten in beslag. Toch zijn er eenige
overblijfselen van het ernstig wereldlijk drama aantewijzen in de spelen van den
wijghe van Ronchevale (a0. 1444); van Florysse ende van Blanchefloere en dat van
de vier Aimonskinderen (beide a0. 1483); en in tspel van Grijselle (a0. 1498).
Die spelen zelve kennen wij niet, doch over de erin behandelde stof kan bezwaarlijk
twijfel bestaan. Hoe die stof hier was opgevat, moet natuurlijk voorloopig in het
duister blijven. Daar de drie eerste waarschijnlijk ontleend zijn aan de ridderromans
van dien naam, kunnen wij ze misschien vergelijken bij de abele spelen van een
vroeger tijdvak; het spel van Griselde kan tot diezelfde soort van tooneelstukken
behoord hebben.
Tot die schrale mededeelingen bepaalt zich onze kennis in dezen. Meer is ons
overgebleven van het komisch drama uit dien tijd: een tweetal kluchten en een paar
tafelspeelkens, die wij nu zullen beschouwen.

Kluchten en Tafelspeelkens.
De ‘bisschop der scholieren’ trok nog altijd langs de straten; de ‘ezelpaus’, het
spotbeeld van het hoofd der Kerk, soms,
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met een verdraaiing van ‘helech vader’, ‘ledech*) vader’ genoemd, bleef op grove
wijze den spot drijven met kerkelijke instellingen en gebruiken1). Dat bij zulk een *)lui (leeg loopend).
gelegenheid ook spelen werden vertoond, zien wij uit een stadsrekening van het jaar
14222).
Vooral op Vastenavond uitten zich dartele vroolijkheid en moedwil onbedwongen.
De lust om in dien tijd op allerlei wijze verkleed en vermomd rond te loopen,
dagteekent ook bij onze voorouders uit de vroegste tijden, immers uit de dagen toen
men, in dierenhuiden en met dierenmaskers, rondliep ter eere van Freyr en Freya3).
Dat gebruik, lang in wezen gebleven, werd in de latere middeleeuwen, vooral voor
de jongeren, een welkome aanleiding tot allerlei uitgelatenheid; men drong de huizen
der burgerij binnen, droeg daar verzen of tweespraken voor, zong ook wel liedjes.
De zotheid vierde dan hoogtij. JAN SCOLPAERT dien wij in 1507 te Axel op
Vastelavond zijn ‘conincfeeste van de sotten’ zien houden, zal wel niet de eenige in
zijn soort zijn geweest4). De bewoners van een buurt vereenigden zich ter gelegenheid
van den Vastenavond om gezamenlijk feest te vieren. Sommige buurten kozen een
koning of keizer, prins of heer, wien de inrichting en leiding der vermakelijkheden
werd opgedragen. Zoo zien wij in 1412 te Oudenaarden een Vastenavondkeizer; in
1508 te Gent een Vastenavondheere van den Poldere5). Dat vertooningen van
komischen aard deel uitmaakten van de genoegens op Vastenavond, laat zich in dien
tijd wel begrijpen. Zulke vertooningen moeten wel ten minste uit de 14de eeuw
dagteekenen. Wij lezen in de stadsrekening van Dendermonde over 1413: dat op
Vastenavond geld gegeven is: ‘ghelijc van ouds es ghecostumeert, den jongen lieden
vander poort, die doen speelden up waghene goede lieden te verblidene’6). Wij zien
uit dezen post tevens, dat men bij deze gelegenheid wagens gebruikte, die
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immers ook bij de ommegangen dienst deden; waarschijnlijk om daardoor ook andere
buurten der stad gemakkelijk te kunnen bereiken. Bestonden deze vertooningen uit
‘levende beelden’ of waren het tooneelstukken of kwamen beide vormen van
vertooning voor?
Bij gebrek aan gegevens moeten wij het antwoord op die vraag schuldig blijven.
Van al die Vastenavondsvertooningen of Vastenavondsspelen is ons niets
overgebleven; niets ten minste waarvan wij met eenige zekerheid mogen aannemen
dat het op dien avond vertoond of gespeeld is. Maar deze op Vastenavond vertoonde
stukjes zullen naar den geest wel verwant geweest zijn met een Tafelspeelken van
twee personnagien, bestemd om up der Dry Coningenavond te spelen. Van dat stukje
heeft een gunstige lotsbeschikking ons den tekst bewaard.
Een vroolijk gezelschap zit op Driekoningen-avond aan tafel, onder hen de Koning
met zijn papieren kroon op het hoofd. Daar komen een paar personages binnenvallen,
die de allegorische namen dragen van Ghewonelicke Vreucht en Alwarich*) Voortstel.
Het is een slechte tijd: Pieter Duurtijd regeert. Het tweetal komt na eenig heen en *)vroolijk, dartel.
weer praten den Koning een geschenk brengen: een mispel, welker eigenschappen
allegorisch worden uitgelegd; de kroon van de mispel is de Koningskroon, de vijf
uitspruitsels vijf koninklijke deugden enz. Daarna nemen de beide bezoekers afscheid.
Ook in het tweede tafelspeelken is een vroolijk gezelschap bijeen; men leegt er de
kannen. Een man en een vrouw, ‘gecleet up zijn boersche’ komen binnen; de vrouw
met een zak op den nek, de man met een eiermand. Na een lange woordenwisseling,
waarin de een den ander een vlieg tracht af te vangen, bieden ook zij een geschenk
aan: zij zullen eene hen uit de korf halen; er blijkt slechts een ei in te zijn; met een
opsomming van allerlei dat men met eieren doen kan, wordt het stukje besloten.
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De verdienste dezer beide tafelspeelkens ligt vooral in den luchtigen levendigen
dialoog. Die verdienste is ook in de beide kluchten aanwezlg; doch daarnevens nog
andere.
Beide kluchten vertoonen ons typen en toestanden die wij ons uit de sotternieën
der vorige eeuw herinneren.
In de klucht Nu Noch zien wij een man die onder de pantoffel zit, zelfs met die
pantoffel of een ander instrument geregeerd wordt. Hij klaagt zijn nood aan een
buurman. Die weet er raad op: wanneer uw vrouw u weer mishandelt, moet gij niets
anders zeggen dan nu nog. De man heeft er niet veel zin in; juist omdat het als middel
tegen klappen krijgen moet dienen. Maar hij neemt de proef. De vrouw wordt eerst
boos, slaat er nog harder op, begint dan te vreezen dat haar man zijn verstand kwijt
is en roept de hulp van den buurman in. ‘De arme drommel is gek geworden van dat
geransel’, zegt de buurman; ‘ik zal den pape gaan halen om den duivel die uw man
bezeten houdt, te bezweren’. Spoedig keert hij terug met den geestelijke, in zijn stool
gedost en voorzien van boek en wijkwast. De duivelbezwering neemt een aanvang;
het helpt niet; altijd maar: ‘nu nog!’ - ‘Als je hem eens wat te eten gaf?’ zegt de
buurman. - ‘Ja juist’, zegt de pape; geef hem maar van het beste!’ - ‘Een pannekoek?’
vraagt de vrouw. - ‘Nu nog!’ zegt de man. Niet zoodra staat de ‘vlade’ vóór hem of
hij toont dat het hem ten minste niet in de maag scheelt. De man heeft geen nood,
zegt de pape en tot de vrouw: vraag hem nu maar vergiffenis en alles zal wel goed
gaan. De vrouw gehoorzaamt en de vrede wordt hersteld. Doch wanneer de buurman
en de pantoffelheld later samen triomfeeren over de gelukte list, worden zij door de
vrouw beluisterd, die er nu met frisschen moed op los slaat.
Hier de man onder de plak, in de Klucht van Playerwater de ontrouwe vrouw.
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Werrenbrachts vrouw voelt zich ziek en klaagt. Haar goede sukkel van een man is
teederlijk met haar begaan. ‘Kan ik u ook helpen?’ vraagt hij deelnemend. Ja, zij zou
haar mond zoo graag eens spoelen met ‘playerwater’*). ‘Waar is dat te krijg?’ vraagt
*)
Werrenbracht. ‘Te Onvrede’, zegt zijne vrouw, bij het Dal van droefheid. Pas
beuzelwater, fopwater?
heeft Werrenbracht zich op weg begeven of de zieke is genezen en gaat voor dien
avond een afspraak maken met haar vriend den ‘pape’. Ongelukkig voor haar komt
Werrenbracht onderweg een hoenderkoopman tegen, die hem duidelijk maakt wat
zijn vrouw met dat ‘playerwater’ bedoelt en aanneemt hem 's avonds in zijn huis te
smokkelen. Dat gebeurt. Terwijl de vrouw en de priester goede sier zitten te maken
en onder het drinken liedjes zingen, wordt ook de hoenderkoopman, die nachtverblijf
heeft gekregen, aangezocht een liedje ten beste te geven. ‘Luistert dan goed!’ zegt
de gast; ‘'t zal wat nieuws zijn’ en weldra klinkt het:
Her Werrenbracht, her Werrenbracht,
Smijt den pape nu op zijn vacht!
Hij doet u soe groten confuyse*):
U wijf maect met u huer sceren*),
Ghij siet wel hoe sij d'ouwe*) verteren.

Werrenbracht springt uit den korf en blijft niet in gebreke aan die uitnoodiging te
voldoen: zijn ‘playerwater’ giet hij zóó scheutig over het paar uit, dat zij scheeuwend
en kermend het huis ontvluchten.
Met welk een talent zijn in deze kluchten nieuwe liedjes gesteld op oude ‘vooysen’!
Welk een frischheid en welk een afwisseling zien wij hier, hoe weten deze stukjes
ons te boeien, hoe goed zijn zij gebouwd, hoe aardig uitgewerkt, welk eene komiek
van goed allooi! In beide zijn alleraardigste tooneeltjes; in Nu Noch b.v. de
duivelbezwering, het eten van den panne-
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koek waarbij ‘nu nog’ een nieuwe beteekenis krijgt, de overvalling der beide mannen
door de gefopte vrouw. In Playerwater: de zieke vrouw, de ommekeer na die inleiding,
de spanning veroorzaakt door den beleedigden echtgenoot in den korf, het avondmaal
en de ontknooping. Zoowel deze kluchten als de tafelspelen moeten afkomstig zijn
uit de kringen der Rethoryckers. Dat blijkt uit het vers, waarin hier en daar het
oudnationale rhythme licht te herkennen is, uit de rondeelen die wij hier aantreffen,
uit de allegorische personages in het eene tafelspeelken die elkanders namen noemen
op dezelfde wijze als de duivels in het Sacramentsspel. Evenals in de vroegere
kluchten is ook hier een didactisch en stichtelijk element duidelijk zichtbaar: de
overspelige vrouw wordt gestraft, de man die zich op den kop laat zitten, krijgt zijn
loon. Doch bovendien laat de dichter van Playerwater Werrenbracht nog eens
opzettelijk verkondigen:
Wij willen alle eerbaer vroukens eren,
Die gherne sijn bij hueren eyghen man.

Aan het slot van Nu Noch zegt de vrouw tot den buurman die ook zijn deel heeft
gekregen van de klappen:
En weettij niet, dat hem mesvalt met vlaghen,
Die zijn hant steect tusschen schus*) en boom?
*)

schors.

Aan het slot van alle vier stukjes worden de toehoorders aanbevolen in de genade
van GOD, JEZUS of MARIA.
Onze voorstelling van het drama der 15de eeuw kan in menig opzicht worden
aangevuld en toegelicht door een beschrijving van de wijze waarop men toentertijd
een tooneelstuk placht te vertoonen. Ook hier is het er ver van af, dat alles ons helder
voor den geest zou staan. De hoogere eenheid die ongetwijfeld
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bestond tusschen de stukken zelve en de opvoering ervan, éénes geestes kinderen,
vermogen wij slechts hier en daar te zien; deels uit gebrek aan gegevens, deels uit
gemis aan de vereischte scherpte van blik. Maar dat alles ontslaat ons niet van de
verplichting om te trachten uit het beschikbaar materiaal, hoe onvoldoend het ook
zij, onze voorstelling op te bouwen.

De opvoering.
Men zal wel mogen aannemen, dat een openbare tooneel-uitvoering gewoonlijk van
te voren werd bekend gemaakt. In elk geval blijkt ons, dat het een paar maal gebeurd
is; en er is geen reden om te vermoeden dat deze bekendmakingen eenig in haar soort
zijn geweest. Onder de kosten van een tooneel-voorstelling te Delft vinden wij
vermeld een belooning voor ‘vier boden van het spel te bieden*)’ en in 1441 ontvangen
HENDRIK BAL van Mechelen en zijne gezellen geld voor het ‘speelen en condigen *)bekend maken.
van Sinte Gommares-spel’7).
Op de markt, vóór de Kerk of vóór ‘der Scepene huus’, was het tooneel opgeslagen
waaromheen de goê gemeente stond, terwijl ‘mijne Heeren van den Gerechte’ of
andere aanzienlijke personages op een stellage zaten.
In de tweede helft der 16de eeuw speelde men in den namiddag; dan immers had
men een voornaam deel van het dagwerk en den hoofdmaaltijd achter zich. Men mag
vermoeden, dat het ook in de 15de eeuw zoo geweest is.
Het tooneel waarop de mysterie-spelen, misschien ook de overige stukken, vertoond
werden, bestond uit een houten getimmerte, meer breed dan diep, waarop de
onderscheidene plaatsen der handeling naast elkander waren voorgesteld door losse
decor-stukken, huseken of camere genoemd8). Misschien zijn niet in alle stukken
dezelfde husekens op het tooneel
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aanwezig geweest; tot de meest voorkomende behoorden echter: de hemel, het
paradijs, Jeruzalem, de tempel, de gulden poort, de hel en verder b.v. de ‘camere’
van Adam, de ‘husekens’ der Vroede en der Dwaze Maagden en dergelijke. De hemel
kon door gordijnen worden afgesloten; daarop doelen tooneel-aanwijzingen als:
‘Troon toe’, ‘die wile sal men God bloet sien sitten’, ‘men scuift den hemel open’.
Misschien hadden sommige der ‘husekens’ eveneens gordijnen9). Ook de hel kon
worden geopend en gesloten. Naar het schijnt, werd zij voorgesteld door den
geopenden muil van een monster; zóó zien wij het b.v. op een stuk van Memlinc10).
Uit een rekeningpost van 1495 blijkt ons voorts nog, dat in Alkmaar behalve eene
‘hel’ ook nog ‘des duivels pauwelion’*) op het tooneel werd aangetroffen11). Aan zoo'n
hel werd heel wat werks besteed. Dat blijkt uit een rekeningpost van een jaar dat *)paviljoen.
de grens die wij ons hier gesteld hebben, maar weinig overschrijdt. In het jaar 1533
-'34 had men te Axel ‘voor een nieuwe helle’ noodig: twaalf eiken ribben, elf duim
lang; vier eiken ribben, negen voet lang, ‘solderberts*)’ van vijftien voeten,
*)
zoldering-planken.
‘scutteberts**)’, een halven bos latten, acht groote sparren en negen
**)
middelsoortsparren; drie groote rollen ‘om de hel te rollen’, zeillaken ‘om de hel
afschutplanken?
te decken’, ijzerwerk. Ook de andere décor-stukken werden blijkbaar niet losjes
opgezet. In een rekening van O.L. Vrouwekerk te Dendermonde van het jaar 1460
immers lezen wij: ‘Betaelt Thy Leurs, smet, van ijserwerc ende naghelen verorbuert*)
*)
gebruikt.
an Jherusalem, an 't Paradys en d'ander juweelen’12).
Wat ten slotte de husekens betreft, welker naam eene vertaling schijnt van het
Fransche mansion, deze zullen waarschijnlijk dezelfde zijn geweest die men in de
processiën, op wagens staande, placht te gebruiken. Zoo wordt in een rekening van
1446-'47 gewag gemaakt van ‘de zeven huyskens van den voirz. zeven ghetiden’; in
een andere van 1490-'91 van de
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‘rolwagens daer de huyskens op gestaen hebben’ en van loon ‘om die speelhuyzen
in de processie om te voeren’13). Op een Noordnederlandsch beeldhouwwerk uit het
midden der 15de eeuw dat eene ontmoeting tusschen Maria en Elizabeth voorstelt,
zien wij Elizabeth vóór haar woning staan; die woning is voorgesteld door een poortje
met tinnen. Misschien heeft de beeldhouwer hier een dier ‘husekens’ willen afbeelden,
die hij ongetwijfeld vaak ten tooneele had gezien13).
Een tooneelvoorstelling werd, waarschijnlijk door een der vertooners, met een
proloog geopend; in dien proloog werd het publiek verwelkomd en de inhoud van
het spel medegedeeld. Het kostuum der vertooners zal vermoedelijk eenigermate in
overeenstemming zijn geweest met de rollen die zij vervulden. In elk geval wordt er
van bepaalde kostuums gewag gemaakt. In eene uitnoodiging tot een wedstrijd van
het jaar 1483 lezen wij: ‘dat hem elc voorzie van waghenen, habyten ende van
alsulcker ghereetscap, als eenen yghelicke van noode wesen zal’14). In sommige
gevallen was dat ‘habyt’ al zeer eenvoudig: in de Eerste Bliscap van Maria komen
Adam en Eva ‘met enen blade gedect.’ Doch het mag de vraag heeten, of zij inderdaad
overigens geheel naakt waren; misschien droegen zij te onzent, evenals in Engeland,
vleeschkleurig leêr of linnen15). In het Verrijzenis-spel dat in 1496 te Delft werd
gespeeld, had men noodig o.a.: ‘een nieuwe rock daer onse lieve Heer mede speelde’,
‘die lyeste*) die de pharizeen an haer tabbarden hadden van papier ghemaect’; ook
waren ‘die Hecre haer aensichte gestoffeerd’ (blijkbaar met baarden16). In de Eerste *)zoom.
Bliscap van Maria werd Bitter Ellende voorgesteld als een vrouw ‘op crucken, ermelic
gecleet.’
De vrouwenrollen werden niet zelden door vrouwen vervuld. In een vertooning
van het spel van S. Gommarus stelde een maagd de vrouw van den heilige, Vrouw
Grimma, voor17).
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In een referein uit den aanvang der 16de eeuw lezen wij:
Hoe vroliker geesten, hoe reynder usagyen,
Van spelen op waghen of op stellagyen,
En syn daer gheen vrouwelyken personagiën
Soe eest al niet18).

Hier zou men kunnen twijfelen of met ‘vrouwelijke personagiën’ misschien slechts
vrouwenrollen bedoeld zijn. Doch twijfel wordt uitgesloten door eene bepaling in
het privilegie der Kamer van Veere van het jaar 1530; daar wordt verboden, vrouwen
op de Kamer te brengen, ‘ten waeren eerbaer vrouwen oft maeghdekens die mede
in spelen speelden.’ Blijkbaar wordt het optreden van vrouwen in een tooneelstuk
hier vermeld als iets bekends en gewoons.
Echter zullen vrouwenrollen behalve door vrouwen ook wel door mannen zijn
vervuld. Nog in 1560 vinden wij een rekeningspost van dezen inhoud: ‘Aen Jan
Henrix voor een witten rok voor onze lieve vrouw in het spel van Betlehem zittende’19).
Ook toen was het de gewoonte, de onderscheiden rollen van een tooneelstuk uit
te schrijven. Aan de Rethoryckers te Lier wordt in 1466 geld betaald voor het
‘copiëren’ van spelen en ook ‘van de selve voort te rollen’20). In de rekening van het
Latijnsche Verrijzenis-spel dat in 1496 te Delft vertoond werd, vinden wij een post:
‘van die celen te scriven in fransyn*) daer die here uut leerden spelen’21). Het fragment
van het spel van Abraham waarvan wij vroeger melding hebben gemaakt, bevatte *)perkament.
dan ook blijkbaar een afschrift der rol van Sara. Echter behoefden de vertooners niet
uitsluitend op hun geheugen te vertrouwen: reeds in 1483 wordt melding gemaakt
van den boekhouder (souffleur), die zorg moest dragen dat het publiek hem niet
zag22).
Behalve de sprekende personages waren er ook ‘gezellen die
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de stomme personagiën maeckten’ en daarvoor soms betaald werden23). Zoo wordt
Maria in de Eerste Bliscap vergezeld door vier gespelen, nl. de allegorische
personages: Wijsheid, Ootmoed, Kuischheid en Gehoorzaamheid24). In het
Sacramentsspel wordt zelfs meer dan eens melding gemaakt van een volksmenigte
op het tooneel25).
Het verschijnsel der vroeger behandelde Reimbrechung bij de wisseling der
tooneelen kan men ook nu nog waarnemen; echter ontbreekt het nu op meer dan een
plaats waar men het zou kunnen verwachten. De oude oproep ten tooneele van een
nieuw personage: ‘Waer sidi?’ komt nog wel eens voor in de Maria-Bliscappen en
in het spel van Elckerlijc; doch zóó veelvuldig als vroeger is hij op verre na niet
meer. ‘Coompt ute!’ in het Sacramentsspel is een dergelijke oproep van lateren tijd26).
Het heengaan wordt aangekondigd door uitdrukkingen als: ‘dits wech!’, ‘nu ga wi’,
‘d'apostelen wat inne’27). In menig geval is het echter niet gemakkelijk uit te maken
of de personen slechts de plaats der handeling of ook het tooneel verlaten. Zoo b.v.
waar wij in het spel der Vroede en der Dwaze Maagden lezen: ‘Nu gaen zy alle ute
ende men scuuft die gordinen toe’ of in datzelfde stuk: ‘Dan gaen zy met vreughde
huut: onsen Heere voren metten ingelen ende Maria daer naer metten maeghden,
ende men draeght haren mantel.’ Dat doet denken aan spelers die in optocht het
tooneel verlaten. Doch dit is waarlijk niet het eenige punt in den gang eener
middeleeuwsche tooneelvertooning, dat ons duister blijft.
Zooveel kan echter uit ons overzicht gebleken zijn, dat een middeleeuwsche
tooneelvoorstelling zich gelijkelijk tot oor en oog van het publiek richtte, beslag
legde op de aandacht van toehoorders en toeschouwers. Er is te meer reden bij dit
punt stil te staan, omdat er bovendien deelen der vertooning waren
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die zich richtten tot het oor alleen of tot het oog alleen: de muziek en de toogen.
In de voorstelling van een drama die het publiek geboeid hield en met zich voerde
van het een tot het ander, kwamen soms oogenblikken die de dichter wilde vasthouden.
In dien optocht van hemelsche en aardsche personages, van geloofsen
levensverbeeldingen, door de macht der dichterlijke fantazie opgeroepen en voorbij
de oogen des publieks trekkend met statigen stap, kwam van tijd tot tijd iets dat
sterker indruk maakte dan het overige, dat daarom een beschouwing waard was van
iets langer duur dan de spanne tijds die het deel moest zijn van de overige deelen der
voorstelling. Een wenk van den dichter - de stoet hield stil, het publiek beschouwde
en bewonderde; een nieuwe wenk - de stoet trok verder.
Zoo zien wij het b.v. in de Eerste Maria-Bliscap, waar Ontfermicheit, aangezocht
door Innich Gebet, tot God gaat om bijstand voor de menschelijke Bitter Elende28).
Blijkbaar werden dan de gordijnen des hemels opengeschoven; men hoorde muziek
en zag God ‘bloet*) sitten.’ Eerst na eenige oogenblikken van schouwing, zal
*)
Ontfermicheit het woord tot den Allerhoogste hebben gericht. Zoo ook aan het
niet verborgen (achter de
gordijnen).
eind van dit drama bij de Maria-Boodschap, waar wij de volgende
tooneelaanwijzing vinden: ‘(Pause cort). Gabriel knielt vor Marien, ende si leit en
leest in haer camere, haer hande te Gode wert hebbende’29). In de Zevende
Maria-Bliscap wordt het lichaam der H. Maagd na haar dood door een drietal maagden
ter begraving gereed gemaakt. Men vindt daar de tooneelaanwijzing: ‘Die wile sullen
si se bereyen’ en aan den kant deze andere: ‘Schuyft oppe’*)30). Die laatste woorden
kunnen bezwaarlijk op iets anders doelen dan op de gordijnen die, opengeschoven, *)open.
een blik vergunden op Maria's lijk zóó als het gereed lag begraven te worden.
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In Elckerlijc zegt KENNISSE, na Elckerlijc's dood:
Mi dunct, ic hore der enghelen gheschal
Hier boven; den hemel is seker ontdaen*),
Daer elckerlijck binnen sal zijn ontfaen.

Wanneer wij dan den engel hooren zeggen:
Coemt, utvercoren bruyt,
Hierboven ......
enz.

en dengeen die de ‘naeprologhe’ uitspreekt:
Neemt in dancke, cleyn ende groot,
Ende siet, hoe elckerlijc coemt ter doot

dan zullen wij ook daar wel aan een ‘toog’ in den hemel moeten denken, waarin de
ontvangst van de ziel (de bruid) werd voorgesteld.
Niet alleen wat in hooger mate de aandacht verdiende dan het overige, werd
voorgesteld in een ‘tooch’; ook wat moeilijk viel voortestellen. Zoo werd in het
Sacramentsspel de proef die Meester MACHARYS op de hostie neemt en het bloeden
der hostie op vijf plaatsen ‘figuerlyck geopenbaert’, d.w.z. door een ‘figuere’ of
tooch’. Van de door het Sacrament verrichte wonderen wordt in den proloog gezegd,
dat zij alle met woorden zullen worden voorgesteld
Uutgescheden figuerlijc allene
Van heer WOUTER VAN KERSBEKE genaemt,
Die onder dongeloovige bescaempt
enz.31).

De strijd van Heer WOUTER met de heidenen werd dus blijkbaar voorgesteld door
een ‘tooch’. Het is echter moeilijk uit te maken of de beschrijving van dien strijd in
vs. 608-831 al dan niet op het tooneel is voorgedragen.

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2

*)

geopend.

369
De indruk, door een ‘tooch’ gemaakt, werd niet zelden nog verhoogd door vocale of
instrumentale muziek. Wij zagen dat reeds in het slottooneel van Elckerlijc en wij
zien hetzelfde op menige andere plaats. In de Zevende Bliscap van Maria vooral
vinden wij telkens de uitdrukking selete (silete) daar waar wij een ‘tooch’ mogen
vermoeden. Dit selete, oorspronkelijk eene aanmaning tot het publiek om stil te zijn,
kreeg langzamerhand de beteekenis van pauze, van de pauze namelijk waarbinnen
de ‘tooch’ ter beschouwing werd gegeven. Daar nu de gewoonte medebracht in die
pauze muziek te maken, kon men er toe komen de begrippen pauze en muziek te
vereenzelvigen; zoo is het dus begrijpelijk, dat wij in het spel der Vroede en der
Dwaze Maagden na vs. 504 de tooneelaanwijzing vinden: ‘men speelt pause. Blijkbaar
waren er echter ook pauzen, waarin geen ‘tooch’ werd gezien doch wel muziek of
zang gehoord32).
Uit eenige aanwijzingen in het laatstgenoemde stuk zien wij, dat men in dit
mysterie-spel kerkliederen zong: ‘men zingt Sanctus’; Benedictus; Suscipe nos,
Domine; Te Deum laudamus. In kluchten als Playerwater zong men, evenals in de
vroegere ‘sotterniën’, vroolijke liedjes; doch ook in het Spel der Vroede en der Dwaze
Maagden komt in een wereldsch tooneel een vroolijk liedje voor.
Omtrent den duur eener tooneelvoorstelling in dien tijd is ons slechts een enkele
aanwijzing bekend geworden. In het verhaal eener voorstelling van De Zeven Weeën
van Maria ten jare 1493, zegt de schrijver tot KAREL V: ‘ende hoe wel dit vertooch
vijf uren lanck duerde, nochtans ten was niemanden verdrietelyck oft moeyelyck,
noch oock uwen Vader hoewel hy noch jonck was: niemant en haeckte naer 't eynde’33).
Vijf uren zitten kijken en luisteren werd blijkbaar ook toen beschouwd
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als een overschrijding van de gewone aandachtsgrens; de schrijver deelt het mede
als een bijzonder geval. Ook komt deze schatting der gewone aandacht vrijwel overeen
met de onze: langer dan vier uur houdt ook een gemiddeld schouwburg-publiek van
dezen tijd het doorgaans niet uit. Doch mag men een middeleeuwsch en een
hedendaagsch tooneelpubliek gelijk stellen? Bij gebrek aan gegevens kan die vraag
niet op afdoende wijs beantwoord worden. Echter zie ik niet, wat zou pleiten tegen
die gelijkstelling in een zoo algemeen menschelijk verschijnsel als de aandacht.
Ook toentertijd hield men rekening met de grenzen der aandacht. Dat blijkt uit het
handschrift der Zevende Maria Bliscap. In dat handschrift, waarschijnlijk het
eigendom van den Brusselschen facteur FRANçOIS VAN BALLAER, die in 1559 als
regisseur een vertooning van het stuk leidde, vinden wij overal aan den rand vertikale
strepen langs een grooter of kleiner aantal verzen getrokken; die strepen zijn
gedeeltelijk voorzien van aanwijzingen als: ‘tot aen dit teeken’, ‘hout oppe’, ‘slaet
aff tot dit teeken’. Het is duidelijk, dat wij hier te doen hebben met wat men
tegenwoordig coupures noemt. Zulk facultatief stellen van een deel van een
tooneelstuk kwam trouwens in de middeleeuwen ook elders voor34).
Kenschetst het den smaak van het middeleeuwsch publiek, dat men zulke ‘coupures’
te onzent tot dusver alleen in een Maria Bliscap heeft gevonden? Misschien wel. De
dichter van Marieken van Nimwegen moge het spel van Masscheroen prijzen als
‘beter dan menich sermoen’ en de aandacht vestigen op de ‘goede exempelen’ in
zulke stukken - kluchten en voorstellingen van het dagelijksch leven zullen ook
toentertijd de meerderheid van het publiek wel beter hebben bevallen dan bijbelsche
of geestelijke spelen. Doch bij zóó groote schaarschte van gegevens is het niet
geraden, ons in verdere gissingen te
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verdiepen. Schaarschte van gegevens is het evenzeer, die ons belet een ook maar
eenigszins volledige voorstelling te verkrijgen van de aandoenlijkheid van het
middeleeuwsch tooneel-publiek. Dat het licht ontroerbaar zal zijn geweest, vermoeden
wij op grond van het frissche, het onbevangene, het min of meer kinderlijke in hun
wezen. Slechts een enkel staaltje echter der toenmalige aandoenlijkheid staat ons ten
dienste.
Van de bovengenoemde vertooning der Zeven Weeën van Maria zegt dezelfde
auteur; dat daarbij: ‘ontallycke tranen ghestort zyn.’ Zou een hedendaagsch publiek,
uitsluitend uit Roomsch-Katholieken bestaande, door eene dergelijke voorstelling
(natuurlijk in hedendaagsche taal en naar onzen trant en smaak) tot tranen geroerd
worden? Alweèr een vraag, licht te stellen, doch bezwaarlijk te beantwoorden.
Het middeleeuwsch geslacht moge in menig opzicht licht te ontroeren zijn geweest,
in andere opzichten vertoont het een hardheid en ongevoeligheid die ons vreemd is.
In één opzicht, trouwens van geringe beteekenis, verschilde het middeleeuwsch
publiek zeker van het hedendaagsche: rumoerigheid. De omstandigheden brachten
dat mede; men speelde immers in het openbaar op plein of markt. Begrijpelijk is dan
ook, dat de Vroedschap eener stad het noodig achtte, voor de orde bij een
tooneelvoorstelling te waken en bepalingen uit te vaardigen als deze Utrechtsche
van het jaar 1411: ‘Die goede lude van Sinte Jacobs Kerspel willen in de
paeschheylighe daghen ons Heren verrysene spuelen; daerom laet die raet enen
yegheliken weten, dat nyemant dan daer onrust en make.’ Zelfs voor de rust in de
kerk gedurende een tooneelvoorstelling moest gewaakt worden, zooals eene andere
Utrechtsche verordening van hetzelfde jaar ons leert: ‘Die raet vande stat verbiet,
dat merghen then Doem inder kerken nyemant gheen ondaft*) ofte onsedicheit drive,
*)
onbehoorlijkheid.
terwilen men daer spuelt’35). Zulke veror-
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deningen maken het herhaald silete in een mysterie-spel begrijpelijk.
In nog een ander opzicht verschillen de toestanden van het middeleeuwsch tooneel
en het hedendaagsche: de verhouding tusschen spelers en publiek. Dat er in de
vijftiende eeuw vaste gezelschappen van beroepsspelers waren, blijkt nergens met
eenige zekerheid. De Rethoryckers eener stad gingen niet zelden in andere steden
spelen, doch in zulke gevallen kan men toch niet spreken van beroepsacteurs. Vast
staat in ieder geval, dat bij een toenmalige tooneelvertooning het publiek en de spelers
doorgaans uit dezelfde kringen der burgerij voortkwamen; het publiek zag doorgaans
bekenden, vrienden of verwanten voor zich optreden. Die omstandigheid gaf aan de
verhouding tusschen spelers en publiek iets welwillends, hartelijks, vertrouwelijks,
dat gemist wordt in de betrekkingen tusschen een hedendaagsch publiek en zijne,
betaalde, gewoonlijk weinig bekende of geheel vreemde, beroepstooneelisten. Die
vertrouwelijke verhouding bleek ons vroeger reeds in de sotternieën der 14de eeuw;
in het viertal kluchten en tafelspelen van de 15de eeuw vinden wij er geen staaltje
van, hoewel er in die der 16de eeuw weer verscheidene zijn aantewijzen.
Echter, vinden wij die verhouding niet in de komische stukken der 15de eeuw, dat
gemis wordt ons vergoed door een paar staaltjes uit een ernstig stuk. In het spel der
Vroede en der Dwaze Maagden lezen wij o.a. deze tooneelaanwijzing:
‘Dan staen de dwase maeghden op ende keeren hemlieden totten volcke waert
zegghende’: enz.36). Dergelijke toespraken zullen het publiek dier dagen niet al te
zeer bevreemd hebben. Zij waren er immers ook wel aan gewend, een prediker soms
van den kansel te hooren spreken in dezen trant: ‘Gij daar met uw langen neus, gij
daar met uwe bonte schoenen, gij raadsheer, gij rijke, gij arme, wat zult gij tot deze
dingen zeggen, als gij op uw rug liggen en den adem uitblazen zult’37).
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Wat ons een verstoren der tooneel-illuzie zou kunnen schijnen, zal niet zulk een
storenden indruk hebben gemaakt op een publiek, dat trouwens op het marktplein
waar het zich bevond nog wel andere storingen kon ondervinden en desniettemin
blijven kijken en luisteren.
De ‘nae-prologhe’ maakte aan beide een eind. Was deze uitgesproken, dan
verstrooide het publiek zich naar alle zijden; de eerzame burgers togen huiswaarts,
het jonkvolk bleef zich nog wat vermeien op straten en pleinen, lustige gezellen
zullen naar de taveerne zijn getogen om er een ‘bierken’ of een ‘pintken Romenien’
te drinken, de doorbrengers, ‘quistgoeykens’ en ‘verloren kinderen’ naar kroegen
van minder allooi, naar waardinnen allemansvriendinnen - tenzij een spel als dat van
Masscheroen ook hen tot inkeer gebracht of een vertooning der Zeven Weeën van
Maria ook hen tot tranen had geroerd.
Wij hebben hier slechts gesproken van tooneelvertooningen in de open lucht, omdat
deze de meest gewone waren. Doch de eenige waren zij niet. Tegenover den
makrokosmos van het ‘schavault’ op de markt vond men ook in deze eeuw den
mikrokosmos der poppenkast38).
Behalve in de kerk, speelde men ook wel in een of andere zaal voor hooge
personagiën. Bij den blijden intocht van KAREL DE STOUTE's gemalin MARGRIETE
VAN YORK vertoonde men esbatementen in een zaal, aan welker eene eind een stellage
was gemaakt, bijna zoo breed als de zaal, groenfluweelen schuifgordijnen hingen er
voor39).
De tafelspelen brachten het drama over naar de huizen en binnenkamers der
burgerij.
Zoo breidde het drama zich meer en meer uit over en in het leven van ons volk.
De invloed, door die talrijke tooneel-vertooningen geoefend, was des te sterker,
doordat de vertooners,
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uit de kringen der burgerij voortkomend en er telkens in terugkeerend, de betrekkingen
tusschen tooneel en leven onderhielden. Als kind trok men mede in het gevolg van
den ‘bisschop der scolieren’, van den Ezelpaus of van den Meikoning; als schoolknaap
vertoonde men onder leiding van zijn meester een of ander ernstig of komisch stuk,
als volwassene trad men op in allerlei rollen. Dat gestadig optreden in verschillende
rollen, jaren en jaren achtereen, moet toch invloed gehad hebben? Men kan dat in
beginsel aannemen en toch overtuigd zijn dat het onmogelijk is, dien invloed
eenigszins nauwkeurig te bepalen. Invloed ja; doch van welken aard en hoe ver
strekkend? Sommigen, wier neiging tot verheerlijking der middeleeuwen reactie is
eener vroegere beschouwing, zullen misschien allen nadruk leggen op de wijding
die het gevolg moet zijn geweest van het optreden in mysterie- en heiligenspelen.
Ten tooneele of in een ommegang Jezus of Maria te hebben voorgesteld, een apostel
of een heilige - wat een indruk voor het leven moet dat zijn geweest! Doch ook hier
moet men rekening houden met - de rekeningen. Die van Noordbrabantsche
rethoryckers uit het midden der 15de eeuw maken o.a. gewag van een post voor bier,
dat de Apostelen, Profeten en anderen van Onzer Vrouwen spel gezamenlijk dronken
in de processie; van een pond kersen dat Jezus at, terwijl hij op den schouder van
Sint Christoffel rondgedragen werd; van een man ‘die onse Heer God was’ en het
aardrijk droeg voor 2 1/2 stuiver. Andere betalingen gelden iemand, ‘die onze lieve
heer was ende in 't graf ghinc’, ‘die onse here God ghecroent was’, ‘die sinte Jorys
was en syn cnape en denghene die den draeck droegh’40)).
Wordt dan door deze en dergelijke posten uitgemaakt, dat er van wijding geen
sprake kan zijn geweest? Een bevestigend antwoord op die vraag zou mij lichtvaardig
schijnen. Kunst
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die haar loon eischt en ontvangt, behoeft geen loondienst te zijn. Ook weten wij van
het innerlijk leven onzer voorouders te weinig om hier zoo boud te mogen spreken.
Doch in allen gevalle mag men feiten als de bovengenoemde niet buiten beschouwing
laten; de vlieger van het enthousiasme zou zich alras verliezen in het blauwe, ware
zijn staart niet voorzien van den noodigen ballast dezer rekeningen. Doch al wenschen
wij ons niet te verliezen in lucht en nevelen, wij mogen vermoeden en aannemelijk
achten dat de algemeene deelneming der burgerijen aan de tooneelvoorstellingen
een krachtigen invloed heeft gehad op hunne vorming: hun gevoel en hun literairen
smaak heeft ontwikkeld en verfijnd, hun vrijmoedigheid en gemak van zich te
bewegen heeft gegeven; het gemeenschapsgevoel heeft versterkt; bij sommigen het
godsdienstig of zedelijk leven verhoogd.
Langs zulke wegen werd het drama langzamerhand een kracht in de
middeleeuwsche maatschappij, welker beteekenis men niet moet onderschatten. De
ethische verdiensten van dat drama winnen het van de esthetische. De uiterlijke en
innerlijke schoonheid van het klassieke drama vindt men hier niet. Dat drama blijft
een groote schoonheid behouden, al ziet men het slechts met het oog van den geest;
het middeleeuwsch drama was berekend vooral op de vertooning. Het kent niet de
gesloten eenheid van het klassieke drama, niet de zielsdiepte zichtbaar in de
karakteristiek en de motiveering, niet de kunst van knoopen en ontknoopen, noch de
pracht van poëzie. Toch heeft ook het middeleeuwsch drama zijne eigenaardige
verdiensten. Het omvat in zijn greep - als Het Lam Gods der VAN EYCKEN - hemel
en aarde; verleden, heden en toekomst; God, Maria en de heiligen daalden op het
middeleeuwsch tooneel uit den hemel die zich erboven welfde.
In de weinige overblijfselen van dat drama zien wij hier en
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daar symmetrischen bouw; hooren wij altijd eenvoudige en zuivere, niet zelden
waardige, soms edele taal, die - evenals in het klassieke drama - bij sterke aandoening
in het lyrische overgaat. Op dat tooneel zag het publiek tevens zijn eigen dagelijksch
leven uitgebeeld met losse en vaardige hand, in tafereelen vol gezonden levenslust
en dartele luim. De ‘levende beelden’ vergastten het oog op kunst van groepeering,
lijn en kleur; de muziek, uit den tooneelhemel gehoord, verhief hunne stemming.
Dat drama was het werk van dichters, ons slechts ten deele en dan nog maar bij
name bekend; geen menschen van scherpgeteekende individualiteit, maar van gelijke
beweging als het publiek; het werd vertoond door mannen en vrouwen, voortgekomen
uit dezelfde maatschappelijke kringen als dichters en publiek, één van opvatting met
deze. In die eenheid van dichters, vertooners en publiek weerspiegelt zich de eenheid
van geest der middeleeuwsche samenleving en levensbeschouwing; eenheid, nu nog
gaaf, doch die in de moraliteit een zwakke plek vertoonde, waar in een volgend
tijdperk een breuk zichtbaar zou worden.

Eindnoten:
1) Vgl. o.a. DE POTTER's Gemeentefeesten p. 182, 183-4 (a0. 1405-7, 1408, 1411, 1412, 1428,
1429, 1465).
2) Tijdschr. v. N.T. en L. XIV, 304.
3) GALLÉE, Bijdrage bl. 21 vlgg.
4) Kron. v.h. Histor. Gen. 1868, bl. 312 vlgg.
5) DE POTTER, a.w. bl. 177-9.
6) Vad. Mus. V, 9.
7) Vgl. De Katholiek, April-Mei 1905 en MELCKEBEKE, a.w. bladz. 12, noot 1.
8) Ik verwijs hier behalve naar mijne Gesch. der Lett. in de 16de eeuw I, 197 vlgg., naar mijn
artikel in Tijdschr. v. N.T. en L. XXII, 308, noot 1 en voorts naar de stukken zelve. Ook mij
was sinds lang duidelijk geworden, dat men in de middeleeuwen te onzent dezelfde
tooneelinrichting of tenminste een dergelijke, heeft gehad als in Frankrijk en Duitschland.
Afbeeldingen van middeleeuwsche tooneelen in PETIT DE JULEVILLE's Hist. de la Litt. Franc.,
II, 474 en in MONE's Schausp. des Mitt. II, 157, 184.
9) In het Spel der Vroede en der Dwaze Maagden leest men: ‘sonder schuuven comt deze maeght
uute’ en aan het slot: ‘nu gaen zy alle uute ende men scuuft die gordinen toe.’
10) Catal. Tentoonst. Primitieven te Brugge no. 176.
11) WYBRANDS a.w. bl. 212.
12) Tijdschr. v. N.T. en L. XXII, 316. Vgl. ook de rekening eener processie te Aalst in 1432 waar
‘eene stede van Jherusalem’ was gemaakt in: DE POTTER's Gemeentefeesten bl. 64 vlgg.
13) HERMANS, Gesch. der Reder. in N. Brab. bladz. 255. Vgl. ook Tijdschr. XXII, 313 ‘huusken’
van S. KATELINE).
14) In den Catal. der beeldhouww. in het Ned. Mus. no. 62; de Heer PIT vestigde mijne aandacht
op dit poortje.
15) Belg. Mus. IV, 416.
Bovendien beteekende naect in de middeleeuwen niet zelden: alleen onderklêeren aanhebbend.
Vgl. ook uitdrukkingen als: ‘naekt in 't hemd’ en derg. Zie: Mnl. Wdb. IV, 2090.
16) Het Tooneel (Redd. VAN HALL en WYBRANDS) I, 124-5 en 237-8.
17) Vgl. Bijdragen v.d. Gesch. v.h. Bisdom Haarlem XXVIII, bl. 316 vlgg. en HERMANS a.w. bl.
257: ‘van baerden ende hoofden te maken en te repareren.’
18) Belg. Mus. VIII, 296.
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19) In den bundel van JAN YAN STYEVOIRT f0. LXIX.
20) HERMANS, a.w. bl. 165.
21) Belg. Mus. VIII, 295.
22) Vgl. ook De Katholiek April-Mei 1902 ‘van sproken te scriven’; daarop doelt ook het francyn
in die rekening, door den Heer THUS verkeerd vertaald met: Fransch.
23) Belg. Mus. IV, 416: ‘ende dat men den bouchouwere niet bloot en ziet staen.’
24) Belg. Mus. VIII, 296 (a0. 1475).
25) Vgl. vs. 1796-1808.
26) Vgl. vs. 184, 214, 288.
27) Eerste Blis. vs. 302, 344; Zev. B., vs. 993; Elck. vs. 46, 282, 348, Sacramentsspel vs. 5. Ook
Zevende Blisc. vs. 996: ‘Cruupt uten neste!’
28) Vgl. o.a. Eerste B. vs. 165, 214, 705, 1567, 1651, 1655, 1736; Sev. B. vs. 156, 159, 162, 164,
304, 490, 636-8, 1286; Sacr. vs. 69, 144, 366, 559, 605, 805, 1027-8, 1075, 1214.
29) Vs. 1046 vlgg.
30) Na vs. 2156.
31) Proloog, vs. 24-8, 36-42.
32) Dat selete = silete is, blijkt o.a. uit een door VERDAM gepubliceerden aflaatsbrief (Ned. Archief
voor Kerkgesch. I, 117-122. De plaatsen in de Zev. Maria-Blis. die hier dienst kunnen doen,
zijn: vs. 164, 304, 326, 505, 758, 989, 1136, 1286; op muziek doelen misschien ook de
aanwijzingen na vs. 473: ‘Hout oppe. Pijp.’, na 924: ‘Pijp.’; na vs. 1385 leest men: ‘Dinglen
in den troen selen oec singen ende orglen.’
Niet zóó duidelijk schijnen de plaatsen van dezen aard in de Eerste Maria-Bliscap: vs. 288,
377, 414, 669, 800, 908, 1000, 1049, 1502, 1568, 1635, 1686, 1700, 1775, 1896, 1888, 2108,
2195. Ook hier vindt men tal van uitdrukkingen die op muziek of zang in een pauze doelen;
doch niet altijd in verband met een ‘tooch.’
33) Vgl. Bulletin du Cercle Archéologique de Malines V, 9.
34) Vgl. HEINZEL Abhandlungen zum altdeutschen Drama in: Sitzungsberichte der Kaiserl. Akad.
der Wiss. Bd. CXXXIV, S. 14.
35) Tijdschr. v. N.T. en L. XXII, 317.
36) Na vs. 567; vgl. ook vs. 397: ‘De vroede maeghden staen ende keeren hemlieden totten volcke
ende Ootmoedicheit spreeckt’:
37) ACQUOY, Het klooster te Windesheim I, 320, noot 4.
38) Omstreeks 1451 werd deze resolutie te Dordrecht van de pui afgekondigd: ‘dat nyement den
tyt van gracie durende bynnen stede wagenspull noch doeckenspull (l.: dockenspul) en hantiere
op correctie van Scepenen.’ (Archief voor Ned. Kerkgesch. I, 167).
39) Kron. v.h. Hist. Gen. 1866, p. 34; zie over een dergelijke vertooning voor ‘mynen heere van
Nassau’ a0 1520: Tijdschr. v. N.T. en L. VII, 74.
40) HERMANS a.w. bladz. 183, 185, 186, 250.
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Het Proza1).
Heiligenlevens en wonderverhalen, zooals wij er vroeger eenige leerden kennen,
vinden wij ook in de 15de eeuw. Evenals vroeger zijn ook nu Duitsche en
Nederlandsche mystiek in wisselwerking met elkander. Doch tegenover dit
overeenkomstige tusschen beide tijdperken staat meer dat verschillend is. Het aantal
der prozawerken zelve en dat der afschriften van ieder werk nemen in dezen tijd
aanzienlijk toe; een verschijnsel dat verband houdt met den aanwas van leeslust en
koopkracht onder een zich ontwikkelende burgerij. Vooral de Broeders des Gemeenen
Levens en de Windesheimers hebben zich verdienstelijk gemaakt door het
voortbrengen en het afschrijven van prozawerken. GEERT DE GROOTE zette de
Broeders aan het copiëeren; het was rustig werk, kon binnenshuis geschieden, bij
een goede keus van geschriften kwamen zij daardoor in het bezit van nuttige
stichtelijke werken; bovendien konden zij, stichtelijke werken afschrijvend voor
anderen, op eerlijke wijs de inkomsten hunner gemeenschap vermeerderen. Mooi
geschreven en ‘verlucht’ behoefden de boeken der ‘Broeders van de penne’ niet te
zijn; als zij maar netjes en duidelijk waren geschreven, stevig gebonden en bovenal
- indien de inhoud maar deugdelijk was. Ook de Windesheimers hielden het schrijven
in eere, al werkten zij niet voor den verkoop.
Weldra had menig klooster zijn librarius, zijn rubricator die voor de spaarzame
versiering zorgde, zijn ligator die de boeken van een band voorzag. Groot is het
aantal handschriften, door de Windesheimers en anderen vervaardigd. In de zich
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langzamerhand ontwikkelende boekdrukkunst kreeg de schrijfkunst eene
mededingster, die haar weldra zou overvleugelen.
Menigeen moet alras hebben ingezien, hoeveel machtiger de nieuwe kunst was in
het vermenigvuldigen van een of ander geschrift, dan hare oudere zuster. Tal van
bestaande geestelijke of didactische en wereldlijke werken, die wij vroeger hebben
leeren kennen, ondergingen den persdoop in het laatste kwart der 15de eeuw. Het
waren ridderromans als Karel en Elegast en Seghelyn van Jeruzalem; geestelijke
werken als het Boec van den Houte, Tondalus, Jonathas en Rosafiere; leerdichten
als Wapene Martijn, Melibeüs, Dietsche Catoen, Duytsche Doctrinael, Sidrac; ook
het abel spel van Lantsloet en Sandryn werd door de nieuwe kunst voor een wijder
kring van lezers toegankelijk gemaakt. Sommige dezer werken werden onveranderd,
zij het ook vaak slordig, gedrukt; andere min of meer gemodernizeerd2).
Doch behalve deze Dietsche werken van vroegeren tijd vinden wij een aantal andere
geestelijke of stichtelijke prozawerken. Bij deze moeten wij wat langer stilstaan. Het
zijn werken, die voor een klein deel slechts in handschrift, voor het grootste deel
tevens in drukken (incunabelen of post-incunabelen) tot ons zijn gekomen; bijna alle
zijn in deze bewerking uit de 15de of den aanvang der 16de eeuw afkomstig; slechts
een paar dagteekenen waarschijnlijk nog uit de tweede helft der 14de eeuw. Voor
verreweg het grootste deel zijn zij vertaald of bewerkt naar een uitheemsch voorbeeld:
de meeste uit het Latijn, een viertal uit het Fransch, een paar uit het Duitsch.
Naast deze geestelijke of stichtelijke werken zien wij een aantal wereldlijke:
bewerkingen van ridderromans of novellen. In tegenstelling met de bovengenoemde
uitgaven van Karel en Elegast en Seghelyn van Jeruzalem, zijn deze ridderromans
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niet onveranderd of eenigszins gemodernizeerd afgedrukt, doch ontstaan op andere
wijze; het zijn proza-bewerkingen van Dietsche ridderromans uit vroegeren tijd, die
dus in zóóver eenige oorspronkelijkheid vertoonen, of vertalingen van uitheemsche
voorbeelden. Indien wij al dit meerendeels vertaald of naar oudere geschriften gevolgd
prozawerk voor een oogenblik samenvatten, dan mogen wij het plaatsen tegenover
een andere klasse van geschriften, die zich door meerdere oorspronkelijkheid van
de werken der eerste soort onderscheidt.
Het zijn de prozageschriften, voortgebracht door de godsdienstige strooming der
moderne devotie. Oorspronkelijk mogen wij die geschriften noemen, daar zij geboren
zijn uit het persoonlijk godsdienstig gemoedsleven van GEERT DE GROOTE en zijne
volgelingen, al kan men er op meer dan één plaats den invloed van RUYSBROECK en
dien der Duitsche mystieken in opmerken.
Een derde groep wordt gevormd door een aantal andere geschriften, die door hunne
oorspronkelijkheid dichter bij de tweede dan bij de eerste groep staan; die misschien
voor een deel uit de kringen der ‘moderne devotie’ afkomstig, in allen gevalle aan
den geest dier beweging verwant zijn.
Deze drie groepen breidden zich over ongeveer dezelfde tijdsruimte uit. De Dietsche
bewerkingen van het Vaderboec en der Aurea Legenda die tot de eerste groep
behooren, dagteekenen nog uit de tweede helft der 14de eeuw; doch ook het weinige
letterkundige werk van GEERT DE GROOTE brengt ons naar dien tijd en evenzoo een
tot de derde groep behoorend werkje als Dat Lyden ende die Passie ons Heren Jhesu
Christi. In alle drie groepen vinden wij anderzijds werken die uit het laatst der 15de
eeuw of den aanvang der 16de schijnen te dagteekenen.
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Het spreekt vanzelf dat, bij zoo groot gebrek aan gegevens omtrent de herkomst en
de vervaardigers vooral van de werken der eerste en der derde groep, het voorloopig
ondoenlijk is het goed recht dezer groepeering op alle punten te verdedigen. Het is
b.v., zooals wij boven zeiden, zeer wel mogelijk dat sommige werken der eerste en
der derde groep, vooral zulke die blijkens hun dialect in het Oosten dezer landen
ontstaan kunnen zijn, herkomstig zijn uit de kringen der Broeders des Gemeenen
Levens of der Windesheimers; doch het te bewijzen zou moeilijk vallen. Voortgezet
onderzoek zal hier, naar wij hopen, veel aanvullen, nader bepalen of wijzigen, of
ook wel een betere groepeering in het leven roepen.

Eindnoten:
1) Sedert ACQUOY in 1892 zijne redevoering hield over de stichtelijke proza-literatuur onzer
vaderen vóór de Hervorming (Hand. en Meded. van de M.ij der Ned. Letterk. 1891-'92; daarin
tevens een overzicht der literatuur over dit onderwerp), is er hard en goed gewerkt om ons
middeleeuwsch proza beter te leeren kennen. Het is een der vele verdiensten van VERDAM, dat
hij zoo menigeen onder zijne leerlingen heeft opgewekt tot het schrijven van, onder zijne leiding
bewerkte, monografieën: DE VOOYS, HOOGSTRA, TINBERGEN, VAN DER VET, EBBINGE WUBBEN;
een kweekeling der Utrechtsche Universiteit, BOTERMANS, sluit zich waardiglijk bij hen aan.
(Zie hunne werken verderop genoemd).
Voorts dient hier gewezen op de heruitgave van Nederlandsche Volksboeken (E.J. BRILL, Leiden)
door BOEKENOOGEN op zoo voortreffelijke wijze geleid; op BERGSMA's nog onvoltooide uitgave
van de Levens van Jezus; VISSER's Hendrik Mande en op tal van tijdschrift-artikelen. Ook R.
Katholieke geleerden, vooral P. FR. BONAVENTURA KRUITWAGEN, gaan zich ons M.E. stichtelijk
proza aantrekken.
Desniettemin blijft er nog zeer veel te doen over; er moeten nog tal van monografieën geschreven
worden, eer wij eene eenigszins bevredigende kennis van ons wereldlijk en geestelijk proza der
middeleeuwen zullen bezitten.
Wilde ik hier alles zelf onderzoeken, dan zou dit werk zeker onvoltooid blijven, wat ik niet
wenschelijk acht. Mijn taak moest hier zijn: een samenvattend overzicht geven van de tot nog
toe bereikte uitkomsten en daarbij voegen wat eigen onderzoek mij geleerd en wat eigen lectuur
mij heeft doen gevoelen. Door dat overzicht hoop ik op mijne beurt ‘eenige orde in de verwarde
massa’ (ACQUOY) te brengen en anderen op te wekken tot nader onderzoek.
2) De jaartallen der onderscheiden drukken in CAMPBELL's Annales; vgl. verder de Inleidingen
op de uitgaven der hierboven genoemde werken. Over de drukken van den Sidrac zie: Tijdschr.
v. N.T. en L. X, 33 (de gedrukte Sidrac is echter eer een omwerking dan een herdruk van het
oorspronkelijk werk); over Jonathas en Rosafiere a.w. XIII, 247. Ook twee drukken der Historie
van Alexander moeten hier genoemd worden, onderling verschillend; vgl. HOOGSTRA's Die
Historie ... des ... coninc Alexanders, Inleid. CXVI, CXXXVI, CXLVIII.
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1. Vertalingen en Bewerkingen.
a. Geestelijke, stichtelijke en didactische prozawerken.
Een der meest populaire geschriften van dezen aard was het Vaderboec (Vitae patrum).
De hier bedoelde vaders waren de ‘anachoreten die zich in de 4e eeuw in de woestijn
terugtrokken om de strengste ascese te beoefenen en dus de grondleggers van het
kloosterleven werden’1). Het oudste dezer heiligenlevens was geschreven door
ATHANASIUS, andere door HIERONYMUS; weer andere legenden als b.v. het beroemde
verhaal van Barlaäm en Josaphat door JOHANNES DAMASCENUS. Zoo zijn hier tal
van heiligenlevens uit onderscheidene eeuwen in een bundel bijeengebracht, door
hunne voorbeelden van ootmoed, zelfvernedering en onverschilligheid voor al het
aardsche profijtelijk vooral voor ‘menschen die hem te gode waert keeren in
afghescheeden levene.’ Waarschijnlijk zijn boek I en II reeds in de 14de eeuw
verdietscht; op het eind der 15de eeuw werd een vertaling van dit werk gedrukt, waarin
eenige van de tien oorspronkelijke boeken verdeeld waren over vier afdeelingen,
naar het voorbeeld der vier Evangeliën.
Weinig minder bekend dan het Vaderboec was het Passionael van JACOBUS DE
VORAGINE, gewoonlijk Aurea Legenda genoemd, ‘om die guldene exempelen ende
die leringhe die daer in ghescreven syn van den heylighen’, zooals de proloog zegt2).
Waarschijnlijk dagteekent de verdietsching van dit werk uit het laatste kwart der 14de
eeuw. Verder bezitten wij nog legenden of levensgeschiedenissen van Maria
Magdalena; van
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Sinte Elizabeth; die historie, die ghetiden ende die exempelen van der heyligher
vrouwen Sint Annen; het leven ende pelgrimadse des heiligen abts Brandanus; de
Legende van Sint Panthalioen; Een Wijngaert van Sinte Franciscus; die historie van
Sinte Barbara met die miraculen en nog tal van andere dergelijke werken die tot
dusver slechts in handschrift bestaan. Bij deze geestelijke werken sluit zich aan een
tractaat over De Vier Utersten (dood, laatste oordeel, hel en hemel) dat in het begin
der 15de eeuw uit het Latijn van GERARD VAN VLIEDERHOVEN vertaald werd.
Waarschijnlijk zijn al deze geschriften in het Dietsch overgebracht uit het Latijn.
Eerst indien men ze vergeleken heeft met de oorspronkelijke werken die hun ten
voorbeeld hebben gestrekt, zal men kunnen beslissen door welke karakteristieke
eigenschappen deze vertalingen recht hebben op een bescheiden plaats in een verhaal
dat zich toch in de eerste plaats met het meer oorspronkelijk Nederlandsch werk
bezig houdt.
Voorloopig merken wij slechts op, dat in sommige dezer verhalen, o.a. die van
Maria Magdalena en Sunte Elizabetten Legende niet zelden welluidend fraai proza
wordt gevonden, dat zich onderscheidt door zekeren hartelijken eenvoud en
argeloosheid. Naar het schijnt, zijn enkele vertalingen in het Oosten dezer landen
vervaardigd; doch bij deze vragen van herkomst moet natuurlijk altijd rekening
worden gehouden met de mogelijkheid, dat men slechts het dialect van een afschrijver
voor zich heeft3).
Geringer van omvang dan de hier genoemde werken, doch ermede verwant door hun
inhoud, zijn de korte verhalen met practisch-zedelijke strekking die men heeft
samengevat onder den naam legenden en exempelen. Deze verhalen worden
aangetroffen vooral in werken als Het Vaderboec en den Dialogus
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van paus GREGORIUS DEN GROOTE, aan veel latere geschriften als het Exordium
magnum ordinis cisterciensis, de Dialogus miraculorum van CAESARIUS VAN
HEISTERBACH, het Biënboec van THOMAS VAN CANTIMPRÉ, VINCENTIUS' Spieghel
Historiael en de Aurea Legenda. De exempelen zou men kunnen scheiden in
stichtelijke en moralizeerende, al is een scherpe scheiding niet te maken: stichtelijke,
die hun oorsprong nemen in het Vaderboec en GREGORIUS' Dialogus en een
christelijk-ascetisch levensideaal vertegenwoordigen; moralizeerende, meer wereldsch
van karakter en grootendeels ontleend aan schrijvers der klassieke Oudheid: CICERO,
SENECA, VALERIUS MAXIMUS4).
Vele dezer verhalen hebben een groote aantrekkelijkheid door hun eenvoud en
waarheid en niet minder door hunne naïeveteit. Die eigenschappen van den
middeleeuwschen geest, vooral de laatste, zijn hier in tal van voorbeelden te vinden.
Zoo b.v. in het verhaal van het simpel Hollandsch echtpaar dat op een dag in het veld
door den duivel bezocht wordt. ‘Waaraan denkt gij?’ vraagt de duivel. Wij peysen
op ihesus’ is het antwoord. - ‘Jhesus is doot’ zegt de duivel; in den hemel is een groot
gevecht geweest tusschen de engelen en de heiligen; Jezus wou ze scheiden en toen
is hij dood geslagen. Het goede echtpaar spant de beesten uit den ploeg en gaat
droevig naar huis. Zij verkoopen hun goed voor Jezus' zielsrust en bidden voor hem.
Eens terwijl zij daarmede bezig zijn, komt Jezus met Sint Pieter en Sint Andries hen
bezoeken. ‘Weet gij wel, wie ik ben?’ vraagt Sint Pieter den man. ‘Mij dunct, dat
ghij sinte Peter sijt.’ Sinte Peter seyde: ‘Waer aen dunct u dat?’ - ‘Mer dat ghi inder
Kerken alsoe ghemaelt staet.’ Sint Andries krijgt op dezelfde vraag hetzelfde
antwoord. Daarna doet ook Jezus die vraag en de man antwoordt: ‘En ware ihesus
niet doot, mij soude duncken dat ghi ihesus waert.’ Nu deelt Jezus
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hun de ware toedracht der zaak mede, wekt hen op tot volharden in het gebed, dan
zal hij hen na een half jaar opnemen in de eeuwige blijdschap. Daarmede zijn zij wel
getroost, ‘ende si storven tentijde soe hen onse here belooft hadde ende voeren in
dat eweghe leven, daer si van onsen lieven here vriendelijc ontfaen werden, dwelc
ons allen overmids die ontfermherticheit gods gheschien moet als wij hier niet langher
sijn en moghen. Amen’5).
Soms wordt het kinderlijke in onze oogen kinderachtig; doch daartegenover staan
andere verhalen die ons een verlicht geloof toonen6).
Geene klasse van legenden zóó talrijk als die der Maria-legenden. Doch niet alleen
in aantal, ook in uiterlijke en innerlijke schoonheid overtreffen zij de overige. Een
groote menigte dier legenden, tot ons gekomen o.a. in een incunabel van 1477 en in
handschriften van 1448-1515, stellen ons in staat deze soort van verhalen te leeren
kennen. Ook zij zijn ontleend aan oudere werken als Biënboec, Vaderboec, Passionael,
Scala Caeli7), CAESARIUS VAN HEISTERBACH's Dialogus Miraculorum. Telkens weer
hooren wij hier voorbeelden van Maria's wondermacht; hoe ook misdadigers en
zondaars behouden blijven, indien zij Maria dienen; hoe de Joden zich aangetrokken
gevoelen tot het Christendom en zich bekeeren of ook wel - de oude beschuldiging
- heimelijk Christenkinderen stelen en dooden.
De practische strekking van menig verhaal wordt niet zelden duidelijk uitgesproken;
zulke legenden moesten de lezers of hoorders opwekken tot biechten, met devotie
mêezingen in de kerk, zijne getijden met innigheid lezen, geen ijdele gesprekken
voeren, genoegen nemen met sobere spijs, het hoofd buigen bij het gloria patri, niet
in onbetamelijke houding liggen slapen en tal van andere plichten8).
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Enkele dezer legenden zijn blijkbaaar tot meerder eere van de orde der Dominicanen
opgesteld; en daar juist deze orde zich in de preek gaarne van exempelen bediende,
mogen wij vermoeden dat leden hunner orde de hand hebben gehad in het
samenstellen dezer legenden9).
Tegenover vrij wat onbeteekenende verhalen staat zoowel in de Maria-legenden
als in de overige legenden en exempelen veel karakteristieks en moois. Van welk
een aardige naïeveteit zijn die duivels die van ‘onse helle’ spreken, Maria's minachting
voor ‘dit kot’ en Michaël die (evenals in de Zevende Maria-Bliscap) met het kruis
op den duivel Belial losslaat en hem ter helle jaagt, waar hij aankomt kermend: ‘Och
armen, mijn leden sijn mi ontween*) gheslaghen!’
*)
Maria verschijnt, in een dezer verhalen, een biddenden monnik die lang heeft
stuk.
begeerd haar te zien. Zij waarschuwt hem dat hij blind zal worden van haar glans.
‘Doe seide die clerc: o waerde Maria, maghet ende moeder Gods! Ic sal mijn een
oghe toedoen ende mitten anderen oghe wil ic gaern blint worden, opdat*) ic u eens
*)
mach sien.’ Hij offert dan, na Maria eens in hare heerlijkheid te hebben
op voorwaarde dat.
aanschouwd, ook zijn ander oog, doch wordt door de H. Maagd genezen10).
Soms vertoont zich de naïeveteit hier met een bekoorlijke liefelijkheid die aan
MEMLING doet denken. Dat is inzonderheid het geval waar sprake is van kinderen.
Zoo lezen wij van den kleinen jongen die, vroeg in het klooster gebracht, overal
rondloopt en eens in de kerk het beeld van Maria ziet met het kind Jezus op haar
schoot. Nu heeft hij een kameraadje. Maria geeft hun elk een appel en laat hen samen
spelen. Dat ging zoo elken dag. Maar eens miste de prior den kleinen jongen, ging
hem zoeken en zag hem vóór Maria's beeld staan spelen met den appel van Jezus.
De prior hoest even, het kind schrikt en loopt van het altaar met Jezus' appel in zijn
hand.
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De prior beknort hem en zegt dat hij Jezus zijn appel moet teruggeven. ‘Doe ghinc
dat kint mit enen drovighen moede totten outaer, ende seide: Jhesus, hoort, daer is
u appelkijn, ghi sijt een quaet clapperkijn*). Ende Maria, onse lieve vrouwe,
ontschuldichde Jhesus ende makede een soen tusschen hem beiden. Ende Jhesus *)een nare klikspaan.
ende dat monikijn speelden voort mit malcander, also langhe dat Maria, die hemelsche
coninghinne, dat monickijn haalde in die ewighe vruechde.’
Niet minder bekoorlijk is het verhaal van dat andere kind, al vroeg in de orde van
S. Bernard opgenomen, dat aan een ouden monnik vraagt, wie die schoone vrouw is
daar op het altaar. ‘Zij past op dwalen*) en de boeken en zorgt voor alles’, zegt de
*)
oude. En wie brengt haar te eten? - Wie wil, mag het doen. Nu spaart de kleine
handdoeken.
jongen dagelijks iets van zijn eten en brengt het aan die mooie lieve vrouwe op het
altaar. Als hij terugkomt, is de spijs altijd weg en de schotels schoon. Hij verwondert
zich wel dat haar handen toch zoo rein blijven en is bang dat zij ergen honger en
dorst lijdt omdat de schotels zóó schoon zijn, maar hij weet er niets aan te doen. Op
een keer komen er onverwachts gasten; het kind kan zijn beschermelinge slechts wat
droog brood brengen. ‘Maar morgen is het feestdag’ zegt hij, ‘dan krijgen wij een
dubbele portie, dan zal ik het wel goedmaken.’ - ‘Morgen’, zegt Maria, ‘houd ik hof,
dan nood ik u te gast.’ - ‘Hoe zoudt gij hof houden? vraagt het monnikje; gij zijt arm,
want gij hebt een naakt kind, gij kunt hem niet eens een nieuw rokje koopen.’ ‘Zoon’, zegt Maria, ‘vraag maar verlof aan uw prior; er zal genoeg zijn.’ Met die
boodschap komt hij bij den prior: die vrouw in het koor heeft hem te gast genoodigd.
‘Is er een vrouw in de kerk? zegt de prior haastig; maar als hij de ‘sympelheit’ van
het kind gevat heeft: ‘ik geef u geen verlof, of zij moet mij mede noodigen. Bedroefd
gaat het kind
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weer naar het koor en vertelt alles; ‘maar noodig den prior niet, lieve vrouwe, want
ghi sijt een arme vrouwe ende onse prior is groot ende hi mach*) veel eten; waer sout
*)
ghi dat halen?’ - ‘Zeg uw vader den prior, ‘dat hij zich gereed maakt; morgen te
kan.
*)
tertien-tijd zult gij beiden tot mij komen en er zal genoeg zijn .... ‘Ende si bereyden
hem, ende doe men tercietijt began ende men den ymnen sanc, doe gaven si den *)negen uur.
gheest, ende voeren mit bliscappen totter ewigher feesten, daer hem onse lieve vrouwe
Maria een eerlike werscap*) bereyt hadde’11).
Na het stereotiepe begin: ‘men leest van’, ‘het ghesciede op eenre nacht’, ‘het *)onthaal.
was een dorpman’ en dergelijke aanheffen, gaat het verhaal gewoonlijk vlug voort,
zijne deelen met het kinderlijk ende .... - ende aaneenschakelend, hier en daar in den
zinbouw zijne herkomst uit het Latijn verradend, niet zelden teekenachtig, dikwijls
zich kenschetsend door ongedwongen schoonheid. Een enkelen keer wagen de
vertellers zich aan het schetsen van den hartstocht; zoo b.v. in het verhaal van een
nonne die beatriis hiete.’ Waar de auteur spreekt van de verzoeking waarin de non
gebracht wordt, lezen wij: ‘Mer si en condet uutter herten niet quijt werden. Ende
haer dochte dat si in dat habijt*) verbernen**) woude’12). Opmerkelijk is ook een plaats
*)
waar den verteller zijn eigen verhaal te machtig wordt en hij zich gedwongen
ordekleed.
**)
verbranden zou.
voelt zijne persoonlijke aandoening lucht te geven. Een paar duivels trachten zich
van eene non meester te maken; ongelukkig voor hen heeft de non zich 's avonds in
Maria's hoede aanbevolen. De eene duivel deelt den ander dat mede met de woorden:
‘Doe beval si haer dat wijf mit haren gebede.’ Dat wordt den verteller te kras en hij
richt zich dus tot zijn publiek: ‘Hoort hier, hoe vermetel die duvel seit “dat wijf” tot
die waerde moeder haers sceppers’13).
Wij zouden nog op andere karakteristieke eigenaardigheden
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van dit proza kunnen wijzen, ook de schoonheid van menig verhaal in het licht stellen,
indien wij daarvan niet teruggehouden werden door de onopgeloste vraag: in hoever
dit proza oorspronkelijk is. Zeker, ook als vertalingen, als nascheppingen, hebben
zij recht op een bescheiden plaats in ons geschied-verhaal; vooral daar waar de
oorspronkelijke werken niet talrijk zijn. Ook ter kenschetsing van den smaak dier
tijden leveren zij bijdragen. Doch zoolang niet gebleken is, in welke verhouding zij
staan tot hunne voorbeelden, moet men voorzichtig zijn in waarneming en
gevolgtrekking14).
Het moralizeerend karakter waardoor zich vooral de exempelen onderscheiden,
vertoont zich ook in een tiental grootere werken die uit het Latijn, Fransch of Duitsch
zijn vertaald. Trouwens een dezer uit het Latijn vertaalde werken, het Biënboec,
hebben wij immers juist als een der voorname bronnen van de exempelen leeren
kennen? Dit Liber Apum, zooals het oorspronkelijk heet, was tusschen de jaren
1256-'61 geschreven door den Dominicaan THOMAS VAN CANTIMPRÉ dien wij vroeger
als vriend en vereerder van Sinte Lutgart hebben ontmoet. Wij vinden hier een groot
aantal verhalen van grooter of kleiner omvang, door hem gedurende lange jaren
verzameld, in een bundel vereenigd en bijeengehouden door één band: een vergelijking
tusschen het leven der bijen en dat der menschen. Dit boek is misschien in de 15de
eeuw in het Nederlandsch vertaald en aanwezig in een aantal handschriften en een
paar incunabelen. Het oudste handschrift werd tusschen 1450-'58 bij Utrecht
geschreven en doet vermoeden dat de vertaling uit Noord-Nederland afkomstig is15).
Hoe bekend Liber Apum en Biënboec ook mogen zijn geweest door den rijkdom van
aardige of treffende verhalen die zoo menige bijdrage leveren tot de meer intieme
geschiedenis van ons volksleven, hun roem ver-
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bleekt bij dien van een anderen dergelijken bundel, de beroemde Gesta Romanorum.
Dit was een, omstreeks het midden der 14de eeuw in Engeland ontstane, verzameling
van fabelachtige verhalen met geestelijken uitleg (moralisatio), die in tallooze
onderling afwijkende handschriften en drukken zich over Europa verbreid heeft. De
Hollandsche en Duitsche drukken van het Latijnsche origineel behooren tot de oudste;
de bundel is in onderscheidene volkstalen overgebracht, ook in het Nederlandsch, al
weten wij niet wanneer; de oudste Nederlandsche druk dagteekent echter van 1481.
Een zeer bekend verhaal uit deze verzameling de ‘schoone ende suverlicke historie
van Apollonius van Thyro’ werd in 1493 afzonderlijk uitgegeven16).
Weinig minder beroemd was het Solacium ludi schacorum, het boek van het
schaakspel, dat in het laatst der 13de of den aanvang der 14de eeuw door den Franschen
(Italiaanschen?) Dominicaan JACOBUS DE CESSOLIS werd samengesteld. Hier is het
in de middeleeuwen zoo geliefd schaakspel genomen als uitgangspunt voor tal van
verhalen met zedelijke strekking die ons op onderhoudende wijs het leven der
middeleeuwsche standen schetsen. Dit werk werd ten minste reeds in den aanvang
der 15de eeuw in het Nederlandsch overgebracht; daarna werd het hier te lande van
1479 af ook gedrukt17).
Een vierde werk van denzelfden aard als de drie voorgaande draagt den titel
Dyalogus Creaturarum en is ten minste in 1488 ‘overgheset uten latine in goeden
duytsche’. Ook hier vinden wij allerlei korte verhalen met zedelijke strekking;
daarnaast echter de dierfabelen waaraan het boek zijn naam ontleent18).
Uit het Fransch werd een viertal werken vertaald. Het meest bekende daaronder,
Somme des Vices et des Vertus, Miroir du Monde of Somme le Roi genoemd, werd
in 1279 door den Dominicaan LAURENT LE FRANçOIS voltooid. Zijn

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2

394
werk, deels een behandeling van kerkelijke leerstukken deels boetpredikatiën
bevattend, is te beschouwen als een langzaam gerijpte vrucht der sermoenenliteratuur;
compilatie uit andere geschriften van dien aard, heeft het weinig eigens. In het
Nederlandsch vinden wij er deelen van terug in onderscheidene handschriften, de
volledige vertaling in een zestal incunabels. De vertaling van het eerste gedeelte der
Somme le Roi, zooals wij die kennen uit een achttal handschriften, is in 1408
vervaardigd in het klooster te Zeelhem door een convers*) JAN VAN RODE19).
Tot dusver hebben wij melding gemaakt van prozawerken in proza overgezet; *)leekebroeder.
het Boec van den pelgrim levert ons een voorbeeld van een Fransch gedicht
overgebracht in Dietsch proza. Het oorspronkelijk werk Pelerinage de la vie humaine
is door GUILLAUME DE DEGUILEVILLE tusschen 1330-'32 geschreven en vormt het
eerste deel eener trilogie waarvan de beide overige deelen zijn getiteld: Le Pèlerinage
de l'âame en Le Pèlerinage de Jésus-Christ. De Dietsche vertaling kwam tot ons in
een drietal handschriften en een paar incunabelen en is misschien in de 15de eeuw
misschien reeds in de vorige vervaardigd20).
Voorts zijn een paar werken van den Bourgondischen dichter OLIVIER DE LA
MARCHE in den aanvang der 16de eeuw in Nederlandsche verzen overgebracht. In
het allegorisch gedicht Le chevalier délibéré had de trouwe aanhanger van Karel den
Stoute het, met Maria uitgestorven, Bourgondisch huis bezongen; een vertaling van
dat gedicht werd onder den titel den Camp van der Doot in 1503 gedrukt te Schiedam,
nadat het ‘mit naersticheyt ghecorrigeert’ was ‘totten huyse van Otgiers nachtegaels
priester’21). Het andere werk dat in de Nederlandsche vertaling Den triumphe ende
tpalleersel vanden vrouwen heet, bevatte geestelijke moralisatiën over het toilet der
vrouwen,
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toegelicht door verhalen van Sinte Maria van Egypte, S. Cecilia, Judith, Griselde en
andere bekende of beroemde vrouwen22).
Uit het Hoogduitsch werd overgebracht het Boec des gulden throens of der 24
ouden; uit het Nederduitsch der Sielen Troest.
Het eerste werk, door den mystieken Franciscaner OTTO VAN PASSAU in 1386
voltooid, zet uiteen hoe de 24 ouden die in der eeuwigheid op tronen zitten en
bestendig God loven (Openb. 4:4) de minnende ziele onderrichten; haar leeren, hoe
zij haar leven kan inrichten ter eere Gods om zoo den gouden troon te verwerven.
Weefsel van citaten uit meer dan honderd christelijke en heidensche auteurs en dus
compilatorisch van aard gelijk zoo menig ander der hier behandelde werken, heeft
het verdienste vooral als het eerste populair-ascetisch handboek in de Duitsche taal23).
Een Nederlandsche vertaling er van zag in 1484 te Haarlem het licht. Het
oorspronkelijk Nederduitsch werk der Sielen Troost, dat waarschijnlijk in de tweede
helft der 15de eeuw vernederlandscht werd, bevatte een aantal stichtelijke verhalen,
die de lezers zouden kunnen afhouden van wereldsche lectuur, van verhalen als die
van PERCHEVAEL, TRISTRAM, DIETRICH van Bern24).
Ook bij deze vertaalde werken komt het vooral op den geest der vertaling aan; doch
er moet nog veel onderzocht worden, voordat wij daarover een algemeen oordeel
kunnen vellen. Echter bezitten wij wel eenige gegevens. Een nauwkeurige vergelijking
van de vertaling der Pèlerinage met haar voorbeeld leerde, dat het Fransche gedicht
veel van zijne bekoorlijkheid heeft verloren in de overzetting van den nuchteren
Nederlander, waarschijnlijk een clerc, die er zich aan waagde; moet men zijne kennis
van het Fransch ook waardeeren, de
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levendigheid van het verhaal en de geestigheid van den vorm heeft hij slechts voor
een gering deel weten te behouden25).
Misschien gevoelde ook deze vertaler zich bij zijn werk belemmerd door zekeren
schroom tegenover zijn voorbeeld, die maakte dat hij zich niet vrijelijk durfde
bewegen. Dien schroom gepaard met trouwhartigen ernst meen ik te onderscheiden
in den vertaler der Somme le Roi waar hij zegt: ‘Ic en der*) mi niet onderwinden
enighe capittelen te delen in desen boke of enighe tafel te maken. Want die goede *)durf.
man diet maecte die heeftet slecht sonder prologhe ende sonder tafel gheset.’ En iets
vroeger had hij geschreven: ‘Mer want men die franchoeyse woerde niet wel al
properlike in duytsche en can oversetten alsoe als si staen, wantet een ander maniere
van spreken hevet dan dat duytsche doet. Soe heb ic onderwilen meer woerden daer
toe gheset onderwilen min. Mer ic hope dat ic den sin ende die grote materie heel
ghelaten hebbe’26).
Des ondanks weet meer dan een dezer Dietsche vertalers goed of mooi proza
voorttebrengen, al was het dan ook slechts in navolging van een ander. Eenvoudig
en zuiver vertoont dat Dietsch proza zich b.v. in het verhaal van den sap(h)ier ende
van den goutsmet dat in den Dialogus Creaturarum voorkomt en aldus luidt: ‘Saphirus
is een costelick steen, van verwen blau als de hemel is als si claer is; ende wanneer
die zon haer radiën daer op sent, so geeft hi blinkenden schijn van hem. Het was een
goutsmet die den saphier setten woude in die crone des keysers. Ende als dat die
saphire sach, seide hi: ‘En wilt mi niet, goede meister, sluten ende setten in die crone,
want ic ben noch jonc ende ongebonden ende mijns levens lust mi zeer inder werelt
te gebruken. Daer om en wil ic niet vander werelt versceiden wesen ende besloten,
mer ic wil mijn joecht gebruken ende al dye werelt doerlopen ende besien. Die
goutsmet antworde: ‘Die beslutinge sal dijn heilicheit wesen,

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2

397
want ic sal di in een seker ende eerlike stede setten, daer du altoes sonder sorgen
moges leven. Want ic merc dijn costelicheit ende dijn werdicheit, alsoe dat ic duchte:
ist dattu after lande*) lopes, dat du verloren selste bliven, nadat*) de heilige sint Jan
evangelist seit in sijnre epistolen. Want al die werelt is op alle quaet gestelt’ enz.27). *)door het land.
*)
volgens hetgeen.
Mooi proza lezen wij in des Conincs Somme op een plaats als deze, waar keizers,
hertogen, koningen en graven sprekend worden ingevoerd, die ‘in der hellen gront
leggen ende roepen ende criten ende hulen ende screien .... Wat baet ons armen
onsalighen kattiven*) nu, dat wi groot, rijc, edel ende machtich onder die menschen
*)
gherekent waren, nu sijn wi ewelic ende immermeeer in deser pinen! Wi heten
ellendigen.
*)
der menscen heren ende wi sijn nu des duvels eighen . Al onse weelde is so
*)
lijfeigenen.
gheringhe*) overleden**) als een wolken, dat mit enen stormenden winde henen
iaghet, ende als een voghel, die door die lucht vlieghet, want die lucht luket haer *)snel.
**)
voorbijgegaan.
weder toe ende men en siet niet slach*) noch spoor, daer hi ghevloghen hevet. Ons
*)
leven is henen ghelopen sonder rusten als een lopende rivier die niet weder en
indruk.
28)
keert’ .
Los en geestig is de vertaling waar zij over de gulzigheid, met name over de
drinkebroers, handelt. Men oordeele: ‘Ende als die gulsighe mensche eerst op staet,
so beghint hi sijn metten te lesen ende sijn ghebet, dat aldus is: ‘och, God van
hemelrijc! wat sellen wi noch huden eten, waer sullen wi best wat vijnden dat doech*)
*)
deugt (iets lekkers).
? waer hier doch wat goets te crighen! Na der metten so comen die laudes*), die
*)
sijn aldus: och, lieve here, wat goeder wijn droncken wi ghisteren, trouwen, wi
het lof.
hadden harde wel teten, het was harde leckerlic bereyt, ons spise. Daerna bescreyt
hi sijn sonden ende seit: och God, mi was te nacht al te qualic te moede, ic was na*)
*)
bijna.
doot; het was al te lastich*) wijn dat wi ghesteravont droncken, mi doet mijn
*)

koppig.
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hooft altewee; ic en sal niet te pas wesen, ic en hebbe ghedroncken; waer mach die
beste wijn lopen?’ Een eind verder zegt hij van deze drinkebroers, die in het Dietsch:
‘moutvlyeghen’ of ‘byerleersen’ heeten: ‘si en connen niet ghebeyden dat hoor spise
ghecauwet is of ontwee ghebeten ware, maer si slockense al heel in; si ghieten den
dranc door haer kele als door een oude laerse ende maken een sluse van horen mont;
als si drincken, so en comet hem die can vanden monde niet, also langhe als si adem
hebben, si en latent vast inclocken; si meten*) des somers na horen adem also langhe
als die duert, ende des wijnters also langhe als sijt liden moghen van killinghen*) *)achtereen drinken.
*)
koude.
hoerre tanden’29).
In menig geval heeft een vertaler zich blijkbaar nauw bij zijn voorbeeld aangesloten
en is er te weinig van hem zelven in om van een eigen geest der vertaling te kunnen
spreken; te weinig ten minste dat voor onze ongeoefende oogen zichtbaar is. Zoo
schijnt de vertaling van het Biënboec weinig belangrijks te hebben30). Die van des
Coninx Somme toont hier en daar trekken die van den bewerker afkomstig schijnen
en ons bijdragen leveren tot de zedengeschiedenis dier dagen31). In de vertaling der
Gesta Romanorum trof mij, behalve een aardig woord als liefmensch voor amasium
(minnaar) en de inlassching van Sinte Christoffel waar over een veerman gesproken
wordt, vooral een eigenaardigheid die ook in andere vertalingen voorkomt: de
gewoonte om één woord van het oorspronkelijk werk weertegeven door twee
synoniemen, dikwijls één inheemsch en één bastaardwoord. Vermoedelijk wilden
de overzetters, tijdgenooten der Rethoryckers, daardoor aan hunne taal zekeren zwier
bijzetten32).
De gedramatizeerde heiligenlevens die wij vroeger hebben leeren kennen, vinden
hunne weerga in de hiervoor genoemde
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heiligenlevens in proza. Moralizeerende prozawerken als Biënboec, Coninx Somme,
Boec des gulden troens zijn tegenbeelden der moraliteiten. Onder die moraliteiten
merkten wij er een paar op, waarin de satire en het komisch element op den voorgrond
treden, belichaamd vooral in de figuur van den zot met zijne marot; ook dat tweetal
stukken vindt onder het proza een paar geestverwanten in een vertaling van
SEBASTIAAN BRANT Narrenschiff en Dat dyalogus of twisprake tusschen den wisen
coninck Salomon ende Marcolphus.
In BRANT's Narrenschiff is de gedachte om alle zotten, in één schip samengebracht,
naar Narragonië te doen varen noch geregeld uitgewerkt noch zelfs vastgehouden.
Doch daarom bekommerden de dichter en zijn publiek zich weinig. Het was er den
dichter vooral om te doen, allerlei gebreken en misbruiken in het maatschappelijk
en huiselijk leven te hekelen en als dwaasheden te bespotten. Dat doel heeft hij, naar
het oordeel zijner tijdgenooten, volkomen getroffen. In 1494 uitgekomen, werd het
werk alras in het Nederlandsch vertaald; in 1500 reeds moet der zotten ende der
narren scip te onzent het licht hebben gezien33).
In Salomo en Marcolf vond men den koning tegenover den nar, zooals het
middeleeuwsch leven het immers zoo vaak te zien gaf, den koning vragend, den nar
antwoordend; een scherpe tegenstelling tusschen wijs en dwaas, hoog en laag,
verheven en plat, spiritualisme en materialisme. ‘Een vrouwe, sterck in deuchden,
wie sal die vinden?’ vraagt de koning (en hij vroeg met kennis van zaken). - ‘Een
catte soe ghetrouwe dat men hair dmelck bevelen mach, wie sal die vinden?’ antwoordt Marcolf. Zegt Salomo: ‘Voedt op u kint ende van sijnre joncheit an en
leert hem wel te doen’, dan is Marcolfs wêerklank: ‘Die sijn coe wel voet, heves te
bet van haren melcke.’ Maakt de koning de opmerking: ‘Een schoon wijf
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voecht wel by haren man’, dan is Marcolf onmiddellijk gereed met de parodie: ‘Eenen
vollen pot wijns voecht wel biden dorstighen.’ Zóó had men vroeger ook hier te lande
sinds de 14de eeuw koning Bottus met den wijzen Sidrac in gesprek gehoord over
allerlei vraagstukken van dien tijd die ons in de hoogste hemelen en de diepten der
helle brengen; die zich ook bezig houden met eenvoudiger doch daarom niet lichter
oplosbare vragen als: hoe men met vrouwen moet omgaan, hoe de vogels vliegen,
van waar het gepeins komt, hoe lang en hoe breed de wereld is, wat een maagd is,
of een man zijne vrouw dan wel zijne kinderen het meest moet liefhebben. En naast
dezen dialoog stonden immers tal van andere tusschen meester en leerling of een
paar vrienden, altijd ernstige mannen bedacht op hun zieleheil of het vermeerderen
van kennis. De geest die verpersoonlijkt was in den Vastenavondskeizer en den
Bisschop der Onnoozelen, die een gild van ‘verloren kinderen’ in het leven riep,
moest er ook behagen in scheppen den draak te steken met al dien plechtigen ernst
en zwaarwichtige wijsheid. Zoo moest zelfs de wijze koning Salomo zich laten
welgevallen dat Marcolf den spot met hem dreef.
De tekst van het Nederlandsch volksboek bevat hetzelfde als die van het oudere
Latijnsche; op menige plaats is zelfs woordelijke overeenkomst; heeft de
Nederlandsche bewerker echter uit het Latijn vertaald, dan heeft hij hier en daar de
tint van zijn voorbeeld eenigszins verzacht34).
Evenals de moraliteiten in het drama vormen deze beide en andere vroeger
genoemde moralizeerende prozawerken den overgang van het geestelijk tot het
wereldlijk element.

b. Wereldlijke prozawerken.
In tegenstelling met de hiervoor behandelde geestelijke of moralizeerende werken
zijn ons van deze wereldlijke proza-
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geschriften, een paar uitgezonderd, geen handschriften bekend. Blijkbaar zijn deze
bewerkingen geschied met het oog op den druk; de verhalen die zoo langen tijd eerst
den adel daarna een deel der burgerij hadden bekoord, zouden nu door de nieuwe
kunst in veel ruimer kringen genoten worden. Nog in een ander opzicht zien wij eene
tegenstelling tusschen de werken der eerste en die der tweede soort: de eerstgenoemde
waren vertaald uit het Latijn, het Fransch, het Duitsch; degene waarop wij nu het
oog gaan richten, waren meerendeels bewerkingen van bestaande Nederlandsche
ridderromans; slechts een viertal waren vertalingen van buitenlandsche origineelen.
Zoo werden dan in het laatst der 15de of in den aanvang der 16de eeuw een aantal
ridderromans uit de 13de of den aanvang der 14de eeuw bekort en verwerkt tot
proza-volksboeken: de Heemskinderen, Malegijs, Floris en Blancefloer, de koningin
Sibille, Huyge van Bourdeus, Limborch, de Ridder met de Zwaan, de Borchgravinne
van Vergy. Met het Roelandslied alleen was het een ander geval; het is bewerkt deels
naar een redactie van het oude gedicht, deels naar een in de Cronyke van Brabant
opgenomen vertaling der kroniek van den pseudo-Turpijn, deels naar den roman der
Lorreinen.
Daarentegen werden de verhalen van Buevijne van Austoen en van Jason vertaald
uit het Fransch; de novelle van Griseldis en de novellenbundel van den seven wijsen
mannen van Romen uit het Latijn. Evenals in de 13de eeuw zien wij ook nu tegenover
den ridderroman en naast de geschiedenis der Zeven Vroeden eene bewerking van
den Reinaert35).
Wat ons in deze prozawerken vooral belangrijk toeschijnt, is hunne verhouding tot
de oudere werken waaruit zij zich ontwikkelden. Wij zullen dus trachten een antwoord
te vinden op de vraag: wat werd er van die oudere werken der 13de en
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14de eeuw onder de handen der 15de eeuwsche ‘clercken’ en andere tijdgenooten der
rethoryckers?
Een enkelen ridderroman uit vroegeren tijd de Karel en Elegast heeft men in zijn
geheel herdrukt; de geringe omvang van dat werk, waarschijnlijk ook de populariteit
der stof, maakt dat verklaarbaar. Dat een grooter werk als Seghelyn in zijn geheel
werd herdrukt, is misschien toe te schrijven aan de godsdienstige tint die over dat
verhaal ligt. Doch de meeste dier ridderromans waren te omvangrijk om ze in hun
geheel te herdrukken; ook bevatten zij daarvoor te veel dat niet strookte met den
geest der burgerijen voor wie deze omwerkingen toch in de eerste plaats bestemd
waren.
Men bekortte dus en liet weg of wijzigde, men voegde toe of laschte in - al
naargelang de veranderde geest des tijds of de veranderde smaak het meebracht. Uit
dat weggelatene, gewijzigde, toegevoegde, ingelaschte kunnen wij den geest der
bewerking leeren kennen. Eenige voorbeelden mogen dat duidelijk maken. Ook
vroeger - in den roman van Aiol en het abelspel van Lancelot en Sandryn - hebben
wij wel eens een botsing gezien tusschen liefde en standsgevoel. Doch nooit was de
overtuiging: dat in een welgeboren ziel de liefde moet zegevieren over standsverschil,
met zooveel nadruk en zoo uitvoerig verdedigd als in de proza-bewerking van den
roman van Limborch. De graaf van Athene berispt zijn zoon Echites, omdat deze
Margrieta van Limborch die voor een koopmansdochter doorgaat, wil huwen. Echites
antwoordt hem: ‘lieve vader, wat leyt aan 't geslagte gelegen, als sy anders eerlijk,
deugdelijk, van goeder naam en faam, eerbaar van wesen, seden en manieren is? O
vader, syn wy niet alle Adams kinderen, al is de een wat rijker dan de andere? ....
Soud ik om hoogheyt en goet laten de geene, die ik verkoren heb en verliesen daardoor
den wellust mijns levens, daar hert en sin
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op rustende is? Neen, vader, gy hebt ongelyk: want u argument is contrarie met dat
van de natuur; want daar twee complexien eens sijn, daar is volmaakte liefde, maar
't ander, zegge ik, is de liefde die men kopen moet.’
In den roman is deze democratische, beter: natuurlijk-menschelijke, opvatting der
liefde niet te vinden36).
Een ander voorbeeld: in den ridderroman verzoekt de gravin van Athene den
baljuw, Margrieta van Limborch gevangen te nemen en als heks te verbranden. De
baljuw betuigt wel zijne verwondering, daar hij niets dan goed van de jonkvrouw
vernomen heeft, doch hij laat er op volgen dat hij gaarne zal gehoorzamen. Hoe
anders spreekt de baljuw uit het volksboek: ‘genadige vrouwe, volgens de wetten en
coustuymen van dit land soo moet ik eerst weten, wat crimen ofte misdaad sy begaan
heeft, eer ik haar ter dood kan veroordeelen; en is sy onschuldig, so is 't zonde, dat
men een mensch door practyke*) soude ombrengen. - Doen zeyde de gravinne: boven*)
*)
regt, boven privelegien ik wilse van 't leven berooft hebben; ik weet oorsake
list.
genoeg, waarom sy de dood verdient heeft ... Gy hebt nogtans ongelijk, seide de *)in weerwil van.
regter. - Ongelyk of niet, seide de gravinne, ik beveele by uwe eed, die gy gedaan
hebt, dat gy Margrieta sult doen vangen en laten haar levendig aan een staak
verbranden. Den regter seyde: ik sal 't niet doen, want 't is contrarie 't regt en stryt
tegen Gods gebod.’ Eerst wanneer de gravin dreigt hem te zullen ontslaan, geeft de
baljuw toe37).
Waar vindt men in onze oudere literatuur het beeld van een rechter die, slechts
luisterend naar de stem van het recht en van zijn geweten, zich zoo lang en zoo ernstig
verzet tegen een landsvrouw die hem wil dwingen tot een onrechtvaardige daad?
Zulke rechters zijn er misschien, waarschijnlijk zelfs, ook wel vóór de 15de eeuw
geweest. Doch niet vooral dáárop komt
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het hier aan; het opmerkelijke is, dat wij eerst nu zulk gedrag van een rechter met
blijkbare sympathie in een literair werk vermeld vinden.
Liefde sterker dan standsgevoel, dat was: natuur zegevierend over cultuur. Ook
elders zien wij die twee in botsing, doch de natuur komt daar niet zoo gelukkig uit
tegenover de cultuur. Waar de bewerker van ditzelfde volksboek hooge personages
sprekend invoert, is hij niet juist in zijn kracht. Zoo hooren wij de gravin van Athene
zeggen: ‘Nog segge ik: de duyvel sal de kaars houden, dat mijn soon so verslingert
is op dat sieltjen Margrieta van Limburgh! Mijn dunkt, dat ik sal bersten van spijt,
dat ik moet zien, dat mijn kind een koopmans dogter bemint.’ Op een andere plaats
zegt zij: ‘O spijt! ik swel gelijk een padde vol fenyns van quaatheyt, omdat ik dese
teef Margriet, die mijn soo veel onlust brouwt, niet kan van kant helpen’38).
Dat strookt niet geheel met de hoofsche taal die wij vroeger uit den mond van de
edelvrouwen der riddergedichten hebben gehoord.
Heeft de bewerker hier en elders een passage ingelascht, elders heeft hij een trek
verzacht of een deel van het verhaal weggelaten. Het spreekt vanzelf dat men zich
ook hier moet hoeden alle gevallen over één kam te scheren en de onderscheidene
bewerkers op één lijn te stellen. De een zal in die ridderpoëzie meer behagen hebben
geschept dan de ander. De bewerker van den Malegijs heeft blijkbaar pleizier in zijne
stof. In den proloog zijner omwerking lezen wij: ‘Aldus was ic eens geseten op mijn
studorium om te lesen ende wat vremde materiën te soecken. So schiepen mijn sinnen
solaes ende glorie int hooren vanden ouden historien.’ In het volksboek van Roncevale
toont de bewerker op menige plaats een levendige belangstelling in de door hemzelven
vertelde gebeurtenissen; niet zelden geeft hij midden in het verhaal op naïeve wijze
een blijk van zijn
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meêleven en meêgevoelen. Hier is het een enkel ingelascht ‘lacen!’*), daar een zin
*)
als: ‘O druckeliken strijt voer kerstenrijck want die bloeme van allen ridderscap
helaas!
hier meest al verslagen bleef.’ Op een andere plaats kan hij zich niet weerhouden uit
te roepen: ‘O Guwelloen, Guwelloen, hoe mocht ghijt ghedoen dat ghi so veel edel
kersten bloets verriet ende dedet vermoorden om u grote hooverde’39).
Reeds hier openbaart zich verschil tusschen den eenen bewerker en den anderen:
die van den Malegijs schept ‘solaes ende glorie’ uit die oude verhalen; die van het
Roelandslied, het blijkt telkens in zijn werk, voelt zoo levendig mede, omdat het hier
een strijd geldt tusschen christenen en heidenen. Naast dien wereldlijken strijd stelt
hij dan ook in zijn Proloog een geestelijken: ‘Al en sijn wij alle gader daer toe niet
ghestelt om op die heydenen te vechten, nochtans mogen wi dat wel doen gheestelijc
ende metter herten inwendelijc, denkende so vierichlijc opt lijden ons Heeren metten
heyligen man sinte Franciscus dat wi die salighe crone der martelien met alle die
heylighe martelaren besitten moghen ghelijckerwijs oft wij inden strijt met Rolant
ende Olivier gheweest hadden.’
Dat geestelijk element vinden wij ook op een plaats in de bewerking van den
Limborch, ook in die van de Borchgravinne van Vergy. In het eerste geval hebben
wij te doen met een inlassching; in het tweede met eene karakteristieke wijziging.
De proloog van het middeleeuwsch gedicht waarschuwt alle oprechte minnaars dat
zij hunne heimelijke minne niet moeten openbaren; aan het slot vindt men een
dergelijke waarschuwing. De voorrede van het volksboek waarschuwt tegen overspel;
aan het slof vinden wij een opwekking tot bidden om de eeuwige blijdschap ... ‘en
laet ons 't bedde onser consciëntien wel maken, dat wy wel ende rustelijc slapen
mogen als den langen Nacht der doot komt’40).
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Behalve het geestelijk is ook - begrijpelijkerwijze - het burgerlijk element versterkt
en zijn de zeden zachter geworden. De beschrijving van een ridderlijke wapenrusting,
van een tweegevecht, van Malegijs' sneuvelen door een pijlschot, zooals wij dat in
den roman der Heemskinderen lezen, boezemden lezende burgers niet zooveel
belangstelling in als ridderlijke hoorders; in de prozabewerking vinden wij zulke
passages dan ook bekort. De ruwheid van zeden, die in dezen roman op meer dan
een plaats voor den dag komt, is in het volksboek vrij wat verminderd41).
De versterking van het burgerlijk element openbaart zich ook in zekere nuchterheid.
Weggelaten is uit het liefelijk verhaal van Floris en Blancefloer allerlei dat door den
bewerker blijkbaar beschouwd werd als niet ter zake dienende en dat dan ook in den
gang van het verhaal niet onontbeerlijk is. Doch met welk een ruwe achteloosheid
is in dezen bloeienden heester het snoeimes aan het werk geweest! Weggesnoeid
werd o.a. het aardig tooneeltje van de beide kinderen in het bad; het bewijs van
vrouwelijken takt der koningin die zoo goed weet hoe zij met een vertoornden man
moet omspringen; de levendige dialoog tusschen de koningin en Floris bij het verhaal
van Blancefloer's vermeend overlijden; de trek van de vrouw die haar man onder
tafel op den voet trapt, het omverslaan van een beker als teeken van ontroering; de
vlinder waarvan Blancefloer heet geschrikt te zijn, is in het volksboek tot een horzel
geworden42).
Andere zaken werden door den bewerker daarentegen gespaard: al de schatten
waarvoor Blancefloer verkocht wordt, de ponden gouds en zilvers, de kostbare
kleederen, valken, haviken, paarden, de uitvoerige beschrijving van het graf van
kristal en marmer, al de rijkdom dien Floris als koopman met zich voert43). Want
zulke dingen maakten indruk op een han-

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2

407
deldrijvend volk als het onze. Als wilden zij vergoeding geven voor zooveel wat zij
weglieten, hebben verscheidene bewerkers van proza-volksboeken (Malegijs, Floris
en Blancefloer, Huyge van Bourdeus, Vergy, Zwaanridder, Buevijn van Austoen)
hun proza afgewisseld met brokken poëzie. Op zich zelve is deze rhetoryckers-lyriek
slechts zelden mooi of verdienstelijk; doch daar zij doorgaans gebezigd wordt ter
vertolking van sterke aandoeningen, toont zij een opmerkelijke overeenkomst met
de vroeger door ons behandelde lyrische passages in het drama.
Overigens is het proza dezer volksboeken gewoonlijk kunsteloos, soms weinig
verzorgd. Een enkelen keer vinden wij een stuk dat ons treft. Men hoore b.v. de
klacht van den minnaar der ongelukkige burggravin van Vergy bij haar lijk: ‘O lacen,
Lief, wat heb ick gemaeckt, dat ick u aldus vermoort heb! Och, u minnelijcke ooghen,
hoe sijn die verdonckert ende verkeert! Dijn blosende lieflijcke wancxkens hoe sijn
sy verbleekt! U rode soete honich-vloeyende lippekens, hoe sijn sy ontverwet ende
metter doot bevaen! Och, waer is nu u soete spreken, daer ghy my soo menich werven
soo lieflijck mede vertroost hebt! Waer is nu u schoon gele haer, gelijck den goude,
daar ick mij in plach te wenden! Waer is nu 't omvangen van uwen armkens!’ enz.
Een eigen plaats nemen naast deze bewerkingen van ridderromans de novellenbundel
de seven wyse mannen van Rome en de novelle van Griselde in. Daar beide uit het
Latijn zijn vertaald en men in beide een zedelijk streven kan opmerken, zou men ze
ook onder de behandelde moralizeerende werken kunnen rangschikken. Doch als
schilderingen van het maatschappelijk en huiselijk leven, als vroegste staaltjes der
novelle in proza te onzent, schijnen zij hier beter op hun plaats. De hystorie van die
seven wyse mannen van Romen - over den inhoud
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spraken wij vroeger - is vóór 1479 over het algemeen getrouw en voortreffelijk uit
het Latijn in goed en zuiver Nederlandsch overgebracht; echter heeft ook deze vertaler
vrij wat goeds van zijn voorbeeld moeten laten glippen. Op meer dan een plaats is
zijne vertaling kiescher dan het Latijn. Moet hij, in navolging van zijn voorbeeld,
gewag maken van ‘tornoy-spul’ dan voegt hij eraan toe: ‘ende andre ydelheden.’ In
de plaats van het Lot stelt hij God44).
Het aantrekkelijk verhaal van Griselde was in dezen tijd bijzonder geliefd; niet
minder dan viermaal is het vertaald, driemaal uit PETRARCA's Latijn, eenmaal
misschien uit het Oudfransch. Een der bewerkers, broeder DIRC VAN APOLDA, een
Dominicaan geboortig uit Thuringen doch die goed Dietsch heeft leeren schrijven,
doet in zijne ‘voersprake’ de stichtelijke bedoeling van zijne bewerking duidelijk
uitkomen. ‘Bi deser hystoriën’, zegt hij, ‘machmen merken ene forme gheestliker
echtschap tusschen God ende der getrouwer sielen, die alle eertsche dinge
versmadende Cristum Jhesum onsen heren verkiest tot enen brudegom.’ Dat voor
onze voorouders deze novelle een stichtelijk karakter droeg, mag men vermoeden
ook uit het feit dat wij haar tot tweemaal toe vinden in één bundeltje met andere
stichtelijke geschriften. Vooral één der teksten van de Griseldis-novelle geeft ons
Middelnederlandsch proza van bekoorlijken eenvoud en teederheid45).
Ten slotte vinden wij ook in deze eeuw een bewerking van onzen Reinaert.
Nadat Reinaert I ruim een eeuw onder deze volken had geleefd, werd hij opgevolgd
door Reinaert II; en wederom een eeuw later zien wij hem vervangen door een paar
andere leden van de dynastie der Roodbaarden. Het verschil tusschen deze en hun
voorganger is echter op geen voeten of vâmen na zoo groot als dat tusschen Reinaert
I en Reinaert II.
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De sympathie die aan dit dierenverhaal vanouds te beurt was gevallen, bestond nog
steeds. Onder de vroegste voortbrengselen der drukpers hier te lande immers bevond
zich ook een herdruk der Latijnsche bewerking van den Reynardus Vulpes (a0. 1473).
Doch eerst in 1479 werd de berijmde tekst van Reinaert II ‘soms bijna woordelijk
soms een weinig bekort, met een eigen proloog doch overigens met zeer geringe
toevoegsels in proza opgelost’, door den druk algemeen gemaakt. Daarnaast vinden
wij een druk van den ouden berijmden tekst van Reinaert II, bijna onveranderd
gelaten, doch door zekeren HENRIC VAN ALKMAER verdeeld in vier boeken en
genummerde hoofdstukken met opschriften, elk voorzien van een korte moralizatie.
De bewerking door HENRIC VAN ALKMAER is opmerkelijk vooral hierom, dat zij
door middel van een Nederduitsche vertaling in 1498 onder de Neder- en
Hoogduitschers de belangstelling in de Reinaert-verhalen verlevendigd heeft.
Wat de prozabewerking betreft, zij verdient den naam bewerking slechts
tenauwernood: de oude tekst is omgezet wat de woordorde betreft, de rijmwoorden
zijn gedeeltelijk weggewerkt, hier en daar is een spreekwoord ingelascht, een platte
passage eenigszins uitgebreid - doch over het geheel heeft deze bewerking weinig
karakteristieks. Waarschijnlijk is zij omstreeks het midden der 15de eeuw vervaardigd
door een Zeeuwschen of Zuidhollandschen ‘clerc’46).
Zoo kreeg de ‘felle met den rooden baard’ zijne streken thuis. In zijn goeden tijd
was hij wel eens opgetreden als catechiseermeester; daar wist Cuwaert van mee te
spreken. Reinaert zou hem het credo leeren; kapelaan zou hij hem maken: Cuwaert
moest maar bij hem komen zitten, stevig tegen hem aangedrukt. De leering neemt
een aanvang, maar ras is zij ten einde. Zag Pancer de bever het niet, hoe Reinaert
den ongelukkigen leerling ‘diende van sinen ouden spele’?
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Reeds had hij hem bij de keel en den kop zou hij hem hebben afgebeten, ware Pancer
niet te hulp gesneld.
Doch nu wordt meester Reinaert zelf gecatechiseerd. Hij is in de handen der
‘clercken’ gevallen; op zijn beurt moet hij het credo leeren. Zij hebben hem bij de
keel en ter nauwernood brengt hij er het leven af.
Echter, de ‘clercken’ konden meer en beter dan Reinaert catechiseeren.
Dat zal ons uit het volgend hoofdstuk blijken.

Eindnoten:
1) Vgl. DE VOOYS, Mnl. Leg. en Ex. bl. 13. Gaarne erken ik hier mijne verplichtingen aan dit
geschrift en aan andere van denzelfden auteur voor de samenstelling van dit overzicht.
2) Aldus in den proloog van den door mij gebruikten druk (Winter-stic van 1480, Somer-stic van
1478); de proloog uit het hs. bij DE VOOYS afgedrukt (a.w. bl. 35) spreekt van goede exemple.
3) Eenige redacties der legende van S. Maria Magdalena gepubliceerd door DE VOOYS in Tijdschr.
v. N.T. en L. XXIV, 16 vlgg.; de hss. van 1490 en 2de helft der 15de eeuw. S. Elizabetten legende
vertaald uit DIRC VAN APOLDA's Latijn (a0. 1457) moet blijkens een tiental afschriften wel
verbreid zijn geweest; gepubliceerd in Leuvensche Bijdragen Ve jaarg. 1e afl. Die historie .....
van Sint Annen (Antwerpen, ADRIAEN VAN LIESVELT a0. 1496). Een andere Historie van Sinte
Anna a0. 1499 (CAMPBELL, Annales no. 964) was ‘overgheset uten latijn in Duysch bi broeder
WOUTER BOR. Over een zeventiental heiligenlevens, waarvan twee (Brandaen en Panthalioen)
uitgegeven door MOLTZER, zie: Bibl. van Mnl. Lett. (WOLTERS, Groningen) no. 45. Hierbij kan
nog gevoegd worden: De Legende van ..... den H. Servatius ..... door JOS. HABETS (Roermond,
J.J. ROMEN en ZOON z.j.). Een Wijngaert van S. Franciscus .... Thantwerpen, HENDRICK ECKERT
HOMBERCH a0. 1518. Te laat om er nog gebruik van te kunnen maken voor mijn werk,
maakte ik kennis met de belangrijke studiën van P. FR. BONAV. KRUITWAGEN in De Katholiek
Deel 128. Die historie van Sinte Barbara (Gheprint te Delf in Hollant int Jaer o.H. 1597 (1.
1497).
Over De Vier Utersten vgl. DE VOOYS, Mnl. Legenden en Exempelen bl. 254.
Andere stichtelijke werken in hs. vermeld door PRIEBSCH in Deutsche Handschr. in England
VAN

(Erlangen, FR. JUNGE 1896) no. 6, 7, 8, 12, 22, 41 enz.
In het Vaderboec (PETER VAN OS a0. 1490) vind ik b.v. vormen als: ‘clusenaren ofte eynsetels

4)
5)
6)
7)

(f0. LVIII r0.), hemelvarwes doeck (f0. CLVIII v0.), swevel (CLVII r0.). Andere dergelijke in
de door MOLTZER uitgegeven heiligenlevens.
Vgl. DE VOOYS, Mnl. Leg. en Ex. bl. 13 vlgg., 57 vlgg., 344.
DE VOOYS a.w. bladz. 134-5. Andere staaltjes o.a. bl. 158, 233; het kinderlijk samenleven met
Jezus, Maria en de heiligen b.v. bl. 142-3; de familiare voorstelling van den duivel bl. 167.
A.w. bl. 121, 277; daartegenover: bladz. 331, 336, 342.
Uitgeg. door Dr. C.G.N. DE VOOYS: Middelnederlandse Marialegenden (vanwege de Ms. der
Ned. Lett.) Leiden, E.J. BRILL. Over de dateering der hss. vgl. Inl. II, LXXXII. De incunabel
Hier beghint dat boeck van onser liever vrouwen miraculen beschreven in CAMPBELL's Annales
no. 299. Vgl. voorts D. Warande V, 266 vlgg. (een hs. met Maria-mirakelen). Niet zelden vinden
wij aanwijzingen als: ‘Caesarius schrijft’ enz. Doch een legende is ook wel eens aan Caesarius
ontleend, al ontbreekt zulk een aanwijzing. Zoo b.v. het verhaal van enen vader die onse vrouwe
sach die broedere met wijwater besprenghen doe si sliepen, dat men terugvindt bij Caesarius
(ed. STRANGE) II, c. XIV. Vgl. overigens nog De Katholiek Jaarg. 1903, bladz. 459, 559.
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8) Vgl. Middelned. Marialeg. I, 67, 68-9, 70-1, 74, 84, 95, 107, 124, 140, 181, 202, 223, 231, 236,
273, 298, 325, 362, 397, 427, 446-7; II, 5-6, 8, 26, 45, 47, 80, 195, 196, 198.
9) Vgl. Middelned. Marialeg. I, 293-4; 296; II, 35 en W.A. VAN DER VET: Het Biënboec van
Thomas van Cantimpré en zijn exempelen ('s-Gravenhage, M. NIJHOFF, 1902) bl. 57.
10) A.w. I, 16-17; D. Warande V, 386.
11) Volgens de redactie in VAN VLOTEN's Nederl. Proza (1e stuk 1229-1476) Leiden en Amsterdam,
J.H. GEBHARD en CO. 1851 bladz. 302-305. DE VOOYS, Mnl. Marialeg. I, 140-144; II, 185
(uitvoeriger redactie).
12) Mnl. Marialeg. I, 43.
13) Ald. I, 395.
14) Van één exempel acht DE VOOYS ‘niet onmogelijk’ dat het ‘oorspronkelijk Nederlandsch’ is.
Afgezien van de oorspronkelijkheid kan men volmondig erkennen dat in deze exempelen en
legenden veel mooi welluidend proza gevonden wordt en treffende verhalen. Ik wijs o.a. op
Mnl. Leg. en Ex. bladz. 23-6, 81, 86, 112, 117-8, 149, 181, 233, 242, 269-'70, 280, 286, 311-2,
321, 325-6, 350-1.
Mnl. Marialeg. I, 49, 53, 318, 410, 440; II, 31, 253; 17-18 (de beelden).
Mnl. Marialeg. II, no. 329 schijnt mij de proza-bewerking van een ouder episch gedicht. Doch
welk?
15) Vgl. W.A. VAN DER VET, Het Biënboec van Thomas van Cantimpré en zijn exempelen
's-Gravenhage, M. NIJHOFF, 1902.
16) Vgl. GOEDEKE, Grundrisz z. Gesch. der D. Dichtung 2e Auflage) I, 351. Gesta Romanorum
von HERMANN OESTERLEY, Berlin 1872. Over de Latijnsche en Nederl. drukken CAMPBELL's
Annales p. 225 en 2e Supp. 825a, 828. Over Apolonius van Thyro PENON's Bijdragen. Deel I.
17) Vgl. GOEDEKE a.w. I, 374; VAN DER LINDE, Gesch. u. Lit. des Schachspiels I, Bibliog. Anh.
138-141; CAMPBELL, Annales no. 419; DE VOOYS, Mnl. Leg. en Ex. bl. 350 (hs. van 1403 ter
Kon. Bibl.). Aan het slot van den druk van 1479: ‘Nu bidde ick Franco’ enz. (Heer Frank van
Coudenberghe, de metgezel van Ruysbroeck wordt ook Franco genoemd; zie OTTERLOO's Joh.
Ruysbroeck bl. 127).
Vergelijkt men de Nederlandsche bewerking (a0. 1479) met het Latijnsche origineel, dan blijkt
naast veel overeenkomst meer verschil; het Tractatus quartus wordt in den Ned. druk van 1479
gemist; de Ned. bewerking vertoont niet zelden andere voorbeelden dan het Latijn. Het is
trouwens niet onmogelijk dat de Nederl. bewerker, al verstond hij blijkbaar goed Latijn, ook
andere bewerkingen heeft gekend. Vgl. ook nog. Z. für d. Alt. N.F. XXII, S. 409 flgg. over een
15de eeuwsch hs. waarin gehandeld wordt over den loop der onderscheiden schaakstukken. Is
dat misschien het Tractatus quartus? Ook hier is monografische behandeling en uitgave zeer
wenschelijk.
18) Vgl. o.a. GRAESSE, Trésor de livres rares et précieux II, 379-380. Ik gebruikte de Ned.
bewerking, ‘geprent te Delf in Hollant a0. 1488.
19) Vgl. Dr. D.C. TINBERGEN Des Coninx Summe in Bibl. van Mnl. Lett. (WOLTERS, Groningen)
afl. 64-65, 68-69. Voorts: PETIT DE JULEVILLE's Histoire etc. II, 178.
20) Vgl. het artikel van Dr. SALVERDA DE GRAVE in Tijdschr. v. N.T. en L. XXIII, 1 vlgg.; de

21)
22)

23)
24)
25)
26)
27)
28)

incunabelen in CAMPBELL's Annales no. 1376-7; er is nog een druk van 1516 (Antwerpen, H.
ECKERT V. HOMBERCH); CONWAY, The Woodcutters of the Netherlands p. 73.
Voor de tijdsbepaling der Dietsche bewerking zie het slot van dit hoofdstuk.
Vgl. JOH. BOLTE's mededeelingen in Tijdschr. v. N.T. en L. XII, 309 vlgg.
Een exemplaar ter Kon. Bibl. te 's-Gravenhage.
Voor dergelijke moralisatiën behoefde men trouwens niet bij Fransche auteurs ter school te
gaan. Ook in de kringen der moderne devotie vond men ze. De zusters van Diepenveen baden
ook ‘om enen roden onderrock: daer by verstaen wort die durbaer doecht der schemelheit enz.
Vgl. BRINKERINK's werk over de zusteren van Diepenveen in Bibl. van Mnl. Lett. (ed. WOLTERS)
afl. 72, p. 128.
WETZER u. WELTE's Kirchenlexikon i.v. OTTO VON PASSAU.
Vgl. DE VOOYS, Mnl. Leg. en Ex. bl. 8-9, 58-9; TINBERGEN, a.w. bl. 138 vlgg.
Vgl. het artikel van Dr. SALVERDA DE GRAVE in Tijdschr. v. N.T. en L. XXIII, 1 vlgg.
Uit den proloog.
Dat XV dyalogus.
TINBERGEN a.w. bladz. 189-190.
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29)
30)
31)
32)

VAN VLOTEN, Ned. Proza bl. 164, 168.
VAN DER VET a.w. bladz. 69.
TINBERGEN a.w. bladz. 192-3.
Vgl. in den druk van a0. 1483 b.v. c. 123, p. 473, 8 (Oesterley): ‘amasium in lecto abscondit’
met: ‘decte haer liefmensch of hemelden in dat bedde’; id. in c. 68, p. 381, 2. S. Christoffel,
Oesterley, c. 18, p. 312, 10 en de Ned. bew. van 1483, d V v0. Voorbeelden van vertaling door
twee woorden: mediator = middelaer ende paesmaker; subjecta = onderdanich en subject;
consolacio = troestinge ende consolacie; sculpit = liet .... sculpieren, graven, maelgieren
(achtereenvolgens Oesterley 274, 1; 274, 24; 278, 10; 287, 13. Doch ik heb lang niet de gansche
vertaling onderzocht. Hetzelfde verschijnsel kan men opmerken in de vertaling van die hystorie
van die seven wijse mannen van romen. (Acad. Proefschrift door A.J. BOTERMANS, bl. 50) en
in andere vijftiend'eeuwsche volksboeken. Daar het ook in de vertaling der Pélerinage voorkomt
(vgl. Tijdschr. XXIII, 25), meen ik daarin een aanwijzing te zien dat deze vertaling uit de 15de

eeuw dagteekent. Of vindt men dit verschijnsel ook reeds in de 14de eeuw?
33) Vgl. verdere bibliographische en andere aanwijzingen in mijne Gesch. der Nederl. Lett. in de
16de eeuw I, 406. Het ware wel wenschelijk dat het exemplaar ter Bibl. Nat. te Parijs eens
beschreven en met het origineel vergeleken werd.
34) Over de uitgaven van het Latijnsche geschrift: Collationes quas dicuntur fecisse rex Salomon
et Marcolphus CAMPBELL's Annales no. 451 vlgg. (uitgaven van omstr. 1486, '87, '88, '91 e.a.).
Uitgaaf van het Nederlandsche werk (Antwerpen, H.E. V. HOMBERCH a0. 1501); herdrukt door
de Vlaamsche Biblioph. Er schijnt een druk uit de 15e eeuw te hebben bestaan.
Vgl. overigens nog: Gesch. des deutschen Streitgedichtes im Mittelalter VON H. JANTZEN,
Breslau 1896, S. 21.
35) Vgl. mijne Gesch. der Ned. Lett. I, 365 vlgg.; voorts: de herdrukken der M. v. Lett. van Malegijs,
Floris en Blancefloer, Roelandslied, BOEKENOOGEN's artikel De Ned. Volksboeken in: Tijdschr.
v. Boek- en Bibliotheekwezen III, no. 3; over de prozabewerkingen van de koningin Sibille en
van Huyge van Bourdeus vgl. F. WOLF in Band VIII der Denkschriften der Phil.-Hist. Cl. der
Kais. Akad. der Wiss.; afzond. afdruk Wien 1857 (‘Ueber die beiden wieder aufgefundenen
Niederländischen Volksbücher enz. Het volksboek van Huyge van Bourdeus werd herdrukt
door F. WOLF in de Bibl. des Lit. Vereins in Stuttgart LV. Van den Huyge van Bourdeus vermeldt
CAMPBELL (no. 1011) een fragment van een druk van 1490. Uit de rijmwoorden die op zeer
vele plaatsen zijn blijven staan, blijkt duidelijk dat dit volksboek uit een ouder gedicht moet
zijn getrokken; dat gedicht bevatte een andere redactie van het verhaal dan de ons bekende
Nederlandsche. Vermoedelijk is ook de koningin Sibille aan een gedicht ontleend; doch ik kan
hier niets beslissends zeggen. Over het Roelandslied nog G. HUET in Romania XXXIV, p. 20.
Over Buevijn van Austoen BOLTE in Tijdschr. v. N.T. en L. XII, 309 vlgg. Over den roman van
Jason, uit het Fransch van RAOUL LE FÈVRE, kapelaan van Filips den Goede, vgl. Tijdschr. v.
N.T. en L. (VAN VEERDEGHEM) XV, 100. Over de Griseldis-novelle: Tijdschr. v. N.T. en L. Deel
IV, XVII en XIX. Over de prozabewerking der seven wijse mannen van romen het proefschrift
van A.J. BOTERMANS (1898. Erven F. BOHN, Haarlem); tevens bezorgde BOTERMANS een fraaie
reproductie van den oudsten druk van dat Nederlandsch volksboek (Haarlem, Erven F. BOHN).
Het volksboek: die Hystorie van Reynaert die Vos uitgegeven door MULLER en LOGEMAN
(Zwolle, TJEENK WILLINK 1892). Ten slotte kunnen wij hier nog melding maken van een
vertaling van FROISSART's kroniek door GERRIT POTTER VAN DER LOO (zoon van DIRC POTTER).
Zie J.W. MULLER in Tijdschr. v. N.T. en L. VIII; twee hss. van c. 1430 en 1470. Vertaald schijnt
mij ook Een schoone Historie van de deerlijcke Destructie ende onderganck der Stadt van
Jerusalem; is dit werk hetzelfde als het in CAMPBELL's Annales (no. 298) vermelde, dan is het
van 1482. Uit het Latijn vertaald is Een schoone Historie vande Distructie van Troyen
(CAMPBELL, no. 874-'6, a0. 1479 en c. 1500).
Over volksboeken die ik niet zelf gezien heb, als b.v. dat van de ..... schone Melusijne (a0. 1491;
CAMPBELL, no. 975) spreek ik hier niet.
36) Volksboek (ed. 1798 met approbatie van 1504); een druk van 1516 door MONE vermeld (Ueb.
p. 87), 19de hoofdstuk en ridderroman Boek I, vs. 1023 vlgg.
37) Boek I, 1737 vlgg. en V. cap. XXII.
38) Cap. XIX en cap. XXII.
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39) Vgl. herdruk (der Mij. van Ned. Lett.) bl. 8 (r. 3 b.), 9 (o.), 11 (r. 5 b.), 19 (o.), 20 (o.), 40 (m.),
42 (b.). Misschien komen een paar dezer plaatsen ook reeds in de Cronycke van Brabant voor;
doch dan blijven het toch uitingen van den geest des tijds.
40) Vgl. mijne Gesch. der Ned. Lett. in de 16de eeuw I, 371, 378.
41) Vgl. a.w. I, 375 en de daar vermelde passages en voorts Ren. van Mont. (ed. MATTHES) vs.
938-'48 met Volksb. p. 132, r. 8 (o.); misschien ook vs. 1098 met p. 133, r. 5 (o.).
42) Vgl. a.w. I, 376-'7. Wat ik daar (1889) nog slechts mocht vermoeden, is sedert door de publicatie
van den vroegeren druk tot meer zekerheid gebracht.
43) Vgl. vs. 615-680, 897-1040, 1441 vlgg., 2360-2590 (de wonderen van Babylon) van het gedicht
(ed. MOLTZER) met de overeenkomstige deelen van het volksboek.
44) Vgl. het reeds genoemd proefschrift van BOTERMANS: p. 142 (‘debitum carnalem’ = genoechten;
p. 210 ‘carnem meam’ = mi; voorts in den herdruk e. 1 r0 21-22; p. 154; 157, e. 3 r0 27; p. 158,
e. 4 r0 4, te vergel. met het Latijn (Die Historia septem sapientum nach der Insbrucker hs......
von GEORG BUCHNER, Erlangen u. Leipzig 1889); voorts b. 5 v0 3 en c. 5 v0 7-8 (‘tornoy spul’); p. 149 (god - casus).
45) Ik heb het oog op de redactie, gepubliceerd door Dr. J. DANIËLS S.J. in Tijdschr. v. N.T. en L.)
XIX, 111.
46) Zie dit alles uitvoerig aangetoond in MULLER's hoofdstukken der Inleiding o.a. VII vlgg.,
XVI-XIX, XXI, XXIX.
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2. De ‘Moderne Devotie’ en hare geschriften.
Reeds uit het overzicht dezer eerste afdeeling blijkt, hoe zeer hier - evenals in het
drama - het geestelijk element het wereldlijke in beteekenis overtreft. Voegen wij
de beide andere afdeelingen bij de eerste, dan wordt het zwaartepunt nog meer naar
den geestelijken kant verplaatst. Ten opzichte dezer verhouding was de literatuur
zeker geen spiegel van het leven; zij was hier eer eene wegbereidster voor de idealen
van de besten en vroomsten der toenmaals levenden.
Dat er in dit tijdvak zooveel geestelijk of stichtelijk proza voortgebracht is, moet
zeker niet het minst worden toegeschreven aan de zooveel krachtiger literaire
productie der Noordelijke gewesten. In die levendiger deelneming aan de literatuur
zien wij den invloed van het Zuiden op het Noorden, die zich vroeger getoond heeft
in het werk van HILDEGAERTSBERCH en POTTER. Het Noordnederlandsch geestelijk
proza was voor een deel de vrucht van het zaad door RUYSBROECK gezaaid. Dat
gevleugeld zaad had zich uit het Soniën-bosch verbreid ook over de Noordelijke
gewesten, doch nergens misschien een grond gevonden zóó welbereid als dien van
GEERT DE GROOTE's hart.
In het korte maar rijke leven van dien Deventenaar (1340-1384) zien wij dien
overgang van het ‘kennen’ tot het ‘minnen’, dat overwicht van het
zedelijk-godsdienstige op het louter verstandelijke, dat wij ook in RUYSBROECK
hebben opgemerkt. Zoon van aanzienlijke ouders, wijdt hij zich eerst aan de
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wetenschap; hij studeert te Parijs en Keulen, bezoekt ook de pauselijke curie te
Avignon, maar een ontmoeting omstreeks 1370 met HENDRIK VAN KALKAR, den
vromen prior van Munnikhuizen (bij Arnhem), brengt een omkeer in zijn
levensopvatting. Hij doet afstand van zijn goederen en kerkelijke ambten en vertoeft
drie jaar lang onder de Karthuizers van Munnikhuizen. Daar, in de liefelijke omgeving
van Klarenbeek, leidt hij een leven van gebed en zelfbeproeving; van daar trekt hij
opnieuw de wereld in, doch nu als prediker die menigeen bekeert en zich de
vijandschap berokkent van geestelijken, wier ongerechtigheden door zijne scherpe
tong niet gespaard bleven. Met zijn vriend JOHANNES CELE, den geleerden rector
der Zwolsche school, trekt hij naar Groenendaal om er eenige dagen lang te genieten
van RUYSBROEK's gezelschap; later herhaalt hij zijn bezoek meer dan eens, altijd
met vurige bewondering vervuld voor den vromen ‘schouwer’ wiens voorbeeld hij
wilde volgen in het stichten van een regulierenklooster. Dat is hem niet mogelijk
geweest. Maar nog vóórdat hij door een pestziekte uit dit leven werd weggenomen,
had hij met zijn innigen vertrouweling FLORIS RADEWIJNSZ een dergelijk plan kunnen
beramen en er een begin van uitvoering aan geven.
FLORIS, van wien het plan was uitgegaan, nam een drietal leerlingen der
kapittelschool, die reeds eenigen tijd voor GEERT DE GROOTE boeken plachten
afteschrijven, in zijn huis op; het waren JOHANNES VAN KEMPEN (THOMAS' broeder),
JOHANNES VOS van Heusden en JOHANNES BRINCKERINCK. Later voegden zich
anderen bij hen: GERARD ZERBOLT, LUBBERT BOSCH, JOHAN KESSEL, ARNOLD VAN
SCHOONHOVEN, om slechts deze te noemen. Onder het opzicht van GEERT en FLORIS,
later onder dat van FLORIS alleen, leidden zij een gemeenschappelijk leven,
beoefenden zij ‘een heilig communisme.
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Samen wonen, samen werken, van het verdiende samen gevoed en gekleed worden,
doch bepaaldelijk met het doel om, ieder voor zich en allen voor elkander, te arbeiden
aan de vroomheid van het hart en de braafheid van het gemoed, dat was hetgeen de
Broeders, uit vrees van door de wereld besmet en van hunne eeuwige belangen
afgetrokken te worden, beoogden.’ Zij waren niet gebonden aan een bepaalden regel,
maar de eischen van gehoorzaamheid, celibaat, afstand van alle eigen bezit golden
toch ook voor hen; geen kloostergelofte legden zij af en terugkeer in het gewone
leven stond hun vrij, maar wie uit dit ‘gemeene*) leven’ scheidde, werd toch door de
*)
overigen als een ontrouwe broeder beschouwd.
gemeenschappelijk.
Zoo leefden de ‘Broeders des Gemeenen Levens’, wegens hun ijver in het preeken
ook ‘collatie-broeders’ genoemd in hunne fraterhuizen, uit stichtelijke geschriften
honing van vroomheid en wetenschap purend, als bijen in hare korven. Doch evenals
deze bleven zij niet altijd daarbinnen; men zag hen in hunne groflakensche grijze
rokken en broeken, met de grijze kap op het hoofd en de trippen*) aan de voeten, ook
*)
wel daarbuiten bezig met armverzorging of preeken in de landstaal. Daar zij,
muilen.
evenals GEERT DE GROOTE, misbruiken en zonden aantastten, ook waar die zich
onder monniken of andere geestelijke personen openbaarden, verwekten zij zich
meer en meer vijanden. De bedelmonniken kantten zich het felst tegen hen. Al waren
en bleven de Broeders zonder uitzondering goed katholiek, het preeken in de landstaal
werd als een wapen gebruikt tegen de ‘religieusen zonder religie.’ Een Dominicaan,
MATTHEUS GRABOW klaagde de ‘scheurmakers’ en ‘valsche profeten’ aan in een
strijdschrift en trachtte hun op het concilie van Constanz straf en ondergang te
bereiden. Doch de Broederschap doorstond zegevierend het onderzoek, ingesteld
naar haar geloof en haar karakter.
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Tot een zóó krachtig leven had zij het zeker niet kunnen brengen, indien niet in het
laatst der 14de eeuw de oorspronkelijke wensch van GEERT DE GROOTE: de stichting
van een klooster voor reguliere geestelijken, in vervulling ware gegaan en in het
klooster te Windesheim (bij Zwolle) eene zusterstichting verrezen. Dat
Windesheimsche rijsje werd een krachtige boom; gedurende de eerste helft der 15de
eeuw breidde de congregatie van Windesheim zich gestadig uit, totdat zij hare
kloosters had van Vlaanderen tot Pommeren en van Holland tot Zwitserland.
Wereldschen roem zochten de Windesheimers zoomin als de Deventer Broeders;
christelijke ootmoed weerhield hen van zich op den voorgrond te plaatsen, in hunne
schriftelijke werken verzwegen zij doorgaans hun naam; lang bleef hun leven en hun
werk dan ook in duisternis gehuld. Aan de liefdevolle belangstelling en geduldige
vlijt van het nageslacht is het echter gelukt, lichtstralen te werpen ook in deze
schemerige hoeken van het verleden en naar den voorgrond te brengen wie onder
hen voormannen geweest waren. Zoo hebben wij langzamerhand het leven en de
werken leeren kennen van een GERLACH PETERS, een HENDRIK MANDE, een JOHAN
BUSCH, van den grootste hunner: THOMAS à KEMPIS.
Nog langs een anderen weg wist GEERT DE GROOTE ingang te verschaffen aan de
beginselen waarvoor hij streed. Niet alleen mannen, ook vrouwen wenschte hij voor
zijn levensideaal te winnen. Tien jaren vóór zijn dood droeg hij zijne ruime woning
over aan den magistraat van Deventer; onder diens toezicht zou die woning een
verblijf worden voor arme maagden of weduwen die er God zouden dienen met
ootmoed en penitentie. Zoo kwam een Zusterhuis naast het Broederhuis.
De ‘zusters des gemeenen levens’ leefden in hoofdzaak als de broeders; ook zij
gingen eenvoudig of armelijk gekleed,
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met ‘snoode’*) hoofddoeken, grauwe ‘tabberdkens’; ook zij hielden zich bezig met
*)
handenarbeid, ziekenbezoek, onderwijs; ook zij moesten zich oefenen in
grof, nietswaardig.
gehoorzaamheid en op allerlei wijze het booze vleesch leeren temmen. Zoolang
Meester GEERT leefde, had hij zijne kamer in het Zusterhuis; na zijn dood volgde
JOHANNES VAN DEN GRONDE hem als overste op; toen die gestorven was, kwam
JOHANNES BRINCKERINCK aan het hoofd van het Meester Geerts-huis. ‘Onse vader,
here JOHAN BRINCKERINCK’ noemden hem de nonnen, ‘een jonferlick*) engels*) man,
ende seer vurich, alle menschen te trecken tot zalicheit der zielen, waer hi conde *)maagdelijk.
*)
engelachtig.
ende mochte.’
Zooals het Windesheimer klooster uit het Deventer fraterhuis, zoo kwam het
klooster te Diepenveen voort uit het Meester-Geertshuis. Een twaalftal zusters maken
den aanvang; vrouwen en maagden meerendeels uit Deventer, Kampen, Zwolle,
Gelre, het land van Kleef, Westfalen. Zij wonen er in armelijke hutten van vlechtwerk
met klei bestreken. Later bouwt men er een klooster; het aantal zusters vermeerdert.
Wij zien er adellijke dames als ZWEDERA VAN RECHTEREN, gehuwd met den ridder
VAN RUNEN en hare vriendin de Vrouwe VAN VREDEN, die vroeger ‘vol werelds’
waren, mede ter jacht gingen en het te veld staande koren der armen vertrapten, die
nu schotels wasschen, varkensvoer fijn snijden, mest kruien, in gelapte of gescheurde
kleeren met een schotel rondgaan om brood te bedelen. Ook jonge adellijke meisjes
uit Holland en Zeeland en van elders, KATHARINA VAN NAALDWIJK, LYSBETH VAN
HEENVLIET, GRIETE VAN AHUYS, in den bloei van het leven, met een goed huwelijk
voor oogen, de wereld vaarwel zeggend; sommige van haar, kinderen nog van twaalf
of vijftien jaar, vluchten heimelijk uit haar ouders huis; overreding noch beloften
noch dreigementen zijn in staat hen te bewegen tot terugkeer; geen zielsverdriet van
een vader die een eenige
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dochter moet missen, geen tranen van een bezwijmende moeder1).
Jerusalem, mijns vader lant,
Nae di verlanghet mi sere!

in die verzen hoort men den grondtoon der levensbeschouwing ook van deze vromen.
De mensch: een arme pelgrim; dit leven: een pelgrimstocht; heimwee naar een beter
leven dan dit aardsche met al zijne zonde en zwakheid - die beschouwing en dat
heimwee vinden wij ook in het leven en de werken der Noordnederlandsche devoten.
Het was het hemelsch Jeruzalem dat JOHAN KESSEL bedoelde, toen hij zich op zekeren
avond ‘toemaecte als een pelgrym ende genck .... bidden voer die huyse, ropende:
Gevet enen armen pelgrym wat omme God die gerne toe Jherusalem weer’*).
Om zich op dat betere leven voortebereiden oefenden de devoten zich in allerlei *)ware.
onthouding, zelfbedwang en zelfverloochening. Meester GEERT was hun hier
voorgegaan. Een oude biografie zegt van hem, dat hij de eerste was ‘die hier te lande
een stervende leven begon te prediken.’ In diezelfde biografie lezen wij, dat hij een
haren kleed droeg, zoo dik en ongenadig hard dat het bijna bleef staan wanneer men
het op den grond zette. Dat deze devoten zich allerlei aardsche genietingen ontzeiden,
kan men verwachten; ook misschien, dat zij hierbij vervielen tot uitersten waarvan
ons in hunne biografieën karakteristieke voorbeelden worden medegedeeld.
GERARD ZERBOLT van Zutfen zit in zijn cel met alles dicht. Een zijner
medebroeders komt binnen en zegt: hoe zit gij in deze kamer opgesloten als in een
kuil. Doe toch een raam open, zoodat ge adem kunt halen! Maar GERARD ‘al zoetlike’*)
*)
: ‘Ja, als ik het kon wachten, dan zou het, loof ik, wel goed
zachtjes.
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voor mij zijn.’ Het bevreemdt ons dan ook niet van hem te vernemen, dat hij nooit
in den tuin kwam om zich wat optefrisschen.
Dat is toch een andere, maar minder natuurlijke en gezonde, opvatting dan die van
RUYSBROECK dien wij aan het wieden zagen in den kloostertuin, aan het schrijven
onder een boom.
Van overtollige woorden had men zich te hoeden. Hoe angstvallig men ook daarbij
te werk ging, blijkt ons uit het verhaal van een paar scholieren, toekomstige leden
der Broederschap, die bijeen zitten in de school. Een der twee kijkt op en uit het
raam; ‘Het sneeuwt!’ ontsnapt hem, zooals het nog elk onzer tegenwoordig zou doen.
Zijn medescholier echter berispt hem en zegt: ‘Dat is een ijdel woord!’
Door ootmoed herboren worden, daarop hoopten ook zij die immers van het
hemelsche geslacht wenschten te zijn. Staaltjes van dien ootmoed zien wij o.a. in
den bovengenoemden JOHAN KESSEL die voor Heer FLORENS RADEWIJNSZ op de
knieën valt, omdat hij in den kelder wat bier heeft gestort. Heer FLORIS zegt met een
strak gezicht: ‘Ja, zoo gaat het altijd; het eene verstort je, het andere breek je, en zoo
verdoe je ons goed.’ Hij deed de deur dicht en liet hem er buiten staan. Maar
JOHANNES staat stilletjes en tevreden op en murmureert niet, want hij wist wel dat
zijn pater hem een goed hart toedroeg. Wie geen gelegenheid vond om zich te
verootmoedigen, zocht een gelegenheid. Van LUBBERT BOSCH wordt ons verhaald,
dat hij een stem als een klok had, ‘ene basuenlike stemme.’ Hij las - volgens de
gewoonte in kloosters en geestelijke gestichten - aan tafel dikwijls voor en placht
met opzet verkeerd te lezen, ‘opdat hij daerom solde berispet ende veroetmoediget
werden.’ De jongeren onder de Broeders werden dan ook in zelfbedwang en ootmoed
geoefend. Een der broeders, EVERHARDUS VAN EZA, had de gewoonte zijn leerlingen
een slag in het gezicht te geven om hen door die vernedering ootmoed te leeren.
Opdat
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het te beter zou aankomen, moest de leerling zijn wangen opblazen. ‘Kerl, blaest my
een busken!’ zei EVERHARD dan, waarna een klap die opgeblazenheid te niet deed.
Reinheid van leven werd door de Broeders en Zusters des Gemeenen Levens
betracht. Ware hun levenswandel niet rein, ware daarop maar half zooveel te zeggen
geweest als op dien van zoovele andere geestelijken en monniken, dan zouden hunne
vijanden dat ongetwijfeld niet onvermeld gelaten, dan zouden klucht, referein of lied
er wel eens van gewaagd hebben. Voor hun onbevlekt leven moet men eerbied
hebben. Die eerbied wordt eenigermate getemperd, waar wij de zorg voor het bewaren
der kuischheid in een JOHAN BRINCKERINCK zien worden tot een angstvalligheid die
hem huiverig maakt om tusschen zijne moeder en zijne zuster doortegaan.
Op een hedendaagsch lezer zou deze angstvalligheid, waar zij een moeder en een
zuster geldt, allicht een stuitenden indruk kunnen maken. Doch de middeleeuwsche
menschen waren op dit punt niet zoo gevoelig. De beide vrouwen hebben er blijkbaar
pleizier in JOHANNES te plagen met zijn angst. Zij komen hem op straat tegen; dwars
over den weg loopt een goot, waar zij van den eenen, hij van den anderen kant,
overheen moeten. De moeder en de zuster gaan een eind van elkander af loopen. Zal
JOHANNES nu tusschen haar beiden door over de goot stappen? Neen, hij loopt terzijde
naar den muur en gaat daar over de goot. ‘Ziet’, zegt de oude levensbeschrijver, ‘zóó
zorgvuldig was deze goede jongen, opdat hij het edel bloemken der kuischheid
onbesmet zou bewaren! En hij heeft het bewaard tot het einde zijns levens.’
Niet anders was het met de vrouwen. Ook zij oefenen zich in het ‘stervende leven.’
Met hartstocht, met zekere woede soms, gaan zij tegen het booze vleesch te keer.
Het verwondert ons niet, dat verscheidene van haar bloedspuwingen hebben
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en aan tering sterven. Ook hier is ‘swijgen, wijken ende duken’ het wachtwoord. Het
‘hillige swygen’ vooral moet in acht worden genomen in het spinhuis, als in het
ziekenhuis, in den reefter als op den dormter. Die plicht moet de zusters soms zwaar
zijn gevallen. Mater SALOME STICKEN moest nog al eens vermaningen doen hooren,
wanneer de zusters ‘langer calden dan hem geoerloft was.’ De meesten verdroegen
die vermaningen lijdzaam; maar enkelen pruttelden over vervolging; want, niet zóó
konden allen zich beheerschen of zij waren wel eens ‘gepassineert’ op elkander.
Zij ontzeggen zich niet alleen de gewone aardsche genietingen, maar zelfs het
genot der vriendschap, een der banden immers die het menschenhart aan de aarde
binden. Zóó bestond er een hartelijke liefde tusschen de ‘eerwerdige vrouwe van
Runen’ en de ‘vrouwe van Vreden.’ Maar zuster EEFSE, de ‘meystersche’ van het
klooster, had de beide vriendinnen verboden elkander toetespreken, ‘omdat si hem
daerin sterven solden.’ Eens is de ‘meystersche’ naar Deventer gegaan; zuster ELSBE
HAESENBROECKS vervangt haar en staat de vriendinnen toe een praatje te maken.
Dat was een vreugd: het schenen een paar blijde kinderkens! ‘Ende die vrou van
Runen segede totter vrouwen van Vreden: ‘hoe gaedet dy mit dinen potkens?’ - het
was namelijk de taak der vrouwe van Vreden, ‘der susteren beddepotten te wasschen
ende te verwaren’ - Ende die vrouwe van Vreden segede: ‘also wal’*).
*)
Hier zien wij een der factoren werkzaam waardoor het woord onnoozel, dat
o, zoo goed.
vroeger onschuldig beteekende, gaandeweg zijne beteekenis gewijzigd heeft.
Het godsdienstig gevoel, door de ‘moderne devotie’ ongetwijfeld gelouterd,
versterkt en verfijnd, bereikt onder de zusters van Diepenveen doorgaans een hooge
mate van spanning.
Hebben zij eerst ‘een klein vonksken’ ontvangen, dan moeten
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zij in haar proefjaar en ook nog daarna voortdurend op haar hoede zijn, dat ‘de duivel
geen nest in haar make.’ Het voortdurend overpeinzen van Jezus' leven en lijden is
een krachtig schild tegen verkeerde gedachten; zóó worden zij ‘ingekeerd tot onzen
lieven Heer’, zij leggen het hoofd op zijn borst, kruipen in zijn schoot, rusten in zijn
wonden, worden overstort met zijn bloed. Zijn overvloedige gratie overstelpt haar.
Zóó worden zij, als de Vrouwe van Runen: ‘vlijtige waernemster(s) hoers herten
ende der graciën godes’; doch zien eerbiedig op tot zusters als SALOME STICKEN,
die door BRINCKERINCK een ‘inwendige verlichte schouster in onsen lieven here’
werd genoemd. Visioenen scheen men te Diepenveen niet te achten, ze ‘voor fantesyen
ende cranckheid des hovedes’ te houden. Doch wanneer de ‘tafele’ geslagen werd,
ten teeken dat de zusters zich vereenigen moesten om een sterfbed, dan zagen zij de
stervende gewoonlijk liggen met een blij en minlijk gelaat, hakend naar de verlossing
uit den ‘kerker’, uit dit ‘dael der tranen.’ Dan gaf menigeen de achterblijvenden nog
een of ander ‘goed punt’, een vrome spreuk of ernstig vermaan als een ‘testament’
en ontsliep zacht, vaak zonder dat men het bemerkte. Een enkele maal was het niet
zoo rustig bij een sterfbed. Dan werd een felle strijd gevoerd met den Booze, dan
hoorde men luide roepen: ‘gij liegt, duivel!’ en kreten zóó angstwekkend dat de
zusters er ontzet van werden. Maar ten slotte kwam toch ook daar de rust en het
‘heilige vader Augustinus, bid voor mij’ bestierf der aangevochtene op de lippen.
Zulke feiten, toestanden, stemmingen zijn kenschetsend, immers geschikt om ons
eenige voorstelling te geven van het godsdienstig gemoedsleven dezer devoten2). Wij
mogen echter niet vergeten dat dit bijzondere ons het gewone, slechts scherper
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omlijnd, te zien geeft: onder de overspanning was een hooggespannen krachtig geloof;
tot weekheid werd slechts tijdelijk, wat doorgaans een groote gevoeligheid voor
godsdienstige indrukken was; de min of meer kinderlijke angstvalligheid kwam voort
uit oprechte trouw en toewijding aan wat zij heilig achtten.
Ook hebben verschijnselen van dezen aard zich evenzeer onder de mystieken van
andere tijden en volken vertoond.
Mystiek van aard was het godsdienstig geloof dezer Broeders en Zusters. Wien
kan het bevreemden, die zich herinnert dat een van de bronnen der ‘moderne devotie’
bij Groenendaal in het Soniën-bosch lag? Het is dan ook begrijpelijk dat wij
BRINCKERINCK in een zijner ‘collatiën’ RUYSBROECK hooren vermelden; en HENDRIK
MANDE de ‘vijf graden dairmen mede opclimt tot enen bescouwenden leven’
behandelen op een wijze die ons aan den prior van Groenendaal herinnert3).
Evenals deze stonden ook de mannen en vrouwen der moderne devotie in
betrekking tot de Duitsche mystiek.
Wij zullen hier niet in de eerste plaats aan Meester ECKHART moeten denken; in
de Statuten van het Meester-Geertshuis toch werd gewaarschuwd tegen de ‘acht en
twintich articulen ECKARDS die de heilighe Kerke wederseghet hevet ende
verdoempt’4). Echter is het zeer wel mogelijk, dat men eenige van ECKHARTS, zoo
veelvuldig verbreide en immers niet steeds onderteekende, geschriften in deze kringen
gelezen heeft5). Maar SUSO's werken hebben hier stellig invloed geoefend.
De zusters van Diepenveen zien wij aan het spinnen, terwijl ondertusschen
voorgelezen wordt uit SUSO's des ewighen wijsheits ghetiden, waarschijnlijk in de
vertaling van Meester Geert6). Vertaald is ook het boek Von den neun Felsen van
RULMAN MERSWIN dien wij vroeger als geestverwant van RUYSBROECK
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leerden kennen7). Het Broederhuis Zum grünen Wört, door MERSWIN op een eiland
in de Ill bij Straatsburg gesticht naar het voorbeeld van den toentertijd beroemden
Gottesfreund vom Oberland’, vertoont meer dan een punt van overeenkomst met de
stichting van GEERT DE GROOTE. Zijn boek Von den neun Felsen is geschreven in
den vorm van een samenspraak tusschen de Eeuwige Waarheid en den Mensch. Aan
een visioen van visschen die uit een hooggelegen bergmeer met het water afstroomen
en langs de rotsen weer daarheen opwaarts stijgen - zielen die uit God in de wereld
en van daar weer tot God komen - verbindt de auteur eene schildering van de
onderscheiden standen in hunne zedelijke verdorvenheid. In het tweede deel van het
boek komen wij voor een hemelhoogen berg met negen ontzaglijke rotsen, aan welks
voet de menschheid gevangen ligt onder het net der zonden. De negen rotsen zijn
negen trappen naar de volmaaktheid. MERSWINS geschrift is in de 15de eeuw een paar
maal vertaald. Een dier vertalingen, eigenlijk een verkorte bewerking, is getiteld:
dat Boec van den Oerspronck, omdat de mensch die zich tot God zou willen begeven,
hier kan leeren waar de rechte weg naar zijn oorsprong te vinden is. De vertaling of
bewerking van dit uit letterkundig oogpunt onbelangrijk geschrift, schijnt weinig of
niets eigenaardigs te vertoonen8).

Geschriften der ‘Moderne Devotie.’
Dat een godsdienstig gemoedsleven, zoo krachtig ontwikkeld als dat dezer devoten,
gevoed door de lectuur en de overpeinzing van den bijbel, van de werken van
AUGUSTINUS, BERNARDUS, RUYSBROECK, SUSO en anderen, behoefte zou hebben
aan uiting, laat zich verwachten. De vrees voor het ‘callen’, de liefde tot het ‘heilige
swigen’ kon er slechts toe bijdragen, die behoefte te versterken; die uiting, waar zij
plaats
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had, aan innigheid te doen winnen. Het hoogste, dat besefte ten minste HENDRIK
MANDE, evenals HADEWYCH en RUYSBROECK vóór hem, het hoogste kon men niet
onder woorden brengen, zelfs niet met de gedachte omvatten. Bovendien stelde
MANDE - en waarschijnlijk niet hij alleen - het onder woorden brengen van innerlijk
leven niet hoog. Soms, zegt hij, begeert de minnende ziele geen woorden en wordt
alleen door verzuchtingen bevredigd; de ziel spreekt ook veel beter met tranen dan
met woorden. Doch er kwamen dan toch oogenblikken, ‘dat die mynende ziele van
heiliger mynnen ontsteken’ was; en dan, ‘om wat verlichtingen van horen last in dien
utberstinghe te vercrighen, soe en acht si nyet, wat of hoe dat si sprect, mer wat haer
te monde comt, dat moet overmits dwanc der mynnen voert’9).
Waar zóó het volle hart in de stille cel overvloeide, daar zal de hand wel spoedig
naar perkament of papier, naar ganzeveer en inkthoren gegrepen hebben, om de
beelden van dat gevoels- en gedachtenleven afteschaduwen zwart op wit. Niet uit
ijdelheid, maar in de hoop anderen te kunnen stichten.
Wie onder hen wel ter tale was, kon bovendien de ‘collatie’ aangrijpen als middel
om zich te uiten. Vroeger doorleefde, nu bezonken, aandoeningen stegen dan weer
op; beelden van vroegere stemmingen drongen zich naar voren, trokken andere tot
zich, werden voortgedragen op den stroom der rede. Was er in de collatie een
gedachte, een voorstelling, een vergelijking die de ziel van hoorders of hoorderessen
ontroerde of aangreep, dan was het de moeite waard die op te teekenen. Zoo zien wij
dan ook zuster LIJSBETH van Delft onder de collatiën van BRINCKERINCK aan het
schrijven. Zij schreef het hem - zooals een oude biografie zegt - ‘uutten monde in
hoer tafel10).
Langs dien weg kon, al was het niet daarom begonnen, literaire kunst ontstaan
telkens wanneer innig gevoel, door
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onbevangen smaak bestuurd, zich verklankte in een taal, welluidend zacht en vol
zoeten eenvoud.
Het is mogelijk, dat vrij wat van het naamlooze proza dezer eeuw voortgekomen is
uit de kringen van Deventer en Windesheim. Doch slechts in enkele gevallen kunnen
wij het, met behulp der innerlijke critiek, als zoodanig erkennen. Van de auteurs die
ons bij name bekend zijn, noemen wij hier een vijftal: GEERT DE GROOTE, JOHANNES
BRINCKERINCK, HENDRIK MANDE, THOMAS à KEMPIS en CLAAS VAN EUSKERKEN.
In aansluiting bij hun werk zullen wij daarna dat van eenige naamloozen beschouwen.
De letterkundige nalatenschap der twee eersten is slechts gering in omvang. Meester
GEERT DE GROOTE gaf Dietsche vertalingen van Latijnsche psalmen en litanieën;
ook getijden, zooals b.v. Des heiligen cruus ghetiden, Des ewighen wijsheits ghetiden
(een vertaling van SUSO's geschrift). Van literaire beteekenis kan in deze woordelijke
overzettingen weinig sprake zijn. Toch dient erkend dat GEERT's proza niet zelden
krachtig en welluidend is; hij heeft de taal der kanonieke en apocriefe bijbelboeken
wel in hare waardigheid weten te handhaven; zoo b.v. waar hij schrijft: ‘Waer omme
bistu bedrovet, siele mijn, ende waeromme versteurstu mi? Hope in gode, want ic
hem noch belijen sal, salichgever mijns aenschijns ende mijn god.’ Of ook in een
passage als deze: ‘Ghi princen, heffet op u poerten ende wert verheven ghi ewighe
poerten ende tsal ingaen die coninc der gloriën. Wie is dese coninc der gloriën? Dat
is die here, sterc ende gheweldich, die gheweldige here in den stride’11).
BRINCKERINCK's collatiën zijn in zuivere heldere taal geschreven; doch men mist
er de innigheid en diepte van gevoel die het werk der drie overigen bijwijlen zoo
aangrijpend
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maakt, ook den gloed waaruit van tijd tot tijd treffende gezegden, vernuftige
vergelijkingen of fraaie beelden opstijgen als schittervonken12). Dat zijn schoonheden
van détail, zal men zeggen. Inderdaad. Doch het wezen der collatie: ‘een reeks van
gedachten en vermaningen, vaak slechts door een dunnen draad samenhangend’,
bracht dat mede. Daardoor ligt de schoonheid van dit proza der devoten over het
algemeen meer in het coloriet dan in de teekening.
Zoo is het ook met het proza van HENDRIK MANDE. Doorgaans vinden wij hier
het godsdienstig gemoedsleven in zijn streven naar heiligheid scherp waargenomen,
niet zelden op verdienstelijke wijze doorgrond of ontleed in rustige zuivere taal,
telkens toegelicht door ‘exempelen’. Zoo b.v. waar hij den ‘warachtighen smake van
binnen’ stelt tegenover ‘den valschen smake die vanden boesen geeste coemt’: Die
warachtighe smake wort aldus onderscheiden van den valschen. Want hi en es niet
haestich noch alte driftich, noch hi en maket ghene beweghinghe inden vleysche tot
oncuuscheden, mer hi sachtet ende bedwinghet die. Die warachtighe inwendighe
gheestelike smake, die maect de ziele satich*), rustelic, sachte, suete ende vreedsam
*)
van binnen ende van buten. Hi starct den geest ende verdrucket dat vleysch, hi
kalm.
ontfunct die ziele ende verlichtse, hi en maectse niet opgheblasen mer oetmoedich.
Want sine sueticheit verwect die begheerte ende hoe die begheerte meer verwect
wort tot hemelschen ende godliken dinghen, hoe die mensche sine ghebreke bet
bekent ende wort dairin veroetmoedicht, want dien altoes dunct, dat hi hevet, ghelijc
als hi hem altoes behoeftich kent, also voelt hi altoes oetmoedelic van hem selven
ende rekent enen yegheliken volcomenre ende meerre voir gode dan hem selven.
Die valsche smake laet den menschen dunken, dat hi rijc es, want hi en gaet niet doer
om te kennen die rijcheden der goetheiden gods.

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2

432
Dese smake es noch onvolcomen ende desen smake ontfaen die nuwe bekeerde
menschen, die noch vleyschelic sijn ende noch niet vercreghen en hebben volcomen
reyninghe des herten, mer si hebben noch sepende oghen des herten ende onclaer,
want si en connen noch die gheestelike dinghe niet claerlike begripen als si sijn. Ende
hierom dunct hem dicwijl, dat si rijc sijn, want si niet wel en sien, noch ghene waer
kennisse en hebben der gheesteliker dinghen; mer waert dat si terechte verlicht waren,
also datsi bekenden ende begrepen*) die onghemetenheit der warachtigher sueticheit,
*)
soe souden si mit rechte meer veroetmoedicht werden dan verheven, want so
omvatten.
souden si inder waerheit verstaen, dattet alte seer cleyne waer of niet, datsi hadden
teghens dat hem noch ontbreect ende teghens datsi ghevoelen souden, waert datsi
hem terechte dair toe gaven. Desen valschen smaec werct dicwijl die viant ende dese
beweghet suetelic ende maect dat herte blide ende maect den mensche licht tot dien
dinghen, dair hi toe gheneicht es; hi verheft, mer hi en veroetmoedicht niet; hi laet
den menschen dunken, dat hi vol is, mer hi en heeft niet. Ende hierom hoe idel dat
dieghene sijn van graciën, die desen smaec ghevoelen, dat machmen dair an merken
als si gheproeft werden mit becoringhen*) ende mit teghenheiden†), want dan sijn si
*)
temale wederslaghen ende twivelachtich ende hierom moghen si gheliken den
verzoeking.
*)
**)13)
riede, dat buten blanc es ende binnen idel’ .
*)
Doch hoe verdienstelijk zulk proza moge zijn, op menige andere plaats stijgt
blinkend.
**)
leeg.
het hooger door zijn innigheid en zijn gloed. Zoo b.v. in deze aan MANDE
toegeschreven mynlike vuerighe begerte der ynniger zielen tot haren gemynden here:
‘Du weetste, mynlike here, mijn herte ende alle mijn binnenste sijn di openbaer. Hier
om mijn utvercoren zuete mynlike here, du selve biste dien ic mene ende dien ik
sueke. Du biste mijn mynne, du biste mijn brudegom, du biste mijn ghemynde,
utvercoren

†) tegenspoed.
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ut dusenten, want hoe groet die overvloedicheit is, die du selve nyet en biste, dat en
is my niet dan een ellendige armoede. O goede jhesu, du en hebste gheen noot voer
die doer te wachten ende lange te cloppen, eer du inghelaten werdeste, want ic come
di te ghemoete om di in te noden ende verwacht dijnre toecoemst mit groter
begerten’14).
Op ontroerende wijze klaagt het heimwee naar een beter leven in de Klage of
eenige sprake der minnende ziel: ‘Och, minnelijke, zoete Heere, wanneer zal mij
geschiên, dat ik ontkommerd van allen hinder en gebrekkelijkheid, u mijn beminde,
schouwen en genieten mag? Och, uitverkorene, hoe lang zal ik blijven en gehouden
worden in deze duisternis die mij omgeeft, zoodat ik u, mijn eenige Een, die het
eeuwige licht zijt, niet zien of genieten mag naar mijne begeerte’15)?
Evenals andere prozaschrijvers vóór hem, werkt ook MANDE niet zelden met
parallellisme en tegenstelling.
In de hierboven aangehaalde brokken proza kan dat reeds gebleken zijn; het blijkt
ook uit een plaats als deze: ‘O du oude soeticheit, hoe nye bistu; hoe laet heb ic di
bekent ende hoe laet heb ic di gemynt.’ Of uit: ‘In desen spreken worden die
vleyschelike begerten vercoudet, die verganclike dingen vergeten, die inreste*) dingen
*)
innerlijkste.
der zielen doerdrongen’16).
MANDE maakt niet zelden treffende opmerkingen als deze: ‘De Heer zegt niet:
loopt hier en daer pelgrimage of vaart over die zee, maar hij zegt: keert in tot uwe
harten, dáár zult gij mij vinden’17). Niet minder treffend zijn zijne beelden en
vergelijkingen. Sommige daarvan zijn ontleend aan het dagelijksch leven. Zoo b.v.
waar hij zegt: wij moeten altijd zien op hetgeen ons ontbreekt en er naar streven dat
te verkrijgen, want men pleegt te zeggen: ‘wie staet na enen gulden waghen, hy
crighet daerof enen naghel*).’ Aardig teekent hij de afgunst van sommige ‘gheestelike
*)
menschen’ op hen die begeeren het
spijker.
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‘schouwende leven’ te verkrijgen. De afgunstigen drijven den spot met de ‘schouwers’
en vragen hun ‘of sy vlyeghen willen, eer sy vederen hebben.’ - ‘Och, Here God!’
antwoordt MANDE, ‘dese gheestelike menschen slachten den honde die in thoey leit.
Hy en mach thoey selve niet eten, ende hy en machs niet liden, dattet die beesten,
dat is die peerde of coeyen, eten.’ Andere zijn ontstaan uit het leven der natuur: ‘Want
so wair die sonne ghien gat noch spleet en vyndet, dair en coemt sy niet in. Also ist
mitter ewigher sonnen der rechtverdicheyt, onsen lieven Heren. Het en sy, dat wy
onse herte openen ende bereyden hem te ontfanghen, hy en sal in ons mit synre
graciën niet seinen.’ Eveneens in dit fraaie beeld: ‘Want hoe dattet ghemoede,
overmits begherten der mynnen, der fonteynen des lichtes meer ghenaket, hoe dattet
met mynen godliken radiën crachteliker overmits der meerre naheit vervullet wert,
recht alsmen seit, dat vander oprisender dagheraet die lande die hoer naest sijn, ierst
verlicht ende bescenen werden vander sonnen.’18)
HENDRIK MANDE heeft zijn eigen, eervolle, plaats onder de prozaïsten der 15de
eeuw. Doch wanneer men vraagt naar den auteur die de moderne devotie het best
vertegenwoordigt, dan zal de ‘vox populi’ niet hem noemen, maar

Thomas à Kempis.
Die Latijnsche naam zou in dit verhaal en op deze plaats een oogenblik bevreemding
kunnen wekken. Een der voorname karaktertrekken van de moderne devotie is immers
juist, dat zij tegenover de heerschende kerktaal het Dietsch tot eere bracht. Van
Latijn-schrijvende auteurs hebben wij vroeger gewag gemaakt, waar auteurs in de
moedertaal ontbraken. Wij hebben het ook gedaan en zullen het nog wel eens doen,
waar de Latijnsche literatuur licht kan werpen op de ontwikkeling der
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nationale. Die laatste omstandigheid nu is ook hier aanwezig. Het leven en het werk
van dezen auteur, wiens geschriften bijna zonder uitzondering in het Latijn zijn
opgesteld, geven een zoo volledig kort begrip der ‘moderne devotie’, dat wij reeds
daarom hem niet stilzwijgend mogen voorbijgaan. Doch bovendien is zijn
voornaamste werk, de Imitatio Christi, wereldberoemd. Niet lang na zijn ontstaan
overgebracht in de volkstaal, heeft het zulk een invloed geoefend op het gemoedsleven
van ons volk tot den huidigen dag toe - dat in een geschiedenis der Nederlandsche
Letterkunde de naam van THOMAS à KEMPIS evenmin mag ontbreken als die van
ERASMUS.
ERASMUS was in zijn vierde jaar, toen THOMAS à KEMPIS op zijn 92ste jaar stierf in
het klooster op den Sint-Agnietenberg bij Zwolle. Ruim zeventig jaar lang had hij
daar een leven geleid van kloosterlijke vroomheid, zelfbeheersching, onthouding,
zelfkastijding. Afkeerig van de wereld waarmede zijne kloosterplichten hem van tijd
tot tijd in aanraking brachten, trok hij zich gaarne terug in zijne cel, welker
eenzaamheid hem lief was, om daar een hemelsch leven te leiden, ‘want t'ijs een
corte wech vander cellen totten hemel, ist dattu in der cellen leides een hemels leven.’
De cel, dat was de stille haven, waarin hij liefst zijn scheepje meerde, het oog gericht
op de blauwende kust aan den overkant; daar vond hij rust ‘in een hoeckske met een
boeckske’; daar was hij alleen met het beeld van dien Christus, in wiens leven en
lijden zich te verdiepen, hem steeds sterker behoefte werd.
Zijns ondanks verbreidden zijn naam en faam zich daarbuiten. De welsprekendheid
waardoor de kloosterbroeders zoo vaak gesticht werden, trok van heinde en ver
hoorders naar den zacht glooienden heuvel aan de Vecht waarop het klooster stond,
gewijd aan de patronesse ook der zusters van Diepen-
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veen: Sinte Agnes. Zijne preeken en geestelijke tractaten, bovenal zijn geschrift de
Imitatione Christi werden in tal van afschriften vermenigvuldigd en zullen, al waren
zij ook niet met zijn naam onderteekend, er wel toe hebben bijgedragen, zijn naam
bekend te maken.
Kempen, het dorpje waar THOMAS HEMERKEN omstreeks 1379-'80 geboren werd uit
ouders die tot de gegoede handwerkslieden behoorden, ligt tusschen Gulik en Cleve
niet ver oostwaarts van Venlo; in die landen, palend aan het hedendaagsch Nederland,
die in vroeger en later tijd de kracht der hier wonende volken hebben verhoogd door
zoo menig voortreffelijk man en degelijk geslacht. Als twaalfjarige knaap trekt hij
naar Deventer, waarheen de Broederschap des Gemeenen Levens en de vermaarde
school reeds vroeger zijn broeder JOHANNES hadden getrokken. Meester FLORENTIUS
RADEWIJNS verschaft hem een kosteloos onderkomen in het huis van ZWEDERA VAN
RUNEN, toen nog niet naar Diepenveen verhuisd. Hij wordt opgenomen onder de
Broederschap, studeert en schrijft boeken af als de overige ‘clercken’ en wordt daar
- zegt een oude biografie - doortrokken van die devotie welke hij later in zijne
geschriften zoo overvloedig heeft uitgestort. De Heilige Maagd vervult zijn gemoed;
niet altijd even zeer; maar toen de zeilen zijner devotie eens slap hingen, verscheen
Maria hem in een droom en voortaan stonden zij weer vol. Zeven jaar blijft hij te
Deventer, het laatste jaar met een twintigtal andere ‘clercken’ in Meester FLORENS'
huis. Dan trekt hij naar den Sint-Agnietenberg. Na een zesjarigen proeftijd wordt hij
onder de Augustijners opgenomen, omstreeks 1413 tot priester gewijd, later bekleed
met de ambten van procurator en sub-prior. Doch het daaraan verbonden werk roept
hem te vaak uit zijne cel, trekt hem te zeer af van zijn innerlijk leven; zoo wordt hij
uit
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die ambten ontslagen. Nu mag hij weer het leven leiden dat hem lust.
Vroeg op, zoodra op het houten bord de réveille was geslagen, wijdt hij zich
getrouwelijk aan zijn godsdienstige plichten. Waar hij gaat of staat, zet hij een wacht
voor zijn oogen, zijn ooren, zijn mond; gaat hij door de kerk of over het kerkhof, hij
is de ure des doods indachtig. Soms ziet men hem wel onder de broeders staan praten:
niet groot van postuur maar met een mannelijk voorkomen, een gebruind en blozend
gelaat, sterke oogen die tot in hoogen ouderdom geen bril behoefden. Gevoelt hij
dan ‘d'insprake Gods van binnen’ dan neemt hij heuschelijk afscheid en trekt zich
terug in zijne cel; daar verdiept hij zich in de vrome overpeinzingen die, op schrift
gebracht, de devote harten zullen stichten. Op zekere dagen in de week geeselt hij
zich onder het zingen van den lofzang: Stetit Jesus. IJverig lezend, schrijft hij niet
min ijverig; een gansche bijbel, een groot missaal, verscheidene stukken van Sint
Bernard werden als vruchten van zijn vlijt getoond. Dan komt de ouderdom en
daarmede de waterzucht. In 1471 is zijn pelgrimstocht ten einde. Op den kerkwand
boven zijn graf werd zijne nagedachtenis levendig gehouden door een paar opschriften
die zijn leven en zijn streven samenvatten: ‘Nusquam tuta quies nisi cella, codice,
christo’ en: ‘In omnibus requiem quaesivi et non inveni nisi in een huecksken met
een buexken’19).
In het leven van THOMAS à KEMPIS, als in dat der overige devoten, besloeg wat wij
literatuur en literaire kunst noemen slechts een geringe plaats. Goed leven stelden
zij veel hooger dan goed schrijven en het afschrijven van den bijbel tenminste zoo
hoog als zelf iets opstellen. Maar toch, ook THOMAS kende evenals MANDE
oogenblikken waarin de geest, de geest Gods, vaardig over hem werd. Dan onttrok
hij zich aan het gezel-
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schap van anderen, hij moest alleen zijn, om zich te kunnen uitstorten. Gaf hij het
overvolle gemoed dan lucht, niet of niet alleen door verzuchtingen of tranen, maar
door woorden, dan zullen werken zijn ontstaan als Hortulus Rosarum en Vallis
Liliorum, als de Cantica spiritualia en de Imitatione Christi. De Sermones tot zijne
medebroeders en tot de Novitii kunnen ook voor een deel uit dien drang des harten
ontstaan zijn. Doch ook THOMAS schreef niet alleen wanneer hij schrijven moest,
doch ook, en niet zelden, wanneer hij schrijven wilde. Verhandelingen als De
disciplina claustrali, Doctrinale juvenum, Enchiridion monachi en soortgelijke
kwamen voort uit dezelfde aandrift, die tal van Dietsche leerdichten het aanzijn had
gegeven.
Tot diezelfde soort van geschriften behoorde ook een der weinige Dietsche werken
van zijne hand het Cleyn Alphabet, dat evenals Een merkelike Leringe en dergelijke
werkjes, voor de practijk van het kloosterleven was opgesteld20).
De hierboven genoemde titels wijzen afzonderlijke werken aan, doch, vooral in
de waarschijnlijk uit louter drang ontstane geschriften, houden de titels - evenals bij
RUYSBROECK - slechts ten deele verband met den inhoud en verschillen de werken
zelve onderling lang niet zoo sterk als vroegere en latere individueele kunstwerken.
Een hoofdstuk De aeterna laude Dei vindt men zoowel in Hortulus Rosarum als in
Vallis Liliorum; een hoofdstuk De pugna contra propria vitia in het eerste staat
tegenover een De forti certamine contra vitia in het tweede; de bonis moribus humilis
fratris tegenover de bonis moribus humilis monachi; de divina consolatione in
tribulatione tegenover de divino solatio in tribulatione. In het Soliloquium en de
Vallis Liliorum beide vinden wij een hoofdstuk over de vereeniging der ziel met
God. Van dien aard zou veel meer te noemen zijn. Wie de sermoenen en tractaten
van THOMAS à KEMPIS doorleest en doorbladert, hoort - zij het ook met
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afwisseling van melodiën - overal dezelfde Musica Ecclesiastica ruischen, die hem
tegenklinkt uit de Imitatio, die dan ook in sommige handschriften met Musica
Ecclesiastica wordt betiteld.
Dit beroemdste werk van THOMAS mist, evenals de meeste overige, een eigen
scherpgeteekend karakter en afgerondheid. Oorspronkelijk bestond het uit een viertal
zelfstandige tractaten, niet vóór 1420 begonnen en in 1441 voltooid, die tot omstreeks
1445, zonder gezamenlijken titel en zonder de aanwijzing: 1e, 2do, 3de en 4de boek,
in de handschriften worden aangetroffen. Wat aan dit geschrift desniettemin een
eenige plaats verzekert zoowel onder de werken van den auteur als onder de overige
werken van dezen aard, is in de eerste plaats: dat men hier zooveel van het meest
wezenlijke van den auteur zelven, van zijn tijdgenooten en voorgangers, vereenigd
vindt. Vooral de drie eerste boeken der Imitatio bevatten tal van hoofdstukken welker
stof men elders in het werk van THOMAS terugvindt, verwerkt hetzij tot afzonderlijke
verhandelingen hetzij tot hoofdstukken daarvan21).
Gevoelens, opvattingen, voorstellingen, uitdrukkingen die wij vroeger hebben
aangetroffen bij mystieke of andere geestelijke auteurs of hierboven bij de mannen
en vrouwen der moderne devotie, treffen wij in de Imitatio telkens aan.
Zoo b.v. de voorstelling van het leven als een pelgrimstocht: ‘haldet u selven als
voer ellendigen pelgrym opter eerden’; de opvatting die een lang leven zooveel
zorglijker acht dan het sterven; die al het stoffelijke en aardsche een kwelling acht
voor hem die gaarne van alle zonde ontslagen zou zijn: ‘want eten, drincken, waken,
slapen, rusten ende arbeiden, ende veel ander dingen die die menschelike natuer
onderworpen is, waerlic het is al een onsalicheit ende een pijnlicheit enen ynnigen
mensche, die gern vrie weer ende ontbonden van allen sunden’22). Evenzoo vinden
wij hier die
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wenken en voorschriften voor de practijk des levens; beperken zij zich hier ook
vooral tot het kloosterleven, daarin is toch ook wel het een en ander van algemeen
menschelijke strekking: zich hoeden voor ‘vertellinge werliker dingen, al ist sake
dat si in sympelre meyninge’ gezegd worden; bedwing de gulzigheid, wees nooit
ledig, lees, schrijf, bid, overpeins iets goeds. Zwijgen en thuisblijven worden
aangeprezen: ‘Het is lichter te mael*) te swigen, dan inden spreken niet te besundigen.
Het is voel lichter te huys te bliven dan buten te wesen ende sich wael te verwaren’*) *)geheel.
*)
. Zet het beeld van den Gekruiste voor u, oefen u devotelijk in de passie en het
behoeden.
leven van onzen lieven Heer. ‘In swigen ende in stilheiden soe geet seer voert ende
vordert seer een devoet mensche ende leert verstaen die heymelike dingen der heiliger
scryft ende vint daer die vloet der tranen waermede dat hi hem al nacht wassen sal
ende reynigen.’ Let op de heiligen Gods en de devote vrienden van onzen lieven
Heer: ‘al hoer begeerte waert opgetogen totten onsienliken, ewigen, blivenden dingen,
opdat si overmits die mynne deser sienleker, vergencliker dingen niet en werden
getogen totten nedersten dingen’23).
Evenals de ‘onbekende leek’ en de dichter der verzen aanvangend met: Heiligheid
en ligt niet in den schijn’, kant ook THOMAS à KEMPIS zich tegen oppervlakkig geloof
en bloot uiterlijken godsdienst: ‘Dat habijt ende crune*) ende geestelike scijne van
buten en baten niet voel, mer wandelinge*) der zeden ende ghehelike dodinge der *)tonsuur.
passiën.’ Luttel menschen worden heilig van bedevaarten24). Evenals bij ECKHART *)verandering.
en Nederlandsche mystieken vinden wij ook in de Imitatio ootmoedige vroomheid
boven geleerdheid gesteld; immers, op het heil der ziel komt het aan: ‘Het sijn voel
dingen, die wenich baten ofmen si weet, totten heyl der zielen’; ‘veel menschen sijn
vlitiger const ende wijsheit te leren dan wael te leven, ende
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daerom dwalen si ducwile ende brengen wenich vruchten’25).
Echter vindt men bij THOMAS niet dat verheffen der leeken boven de geestelijken
in het bereiken van geestelijke volkomenheid26). Integendeel, in zijne verheerlijking
van het priesterambt herinnert hij ons den dichter van Elckerlijc: ‘O groet wonder
ende weerdicheit der priesteren, den gegeven is dat den engelen niet verleent en is.
Want alleen die priesteren behoerlike macht hebben mys te halden ende dat licham
cristi te handelen’27).
Met de mystieken heeft THOMAS de beschouwing der gratie gemeen; aan den
‘onbekenden leek’ doet een voorstelling als de volgende denken, waar THOMAS tot
God zegt: ‘Ic kiese meer mit dy inder eerden als een pelgrym te gaen, dan sonder di
te besitten den hemel. Waer du bist, daer is die hemel; ende daer is die doot ende
helle, daer du niet en byst’28).
Dat wij de terminologie der moderne devotie hier terugvinden in uitdrukkingen
als ‘devoet’, ynnich’ (devotus, internus), ‘een verlicht mensche’ (homo illuminatus),
een ‘vonxken’ (scintilla), konden wij verwachten. Doch evenzeer, dat een man als
THOMAS aan deze en andere overgenomen vormen een eigen inhoud geeft.
Wat van ZWEDERA VAN RUNEN getuigd werd, geldt ook van THOMAS à KEMPIS;
ook hij was ‘een vlijtig waarnemer zijns harten en der gratie Gods.’ De mystieken,
de ‘moderne devoten’ in het bijzonder en onder hen vóór allen THOMAS à KEMPIS,
zijn ons volk tot leermeesters geweest in het inkeeren tot zich zelven, het
zelfonderzoek, de waarneming en ontleding van eigen zieleleven. ‘In omnibus requiem
quaesivi’ - zoo liet men THOMAS uit zijn graf spreken. Inderdaad, menigeen zocht
ook binnen de kloostermuren naar rust, doch vond ze niet. Dat kloosterleven, was
niet zoo gemakkelijk noch zoo onbewogen als het menigeen van dezen tijd schijnt
en er vielen nog wel andere dingen in te doen dan ‘in een hoeksken met
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een boeksken’ te zitten. De monnik bleef mensch; de strijd van vleesch en geest
vertoonde zich binnen de kloostermuren voor een deel in andere vormen, doch bleef
voortbestaan. Bracht reeds de vervulling der uiterlijke kloosterplichten veel moeite
en strijd met zich, in veel hooger mate gold dat van het innerlijk streven naar
zelfvolmaking, naar ontlediging van het gemoed, zoodat een leven met en in God
mogelijk werd.
Ook van dien strijd en die moeite verhaalt ons de Imitatio en niet het minst op die
plaatsen hooren wij de stem van den auteur zelven.
Wel mocht hij zeggen: ‘Ten is niet cleyn in den cloester of vergaderinge te wonen
ende sonder croninge*) daer te wesen ende getrouwelic te volharden totter doet toe.’
Wat al twist en gekijf bracht verschil van inzicht, ‘mennigerhandicheit der synnen’ *)klacht.
te weeg ook onder geestelijke en devote lieden. Hoe streng was men vaak voor
anderen in dingen die men zelf kwalijk in acht nam29). Maar zwaarder dan de strijd
met anderen was de strijd met zichzelf. Welk verdriet, telkens weer te moeten
ondervinden hoe zwakheid en zonde ons gevangen houden: ‘Weert sake, dat wi ons
selven volcomelic gestoerven weren ende van bynnen niet becommert mit onordeliken
dingen, soe mochten wi die soeticheit des heiligen geestes smaken ende gevoelen
ende van der hemelscher schouwingen wat ondervinden. Mer onse meeste hinder is,
dat wi niet vri ende ledich en sijn van onsen passiën ende begeerten’30).
Welk een verdriet ook, te bemerken dat men na veel jaren van inspanning eer
achteruit dan vooruit is gegaan. Menigeen stelt zich er reeds mede te vreden, of acht
het iets groots, indien hij een weinig van de vurigheid der vroegere tijden behouden
heeft; THOMAS klaagt: ‘Ach der lauwicheit ende versumelheit*) ons staets, dat wi so
lichtelic af vallen ende gevallen sijn van der irster vuericheit.’ Maar toch, ook hij *)achteloosheid.
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erkent, dat de boog der devotie niet altijd gespannen kan staan: ‘Nye en heb ic
gevonden yemant also geestelic ende ynnich, die nye gevoelt en hevet onderwilen
ontreckinge der graciën of vermynringe der devociën’31).
Vruchten van rustige waarneming zooals deze laatste opmerking er een behelst,
zijn in de Imitatio niet zeldzaam. Hier wordt een blik geslagen op het ontstaan en
den groei der zondige gedachte in de menschenziel: ‘Ten irsten soe comt des
menschen herte voer*) een sympel gedechtenis**), daer na een stercke fantesie, ten
lesten so coemt dan een genoechlicheit, ende quade bewegen ende consent totter *)bejegent.
**)
herinnering.
becaringen*). Daar wordt op even eenvoudige als heldere en overtuigende wijze
*)
het ‘nut der tegenspoeden’ (de ‘orberlicheit der tegenheit’) uiteengezet en het
toegeven aan de zondige
weerstaan der verleidingen behandeld. Devoot en vurig blijven, zoolang men niet gedachte.
beproefd wordt - dat is zoo moeilijk niet, zegt THOMAS terecht; maar lijdzaam blijven
in tribulatie en tegenspoed, dat geeft hoop op krachtigen voortgang in deugd32).
Soms ook, verzadigd van zelfbespiegeling en beschouwing van het kloosterleven,
stelt hij zijne verzuchtingen te boek om zijn leed te verzachten. Dan klaagt hij: ‘Ic
byn gelaten, arm ende ellendich in viants lande, daer dagelix strijde sijn ende seer
grote ongeluck’; hij smeekt God: ‘Troest mijn ellendicheit, sachtmake mijn
droeffenisse, want totty sucht al mijn begeert.’ Doch hij weet den weg om zich, zij
het ook maar tijdelijk, boven het aardsche te verheffen: ‘Mit tween vloegelen wort
die mensche opgehaven van den eertschen dingen, als mit sympelheit ende puerheit.’
In die stemming roept hij God om meer licht dan op deze duistere aarde te vinden
is: ‘O ewige licht, bovengaende al dingen die gescapen syn; licht, blixem
wederlichtinge van boven, doergaende al die bynnenste myns herten!’ Of, als het
hert naar de waterstroomen, zoo
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smacht zijne ziel naar het beter leven: ‘O du alre salichste woninge der overster stat!
O alre claerste dach der ewicheit, den welken die nacht niet en verdonckert, dan die
overste waerheit altoes verluchtet, die dach vrolick ende altoes vry ende nummer
wandelende sijnen staet in wederstaet.................... Wanneer sal ic wesen sonder al
hynder in waerre vrijheit, sonder alle beswaernisse des gedancken ende lichams?
Wanneer sal wesen die vaste vrede, die onverstoerlike ende seker vrede, vrede van
bynnen ende van buten, vrede van allen syden vast? Goede ihesu, wanneer sal ic
staen tot di te sien, wanneer sal ic beschouwen die glorie dijns rijcs?’33)
Wat THOMAS à KEMPIS in zijn Cleyn Alphabet aan anderen voorschreef: ‘niet seer
op u selven staen’ dat heeft hij vooral in de Imitatio zelf in practijk gebracht. Uit den
bijbel, uit de geschriften van AUGUSTINUS en BERNARDUS, uit klassieke auteurs als
ARISTOTELES, OVIDIUS, SENECA, LUCANUS, uit het werk van mystieke schrijvers
vóór hem, heeft hij bijeengebracht wat betrekking had op de ‘navolginge Christi’;
hij heeft dat uitgewerkt, met het eigene vermeerderd, dat alles verwerkt tot één
geestelijk muziekstuk. Tusschen het vreemde en het eigene zal hij tenauwernood
onderscheid gemaakt; en, indien al, dat onderscheid van weinig beteekenis geacht
hebben. PAULUS en JOB moge hij een paar maal, SINT FRANCISCUS een enkelen keer
bij name noemen - OVIDUS heet ‘quidam’ en SENECA eveneens. Immers, niet wie
iets had gezegd, maar wat er was gezegd, daarop kwam het aan. Wat hechtte THOMAS
aan woordenschoon of schrijversroem? Waarheid, geen welsprekendheid moest men
zoeken in heilige boeken. En roem? ‘Ama nesciri et pro nihilo reputari’, dat lezen
wij reeds in den aanvang van zijn boek.34) Inderdaad, de auteur gaat hier geheel schuil
in zijn werk, zijne persoonlijkheid heeft zich als
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opgelost in zijne stof, heeft haar gevormd als een inwonende kracht. Wij kennen
THOMAS' naam, zijn uiterlijk en innerlijk leven voor een gering deel. Wat vindt men
daarvan in zijn boek? Aan de latere wetenschap is het gelukt, eenige scheiding te
maken tusschen het ontleende en het eigene in zijn werk; doch dat eigene draagt een
zóó algemeen karakter dat het een geheel vormt met het ontleende algemeene.
Zoo is ook hier volkskunst ontstaan, maar volkskunst van edelen aard.
Het algemeen menschelijke is hier aanwezig in het streven van den mensch naar
zedelijke volmaking, dat den strijd tusschen vleesch en geest tot achtergrond heeft.
De rustige uiteenzetting van dat streven in de beide eerste boeken wordt afgewisseld
door het dialogisch karakter der beide laatste, waarin men beurtelings de Vox discipuli
ende Vox dilecti hoort. Van het derde boek dat ons de ziel toont in nadere aanraking
met Christus, zien wij een stijging naar het vierde, waarin de ziel zich meer en meer
vereenigd gaat gevoelen met Christus.
Dit boek heft en houdt ons gestadig in hooger sferen; het is als een vaart bij
maanlicht over een stil bergmeer.
Van de wereld, het dagelijksch leven, komen slechts enkele flauwe klanken tot
ons: van de ongebondenheid der gastmalen wordt even gerept; paus en koning,
Cisterciënsers en Karthuizers worden in het voorbijgaan genoemd. Zelfs waar wij
een hoofdstuk vinden contra vanam et saecularem scientiam krijgen wij van de
wereld weinig of niets te zien35). Waar is het klooster met zijn omgeving en de broeders
die het bewonen? Zijn blozende wangen en gebruind gelaat had THOMAS niet aan
zijne cel te danken; maar waar is de zacht-bevallige natuur van den Sint-Agnietenberg?
waar de Vecht die bij het klooster zich kronkelde tusschen den Haerster esch en den
hooger gelegen zandgrond? De ‘eenzame musch op het dak’, de eenige
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vogel dien wij te zien krijgen, is ontvlogen aan de Psalmen Davids36).
Dat algemeen-menschelijke, geestelijke, hooge is vervat in middeleeuwsch Latijn
dat aantrekt door zijn eenvoud of indruk maakt door vlucht van verbeelding, dat
overal zekere dichterlijke bekoorlijkheid heeft door zijne klanken en vrije rhythmen.
Telde het oorspronkelijke zijne lezers alras bij duizenden, de overzettingen de
hare bij tienduizenden. Enkele deelen of onderdeelen van het boek zijn belangrijker
voor kloosterlingen dan voor menschen die in de wereld leven; het vierde boek, dat
over het Sacrament handelt, belangrijker en treffender voor Roomsch-Katholieken
dan voor andere gezindten, al vinden deze ook daar vrij wat dat hen raakt. Doch ook
afgezien van die gedeelten, heeft de Navolginge Christi veel dat geschikt is ter
opbouwing van het zedelijk en godsdienstig gemoedsleven van elk die zich met meer
of minder recht Christen gevoelt; veel ook dat hem treffen zal door eenvoud, waarheid
en diep gevoel overal waar hij het boek opslaat.
Ook onder ons volk is de Navolginge een geliefd en hooggeschat boek gebleven.
Naast de Roomsch-Katholieken vindt men onder de bewonderaars van het boek in
latere eeuwen strenge Kalvinisten, gemoedelijke Hervormden, orthodox of modern;
ook den scepticus, voor wien het geloof zijner jongelingsjaren een ijdele droom was
geworden, doch die geen weerstand kon bieden aan de kracht dezer zachtheid.
Wanneer wij CLAUS VAN EUSKERKEN in een zijner collatiën de ‘navolginge gods’
hooren aanprijzen, dan is het niet gewaagd, ons dezen frater van Heer FLORENS' huis
die een halve eeuw na THOMAS à KEMPIS stierf, voortestellen als een der lezers van
de Navolginge.
Doch in allen gevalle zijn deze collatiën eveneens voort-
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brengselen der ‘moderne devotie’, die wij hier zien in een harer latere stadia37).
De verwantschap van dit werk met dat der vroegere mystiek toont zich o.a. in de
verheffing van leeken boven geleerden. Immers: ‘een arm susterken dat hier
duegentlike leeft, als dat god eyns kumt te sien, soe salt wijser ende verstandelre
wesen dan alle die doctoren der werelt’38). SINT BERNARD wordt ook hier voortdurend
aangehaald. Doch naast zijn naam vinden wij dien van AUGUSTINUS, den patroon
zoowel van RUYSBROECK als van THOMAS à KEMPIS.
De frater van heer FLORENS' huis was ook pater van Meester-Geertshuis en zoo
verwondert het ons niet, dat zijne collatiën ons herinneren aan hetgeen wij vroeger
in de Deventer en Diepenveensche kringen hebben gezien en gehoord. Voortdurend
hooren wij waarschuwingen tegen het ‘callen’; het ‘heilige swigen’ wordt geprezen:
‘die vele calt, die maket vele onvredes’ maar ‘zwigen is die moder der geestlicheit’39).
De aanhankelijkheid aan ouders en vrienden moet men opgeven ‘ende schuwen
alle vrentschap ende geselschap die ons een hynder mogen wesen an dat toekier tot
gode.’ Op de innigheid des gemoeds wordt nadruk gelegd: ‘Ic hadde vele liever, dat
ghi u herte een ave maria lanck inwert kierden tot gode dan dat ghi enen heelen dach
lanck leesen mitten monde sonder andacht.’ Langen tijd kan een mensch grooten
vrede in zijne ziel hebben; hij denkt, dat het lijden voor hem geëindigd is - dan zendt
God hem zoo zwaar lijden als hij nog nooit ondervonden heeft. Doch God doet dat
‘van rechter mynnen.’ Niet aan de menschen moeten wij dat klagen, doch aan onzen
bruidegom40).
De terminologie der devoten vinden wij natuurlijk ten deele ook bij CLAUS VAN
EUSKERKEN terug. Ook hij bezigt uitdrukkingen als: ‘Soe vrendelic solde wi ons an
onsen lieven heren
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leggen, of wi hem in sijn herte wolden crupen.’ Doch, naar het schijnt, heeft hij naast
dat algemeene toch ook het een en ander dat hem eigen is, dat men bij anderen ten
minste zelden of nooit aantreft.
Zoo b.v. de voorstelling van een paradijs op aarde, bereikbaar voor ‘een geestelic
mensche die in eenen geesteliken leven wal te vreden is.’ Den ‘kerker’ van het lichaam
en het ‘dal der tranen’ herinner ik mij niet bij hem te hebben aangetroffen; wel een
voorstelling als deze: ‘Wi en sijn niet uytten paradise gewoerpen, mer inden paradise
gesaet: conde wijs geloven!’41). Den adel der menschelijke ziel weet hij op
eigenaardige wijze in zijn betoog te pas te brengen: ‘Als wi onsen passiën gerne
souden volgen in ons selven te wreken of in enigen anderen sundeliken dingen, soe
sulle wi denken: ‘Ic bijn daer veel te edel toe dat ic alsoe mijnen passiën solde volgen
of ic een beest weer. Want en weer ic niet seer edel ende hoge van gode geschapen,
hy en hadde my nummermeer soe hogen edelen dienre gegeven, als sinen heiligen
engel die my altijt nacht ende dach mit groter vlijticheit bewaert’42).
Er is in dezen trant van voorstelling iets gemoedelijks en gemeenzaams, dat wij
ook elders in deze collatiën aantreffen. Zoo b.v. waar pater CLAUS de zusters opwekt
om hare getijden wakkerlijk en vuriglijk te lezen, door haar voor oogen te houden,
hoe verblijd de engelen daarover zullen zijn. De engelen ‘hebben daer soe grote
genoechte in, dat sij malkanderen toespreken ende seggen: siet, hoe vuerich ende
wacker is mijn suster!’43).
Soms daalt dat gemeenzame af tot het alledaagsche of voor ons gevoel eenigszins
platte. Dat is o.a. het geval op een plaats waar wij lezen: ‘Onse lieve here en pleecht
sine gracie niet gerne inden dreck te werpen. Mer hij gheeft sij gherne dengenen die
hem dancber is ende die sij toe wercke seet’44).
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Maar doorgaans blijft de toon op hooger peil en het natuurlijk vernuft van den auteur
vindt telkens gelegenheid het gewone te verlevendigen door een treffende uitdrukking
of het te verheffen door een aardige vergelijking. De boozen zullen na het Laatste
Oordeel ‘in der hellen ewelic wesen toegestoppet; alsoe dat hem in ewicheit niet soe
vele verlichtenisse gegeven en sal werden als een cleyne wormgatken daer doer sij
hoeren adem mogen halen.’ De hoovaardige harten zijn hoog: daarom vloeit de gratie
daar lichtelijk uit; maar de ootmoedige harten zijn diep: daarom houden zij de gratie
Gods in zich. - Wij moeten onzen lieven Heer onze wonden toonen, gelijk de armen
die voor de kerkdeur zitten, hun wonden en hun zeere plekken aan de menschen
toonen, om ze daardoor te bewegen tot barmhartigheid. - ‘Wij arme zwakke vaatkens’,
roept CLAUS elders uit, ‘wij slachten de nieuwe (wagen)raden: waar men ze aanraakt,
kraken ze. Want als men ons een klein half woordje (te na) spreekt, dan klagen wij
en kraken; dan is het heelemaal mis met ons.’ - Onzen wil een weinig verloochenen
om Gods wil te doen, dat is: ‘eenen braemschen’*) utgeven, daer wi namaels hondert
*)
Brabantsche stuiver.
duysent nobel*) weder voer ontfangen’45).
*)
Zoo zien wij CLAUS VAN EUSKERCKEN, anders dan THOMAS à KEMPIS, zich
gouden munt.
telkens tot het dagelijksch leven wenden, wanneer hij zijn hoorders iets op het hart
wil drukken of de dingen nader tot hen brengen. Dat verschil moet zeker voor een
deel worden toegeschreven aan het verschillend publiek waartoe zij zich richtten:
THOMAS spreekt vooral tot Latijnkundige kloosterlingen; CLAUS tot vrouwen, waarvan
de meesten zeker geen Latijn verstonden46). De onbelemmerde uiting van het gemoed
in de taal van het dagelijksch leven hield den auteur vanzelf in nauwer aanraking
met de hem omringende wereld, maakte onmiddellijke gemeenschap tusschen
gemoedsleven en taal gemakkelijker.
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Diezelfde onmiddellijke gemeenschap zien wij ook in het werk van eenige auteurs,
wier namen ons - zeker overeenkomstig hun wensch - onbekend zijn gebleven. Met
een beschouwing van het werk dezer naamloozen zullen wij ons overzicht van de
geschriften der ‘moderne devotie’ besluiten.
In een viertal handschriften van dezen tijd vinden wij, tusschen stukken van JOHANNES
BRINCKERINCK en HENDRIK MANDE in, een aantal beschouwingen en ontboezemingen
die afkomstig moeten zijn deels van zusters uit het Meester-Geertshuis, deels
misschien van andere devoten47).
De zuivere vlam der minne stijgt ook hier opwaarts. ‘Die mynt die is salich. Mer
die inder minnen quellet*), die is saligher. Mer die is alre salichste, die inder minnen
*)
stervet.... Met minne verwint men Gode. God, die onverwinlic is, die min
gekweld wordt.
verwinten’*). Jezus, als bruidegom der minnende ziel; de nachtegaal op den boom
*)
des kruises; de ontlediging der ziel ‘van beelden ende van formen ende van
overwint hem.
wereltliken creaturen’ om de inwerking van God door niets te belemmeren - dat zijn
altemaal mystieke voorstellingen die wij vroeger meer dan eens op onzen weg hebben
ontmoet48). Den geest der moderne devotie vinden wij hier in het ‘stervende leven’,
den lust tot ootmoed en versmaadheid; het bepalen van iemands waarde naar zijn
vermogen tot ‘draghen ende gheliden’, den afkeer van ijdele woorden, het uitspreken
van ‘een woort van volmaectheide’ op het sterfbed tot een ‘testament’ voor wie
achterbleven. Een stuk dat aanvangt met: ‘men sal stadelic dat wonen in der cellen
minnen’ doet ons in de eerste plaats denken aan het klooster op den Sint-Agnietenberg
en de hand die daar schreef: ‘Cella continuata dulcescit’; op verscheidene plaatsen
wordt dan ook het navolgen van Christus aangeprezen49).
Telkens vinden wij hier het innerlijke op den voorgrond
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gesteld: oprecht berouw van zonden is meer waard dan alle bedevaarten! - Wat helpt
lichaams kuischheid, als het hart van binnen met onkuischheid bevlekt is? - Het
innerlijk lijden van Jezus was zwaarder dan het uiterlijke. - Gij, sterfelijke menschen,
wat zoekt gij buiten u? want binnen u is alle zaligheid50).
Zulke korte gezegden, zwaar van zin, behoorden tot de goede punten die door de
moderne devoten zoo hooggeschat werden. Zij ontstonden in oogenblikken van
bezinning na ontroering, zooals heldere droppels in het bloemhart, bij deeltjes
langzaam afgevloeid van de vochtige kelkwanden; zij werden opgevangen van de
lippen der stervenden, geschreven op strookjes perkament of papier, verzameld in
‘rapiaria’. Zulke spreuken, gevormd met onbewuste - ten minste ongewilde - kunst,
vindt men hier bij menigte.
Zooals de vloed knaagt aan het land, zoo knagen de aardsche dingen aan uw
geweten. - De wereld is als lijm, waarmede een mensch gevangen wordt. - Geen ding
zóó angstwekkend als leven in een toestand waarin men niet durft sterven. - Wie
moeite en versmaadheid zaait, zal rust en eer maaien. - Dood in u al dat u dooden
kan. - Goed willen worden, is een groot deel der goedheid. - Ledigheid is een moeder
des kwaads en een stiefmoeder des goeds. - Hoovaardij is een berg tusschen ons en
de zon; want zij beneemt ons het gezicht op de rechte zonne: Christus. - Armoede
zonder ongemak is als een brief zonder zegel51).
Soms herinnert ons een ‘goed punt’ aan het geschrift van den onbekenden leek;
zoo b.v. waar wij lezen: ‘Eer is te houden het gebod Gods dan gehoorzaam te zijn
aan de menschen.’ Ook waar de schrijver een onafhankelijkheid van geest toont, die
hem van de menschen doet zeggen: ‘Prisen si mi, ic en ghevoels niet; scelden si mi,
ic en achts niet; want dat volc en weet dicwijl niet, wattet seit.’
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Elders vinden wij een opmerkelijke ruimte van blik en van opvatting. Een dezer
naamloozen komt op tegen de bekrompenheid en heerschzucht die haar eigen
‘oefening van deugden’ aan anderen wil opdringen als de eenig ware. - Te onrechte
willen zij dat, houdt deze vrijzinnige staande; want de menschen zijn zeer ongelijk
van inzicht, van temperament en van karakter. Wat voor den een goed is, is dikwijls
kwaad voor een ander. Zoo is het ook met de innerlijke oefeningen: stugge, achtelooze,
lichtvaardige menschen moeten denken aan de hel, het Oordeel, den dood en
dergelijke, opdat zij daardoor mogen worden opgewekt God te vreezen, afstand te
doen van de zonde, hun gebreken te overwinnen; doch bezwaarden en droefgeestigen,
angstvalligen en kleinmoedigen, dien is het nut indachtig te zijn aan de goedheid
Gods; aan Zijn barmhartigheid en de weldaden ons bewezen, opdat zij hoop mogen
krijgen en zich verblijden in Onzen Lieven Heer..... wat iemand het meest helpt en
opwekt tot liefde jegens God en vrede van hart - daaraan moet hij zich liefst houden52).
Niet zelden ook vinden wij in deze ‘goede punten’ aardige of treffende
vergelijkingen die aan het dagelijksch leven ontleend zijn. Wie zijn getijde leest
zonder innigheid, zendt een bode zonder brieven naar het hof. - Ondankbaarheid is
als een droge wind die de frissche rivieren trager doet vloeien. Elders ontleent een
auteur zijne voorstelling aan het voort-boomen van een schip tegen stroom of werkt
hij een aan Salomo ontleend beeld van een huis dat inregent, met blijkbaar welgevallen
uit53).
Vergelijken wij nu ten slotte het werk dezer naamloozen met dat der vijf daarvóór
genoemde auteurs, dan valt het ons moeilijk eenig verschil te bespeuren. Zelfs
tusschen het werk van THOMAS à KEMPIS en dat van de makers der hier behandelde
stukken is geen wezenlijk verschil; slechts vloeit hetzelfde
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blanke water daar in breeder en dieper stroom dan in deze beekjes. Men zou
verscheidene dezer ‘goede punten’ zonder eenig bezwaar in de Imitatio kunnen
lasschen. Zijn sommige stukken of ‘goede punten’ misschien van THOMAS afkomstig?
Zou hij niet meer Dietsch hebben geschreven dan dat paar kleine werkjes? Dat kan
natuurlijk licht het geval zijn. Wie reeds op zijn twaalfde jaar in deze landen kwam,
wie door zijne welsprekendheid de hoorders van heinde en ver naar den
Sint-Agnietenberg deed komen, zal toch de landstaal wel meester zijn geweest. Doch
op deze en dergelijke vragen zullen wij voorloopig niet zoo licht antwoord krijgen.
Geen wonder: het behoort immers juist tot het wezen der volkskunst dat het
individueele er schuil gaat in het algemeene.
Dienzelfden karaktertrek zullen wij waarnemen ook in verreweg de meeste
prozawerken, welke wij tot een derde afdeeling hebben vereenigd en waarheen wij
nu onzen weg nemen.
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De periculo multorum malorum ex multiloquio; Im. I, 20 De amore solitudinis et silentii en
Libellus de solitudine et silentio (Op. omnia p. 643); ook Serm. novem ad fratres 7 en 8; het
exemplum de solitudine Op. omnia p. 39; Im. I, 19 De exercitiis boni religiosi verg. met
onderscheidene andere verhandelingen van dien aard; Im. II, 6 De laetitia bonae conscientiae
en Hort. Ros. 8 De gaudio bonae conscientiae in Spiritu sancto; In den Hort. Ros. c. 17 vinden
wij een hoofdstuk De imitatione sanctissimae vitae Domini nostri Jesu Christi; Im. III, 33 De
instabilitate cordis etc. en Hort. Ros. c. 10 De instabilitate humani cordis.
Op deze en zooveel andere plaatsen (sommige aangegeven door HIRSCHE in de aanteekeningen
op zijne uitgaaf der Imitatio) hooren wij telkens nieuwe liederen op dezelfde ‘voys.’
Ik volg hier eene vijftiend'eeuwsche vertaling die, als afkomstig van een geestverwant en
tijdgenoot van THOMAS, den geest van het origineel zooveel beter weergeeft dan een moderne
vertaling, hoe goed die op zich zelve ook moge zijn.
Deze vertaling is uitgegeven door den Gersenist Dr. C. WOLFSGRÜBER (Vander Navolginge
Cristi ses boeke..... Wien 1879. W. noemt deze vertaling: ‘wort - und sinngetreu, ja mitunter
sclavisch wörtlich.’ Waar ik haar vergeleken heb met de uitgave van HIRSCHE, scheen zij mij
over het algemeen in overeenstemming met dit oordeel. Echter zouden de onderscheidene
Middelnederlandsche vertalingen der Imitatio eerst tot voorwerp van een afzonderlijk onderzoek
moeten zijn gemaakt, vóórdat men hier met meer beslistheid kan spreken.
Dr. DE VOOYS heeft alvast den weg bereid voor zoodanig onderzoek door de aanwijzing van
een zevental volledige hss. der vertaling. Zie: De Katholiek. Deel 121.
De hier aangehaalde plaatsen zijn te vinden Im. I, c. 17, 23, 22.
Im. I, c. 10, 19, 20, 25, 22 (ook 18).
Im. I, c. 17, 23. Vgl. Deel I dezer Geschiedenis bladz. 375 en dit deel bladz. 139.
Im. I, c. 2, 3, 5; III, c. 7; IV, c. 18.
Deel I, bladz. 368.
Im. IV, c. 5.
Im. III, 59; ook II, 8 en Deel I, 376.
Im. I, c. 17, 14, 16.
Im. I, c. 11.
Im. I, c. 11, 18, 9.
Im. I, c. 13, 12.
Im. III, c. 48; II, c. 4; III, c. 34.
De hier bedoelde plaatsen zijn te vinden: I, c. 13, 55; I, c. 20, 13; I, c. 5, 11-12; I, c. 2, 34.
Het wereldlijk leven in de Imitatio in I, 3(65); 22(9); 23(88-101) de verschillende wijzen van
een plotseling sterven; 25 (103-4); III, c. 43.
Im. IV, c. 12, vs. 12. Eenig natuurgevoel in de Sermon. ad. Novicios Sec. Pars, sermo 7, waar
hij de gansche schepping als aanklager van den zondaar doet optreden.

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2

37) Vgl. over hem en zijne collatiën Ned. Archief voor Kerkgeschied. N. Serie, IIIe Deel, aflev. 3-4.
38) T.a.p. bladz. 376.
39) T.a.p.o.a. bladz. 261, 368.
40) Bladz. 384, 258: ‘Ende vele naerre sinne wi malkanderen dan ofte wi natuerlike susteren weeren’;
bl. 256; 254.
41) Vgl. een dergelijke uiting, vermeld door ACQUOY in Het Klooster te Windesheim II, 298.
42) T.a.p. bladz. 260, 375.
43) T.a.p. bladz. 241.
44) Bladz. 255.
45) T.a.p. bladz. 262, 238, 243, 253, 371.
46) Over de kennis van het Latijn bij de zusters van Diepenveen onderscheidene mededeelingen in
Dr. BRINKERINK's bovengenoemd werk.
47) Eene bloemlezing uit die hss. (der 14de en 15de eeuw) gaf de Leidsche predikant VAN ITERSON

48)
49)
50)
51)
52)
53)

ons onder den titel Stemmen uit den Voortijd..... Leiden 1857.
Dat verscheidene dezer hss. uitingen der moderne devotie bevatten, blijkt o.a. uit het volgende:
de vereering van GEERT DE GROOTE (op bladz. 179 ‘een apostel ons Heren’ genoemd); zie ook
bl. 72; stukken van BRINCKERINCK vermeld op blz. 180); MANDE is aan het woord op bl. 44,
47, 48, 83-84; vgl. ook bl. 188. Een suster genoemd op bl. 59; de vergelijking van het vliegen
verjagen met een waaier op bl. 76 moet van een vrouw afkomstig zijn; daar nu op bl. 19 van
‘onse vader, Heer Jan van de Gronde’ wordt gesproken, moeten wij wel aan de zusters van
Diepenveen denken. De woorden devoot, devotie e.d. gebruikt o.a. op bl. 17, 19, 25, 75, 89,
116, 118. Op bl. 112 worden S. AUGUSTINUS en S. AGNIET in één adem genoemd. Geen auteur
wordt (behalve S. AUGUSTINUS) vaker aangehaald dan S. BERNARD. Ook RUYSBROECK en
ECKHART worden geciteerd (bl. 29, 3). Een der hier opgeteekende goede punlen: ‘Armoede
sonder gebrec dat is als een brief sonder seghel’ (bladz. 37) wordt aan een der susters van
Diepenveen, ZWEDERA VAN RUNEN, gezonden, op een rolletje papier geschreven en door haar
telkens aan de overige zusters voorgehouden (vgl. BRINKERINK a.w. bl. 49).
Dat deze hss. afkomstig zijn uit een nonnenklooster te Weesp, waarin men den derden regel
van S. FRANCISCUS beleefde, wijst weer op de nauwe verwantschap der Tertiarissen met de
Windesheimers en de Broeders en Zusters des Gemeenen Levens.
Vgl. bladz. 28, 27, 30, 138, 100-'1, 124.
Bladz. 64, 53-4, 16, 77-8, 69, 191, 23, 41, 68, 106.
Bladz. 38, 40, 43, 58, 105, 123.
Bladz. 1, 2, 3, 5, 9, 16, 37.
Bladz. 2, 125, 107-8.
Bladz. 120, 124, 91, 93.
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3. Overige prozawerken.
Een viertal geschriften van didactischen aard; eenige catechetische werkjes, sermoenen
en Levens van Jezus, waaronder vooral die van den beroemden pater BRUGMAN onze
aandacht trekken - ziedaar wat zich hier aan ons oog vertoont.
Van geen der vier didactische geschriften kunnen wij aantoonen, dat zij in verband
staan tot de ‘moderne devotie.’ Integendeel één ervan is zeker niet afkomstig uit die
kringen, en er bestaat, naar het schijnt, geen reden om het van de drie overige te
vermoeden.
DIRC VAN DELF, hofprediker van hertog ALBRECHT van Beieren, die de Tafel
vanden Kersten Ghelove schreef, had waarschijnlijk zijne eerste opleiding gehad in
een Dominicaner-klooster te Utrecht. Wij vinden hem in Erfurt omstreeks 1401-'2;
in 1404 keert hij naar Holland terug; na dien tijd verneemt men niets meer van hem.
Men heeft de Tafel vanden Kersten Ghelove, een lijvig werk dat tusschen 1399-1404
ontstond, terecht vergeleken bij der Leken Spieghel. Evenals BOENDALE wil ook
DIRC VAN DELF ‘de wetenschap van zijne dagen encyclopedies samenvatten ten
behoeve van de leken.’ De auteur heeft zijne bedoeling bovendien toegelicht door
te verklaren: ‘want ic nu mit desen boec wairlike*) lude leren wil, die ic tot ontsich
*)
der kersten ghelove ende reverencie der Kercken gaerne woude brenghen.’
wereldlijk.
Begrijpelijk in iemand die de ‘paepscap’ noemt: onse aertsche gode ende enghelen
die ons totten hemel sullen voeren ende leiden.’
Ware dit werk niet meer dan eene encyclopaedie, dan zouden
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wij het, na deze korte vermelding, kunnen laten rusten. Doch dat is niet het geval.
Waar een deel der door hem behandelde stof den auteur aandoet of aangrijpt, daar
is die ontroering in zijn proza zichtbaar; daar weet hij door rijm en rhythme aan zijn
taal een deel dier bekoring te geven, welke wij ook in de Imitatio en in zoo menig
geschrift der vroegere en latere Kerkvaders aantreffen. Zoo lezen wij in een hoofdstuk
over de Passie: ‘Anderwarf schijnt sijn bitter passie ende wee nader tijt vanden iaer,
als inden maent, dair alle die natuer haer in vernuwet ende verandert: die son clymt,
die hemel glymt; die aerde spruut; die lover bloeyen, alle wortelen groeyen, ende
alle geesten hem verbliden yeghen der toecomender tijt. Ghelijc als die minnende
bruut seit: “Laet ons utgaen inden hof, ende sien of die wijngaert bloeyet.” Die winter
is ghegaen, die bloemen sijn in onsen lande wide ontdaen. In dier tijt woude ihesus
tot sijnre passiën gaen.’
Welk een ontroering trilt in de welluidende en schoone regels, waarin Maria's
rouw over Jezus dood wordt geschilderd: ‘Du alre suetste kint, dat mijn hert soe
hertelic mint, sel ic nu ymmer sceiden van minen god, van minen vader, van minen
soen, van mijnre sielen brudegom? Nu heeft orlof*) alle troest, alle goet, alle vruechde.
*)
uit.
Wie wart ye*) aldus ghelaten? Wie wert ye also berovet? Wie wert ye aldus
*)
*)
ooit.
ghescent? Nu slach op, kint, dijn oghen ende sich an mijn iammer doghen. Laet
*)
mi nu recht mitti sterven, want nu moet ic di ymmer derven. Du en selste mine
zie.
*)
bede niet verhoren , wanttu biste alleen mijn al ende utvercoren.’
*)
afslaan.
Ook in het verhaal van Jezus' nederdaling ter helle is veel moois1). De
tegenstellingen die wij in het Latijn der Kerkvaders gedurig, de ophooping van
beelden, die wij er soms aantreffen, ontbreken ook hier niet. Zoo zien wij dus bij
DIRC VAN DELF, evenals bij HADEWIJCH, RUYSBROECK en HENDRIK
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MANDE een blijkbaar bewust streven naar het voortbrengen van schoon proza. De
schoonheid werd hier, als overal, uit aandoening geboren; maar uit aandoening, in
toom gehouden en bestuurd door smaak die zich onder den invloed van vroegere
kunst had ontwikkeld. De schoonheid der antieke kunst deed hier, waarschijnlijk
vooral door middel van het Latijn der Kerkvaders, iets van haren invloed gevoelen
op de ontwikkeling van het nationale schoonheidsgevoel.
Van zoodanig streven naar kunst valt niets te bespeuren in een drietal andere
didactische werkjes van dezen tijd: noch in de, uit literair oogpunt onbeteekenende,
proza-bewerking van het vroeger behandeld leerdicht Spiegel der Sonden, die uit het
begin der 15de eeuw dagteekent; noch in Dat Caetspeel ghemoraliseert in gheesteliken
ende waerliken justiciën, dat in 1431 door JAN VAN DEN BERGHE te Brugge werd
samengesteld; noch in Der IX. quaesten warachtighe historiën dat in 1528 het licht
zag, maar zeker vroeger ontstaan is2).
Het Caetspeel was, zooals de auteur zelf ons mededeelt, door hem, op verzoek
van een adellijk vriend, samengesteld in navolging van het boek over het Schaakspel.
Evenals dat werk is het verdeeld in vier deelen en wordt het afgewisseld door
ingevlochten verhalen, o.a. dat van GRISELDE. Uitgaande van het Kaatsspel, heeft
de auteur ons in zijn geschrift een populaire voorstelling gegeven van de plaats die
het Recht, de Justitie en hare dienaren in de maatschappij beslaan; tevens eene
uiteenzetting van de ‘duechden ende virtuten die die lieden van justiciën sculdich
sijn te hebbene.’ Geschreven in zuivere taal en niet zonder vernuftige kunst van
vergelijking, heeft het werk toch meer beteekenis voor de kennis van het
oudvaderlandsch recht dan voor die onzer nationale letterkunde.
Had men in vroegeren en lateren tijd de ‘negen besten’, de drie vermaardste helden
uit Heidendom, Jodendom en Chris-
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tendom verheerlijkt in woord en beeld, tegenover hen werden nu de negen kwaadsten
gesteld: ‘Jeroboam, Achab, Joram: joden; Caym, Nero, Pilatus: heydenen; Judas
scharioch, Machamet, Julianus aposta: Kerstenen, die alle een onsalich eynde
hadden’3). Dezelfde naïeveteit die Mohammed een Christen noemt, openbaart zich
ook in de voorstelling en den trant van het werkje zelf. Opmerkelijk doch strookend
met die voorstelling en dien trant is, hoe den verteller hier en daar zijn eigen verhaal
te machtig wordt, zoodat hij plotseling van het epische in het lyrische valt, als b.v.
waar hij, na te hebben verhaald hoe Nero zijne moeder liet dooden, uitroept: ‘O felle,
onnatuerlijke boesheyt, o wrede tiranscap, o onnatuerlijk hert, die so deerlijc liet
verderven dat vat daer hi sijn leven in ontfangen had.’
De geschriften van homiletischen of catechetischen aard die wij in dezen tijd
aantreffen, behooren slechts voor een deel tot de geschiedenis der literatuur en literaire
kunst. In werkjes als Een schoon boeck ende is gheheten die vertroestinghe der
ghelatenre menschen Ende vander verclaringhe der consciencien (a0 1502) vinden
wij tal van stichtelijke overwegingen en raadgevingen, toegelicht door ‘exempelen’
in zuivere taal doch zonder eenige kunst medegedeeld4). Zoo is ook de Spiegel der
volcomenheit van den Noordbrabandschen Observant HENRIC VAN HERP ongetwijfeld
terecht: ‘eene veelzins voortreffelijke beoefeningsleer’ genoemd, ‘waarin de weg
der zaligheid op de wijze van RUYSBROECK is behandeld.’ Doch VAN HERP was niet
alleen geen kunstenaar en taalschepper als RUYSBROECK; doch wij vinden in zijn
werk weinig of niets dat hem recht zou geven op eenigszins uitvoerige behandeling.
Met eenige andere werkjes van dezen aard, die misschien ook uit dit tijdvak
dagteekenen, staat het evenzoo5).
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Behalve het bovengenoemde Dietsche werkje, vervaardigde VAN HERP ook honderde
preeken in het Latijn, die bestemd waren ‘om hulpbehoevende predikers als
homiletiesch repertorium te dienen.’ In hoeverre dit repertorium invloed heeft
geoefend, moge worden nagegaan door een onderzoeker der middeleeuwsche
predikkunst te onzent. Wat ons hier vooral behoort bezig te houden, zijn de sermoenen
in de landstaal, waarvan slechts weinig tot ons gekomen is. In een van het ons bewaard
gebleven viertal, Van seven Prevelegiën die de Vrouwen hebben boven de mans, een
sermoen gepreekt in 1478 te Amsterdam in de Oude Kerk, zoeken wij te vergeefs
naar een stichtelijk element. Wij vernemen dat de vrouwen ‘van eelder substancie
zijn; immers zij zijn ‘van levendich ghebeent, de mans slechts ‘vander aerden’
geschapen; Christus was geboren van een vrouw, enz.6). Niet afwezig is het stichtelijk
element in een devoet sermoen ‘gegeven voor een nyewe iaer den religiosen
ioncfrouwen van mariendael binnen die stede van diest int iaer ons heren 1514 op
nyeuwe iaers dach. En 't is van ene spinrocken mit sijn toebehoor ghemoraliseert
ende geestelic ut geleyt’7). Misschien was dit sermoen uitgelokt door het uit het
Fransch vertaald Evangelie van den Spinrocken, een satire op de neiging der vrouwen
tot het houden van beuzelpraatjes, waarin ook allerlei huismiddeltjes en staaltjes van
bijgeloof vermeld worden8). Doch ook, onafhankelijk van dergelijke strekking, laat
dit sermoen zich licht verklaren uit den geest des tijds die veel hield van geestelijke
allegorie. Dat zien wij o.a. in een sermoen over de dochteren van den H. Geest die
in een klooster woonden, waar later ook de dochteren Satans toegang verkrijgen,
doch waaruit deze ten slotte verjaagd worden. De zeven voornaamste dochteren zijn:
Ootmoed, Minne, Wijsheid, Kuischheid, Soberheid, Barmhartigheid,
Goedertierenheid. De eerste wordt abdis, de tweede priorinne, de derde
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procuraterse, de vierde kosterinne, de vijfde keukenmaagd.... zoo is alles in
doorzichtige allegorie uitgewerkt, ten einde duidelijk te maken ‘hoe een yegelike
mensche selve een cloester van hem maken mach’9). Hier treffen wij een motief aan,
dat ons ook uit de moderne devotie bekend is; immers in MANDE's devoet boecskijn
van der bereydinghe ende vercieringhe onser inwendigher woeninghen vinden wij
een dergelijke allegorie van de innerlijke woning, schoon op andere wijze
uitgewerkt10).

Johannes Brugman.
Zuivere taal, rustige uiteenzetting, kalme betoogtrant, hier en daar eenig vernuft dat vinden wij in deze sermoenen; niet den gloed en de kracht van den volksredenaar,
wiens naam en faam in eere worden gehouden door de bekende zegswijs: ‘Al kon
je kallen als BRUGMAN.’
Wij vinden JOHANNES BRUGMAN in een godsdienstige strooming, die door haar
reformatorisch karakter eenigszins verwant was met de ‘moderne devotie.’ De
ontaarding die zich al spoedig in de Franciscaner-orde vertoonde, dreef de ernstigste
leden der orde tot pogingen van hervorming. Die pogingen verkregen groote
beteekenis, toen BERNARDINO DA SIENA ‘de nieuwe ster en tweede glorie der
minderbroeders’ de hand aan het werk sloeg en een partij in de orde, welker leden
wegens de strenger inachtneming van den regel Observanten werden genoemd, tot
aanzien bracht. In 1414 was de Observantie ook in het Bourgondische doorgedrongen;
uit het klooster van St. Omer verbreidde zij zich over deze gewesten. Ook BRUGMAN
kwam onder haar invloed. Een twintigtal jaren na THOMAS à KEMPIS geboren,
waarschijnlijk in hetzelfde dorp als deze, had hij een gansch ander leven. Naar het
schijnt, was hij in zijn jeugd lichtzinnig, misschien losbandig; maar, gelijk zoovelen
zijner tijdgenooten, krijgt ook hij een ‘inslag.’ Het tweetal liederen dat in een
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handschrift van dien tijd op zijn naam staat, legt ons misschien iets van zijne bekeering
en zijn innerlijk leven bloot: Hij had het vergankelijke verkoren, aan de wereld zich
gehecht, maar de vrees voor een eeuwig treuren gaat hem bevangen: ‘och eeuwich
is so lanc!’ Zoo zal hij dan de wereld vaarwel zeggen. Hij wil opstaan, het is meer
dan tijd, en zoeken ‘der joncfrou soon diet al verblijt.’ Vrienden, magen en schatten
zullen hem begeven; alleen moet hij van hier. ‘Moeder Gods, sta mij bij!’ smeekt
hij; ‘Jezus, behoed ons van de folteringen des duivels!’ Wat deze liederen ons leeren,
kan worden aangevuld door hetgeen wij overigens omtrent BRUGMAN weten. Nog
maar flauwtjes brandt het vuur der minne aanvankelijk in hem. Maar - God is hem
genadig - sterker wordt de gloed; zeker niet het minst door den bezielenden invloed
van zijn vriend, den beroemden DIONYSIUS den Karthuizer. Dan slaat de vlam uit:
hij moet en wil anderen de blijde boodschap brengen die tot hem gekomen is. Twintig
jaren lang trekt hij deze landen door, predikend en bekeerend. Overal hoort men zijn
forsche stem, in het vuur van den ijver doorgaans boven hare krachten uitgezet11).
Waarvan sprak die stem tot de scharen? Een aantal sermoenen en collatiën stelt ons
in staat, ten minste eenige voorstelling te geven van de welsprekendheid waarmede
de beroemde prediker indertijd zijne hoorders wist te boeien en te schokken of te
verteederen.
Wie gewoon was het woord te richten tot een menigte van allerlei rang en stand,
waaronder de mindergegoeden waarschijnlijk het sterkst vertegenwoordigd waren,
kon slechts dan de aandacht gaande houden, indien hij, eensdenkend en
eens-gevoelend met het volk, de rechte volkstaal gebruikte zooals zij in het dagelijksch
leven gehoord werd. BRUGMAN beheerscht die taal zooals misschien geen ander
auteur van dien tijd. Om indruk op zijne hoorders te maken, bedient hij zich van
allerlei
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spreekwijzen, voorstellingen, beelden uit het dagelijksch leven, met een gemak en
een durf die den kunstenaar eigen zijn. Sprekend over het noodige van lijdzaamheid,
zegt hij in een zijner ‘collatiën’: ‘wi hebben ons oec te liden, want met enen neetken*)
*)
natje, sopje.
sijn wi al begoten ende met enen galentijnken**) geel gemaect.’ Elders over den
**)
ootmoed handelend, schroomt hij niet deze vergelijking te gebruiken: ‘wy sullen
geleitje.
*)
begeeren veroetmoedicht ende vernedert ende ongheacht te wesen, recht als beslabde
kynder, die in der koeken**) lopen, daer men niet op en acht.’ In zijne allegorieën *)bemorste.
**)
volgt hij denzelfden trant. Tot een gehoor van nonnen hooren wij hem aldus
keuken.
spreken: ‘Mijn alreliefste, en gaedi niet al avent met Jhesu te bedde ende of gijt duet,
waerom wildi dan enen overspeelre behagen? Ic segge u in der waerheit, is(t) dat
Jhesus comt ende vint dat een ander sijn stede becommert*) heeft, hi sal hem
rechtevoert mit grooter onweerden van u keren ende gaen ewech, of gi moet sijnen *)beslag gelegd op.
wedersaec*) van u verdriven ende maken hem een stede, want dat beddeken uwes
*)
herten wilt hi tot sijnre genuechten alleen gebruken.’
tegenstander.
Wie geen rekening houdt met de toenmalige opvatting van fatsoen en kieschheid,
zou kunnen meenen dat BRUGMAN hier de grenzen te buiten gaat; toch geloof ik niet
dat wij recht hebben dat aan te nemen. Evenmin, waar hij, typologische
aanknoopingspunten vindend tusschen het Oude en het Nieuwe Testament, zegt:
‘Salomo hadde voel vriendynnen, mer onder hem allen hadde hy een moerynneken
die om*) alreliefste was. Desgelikes hevet onse lyeve Here een moerynneken ende
noch een bruneelliken*) ende noch voel meer bruneellikens. Geesteliken te verstaen, *)hem.
soe is dat moerynneken die menschelike natuer ende dat bruneelliken is die helige *)brunetje.
kerke, ende die voel brunneellikens dat sijn die geloevige sielen.’
Hoe weet zijne verbeelding door een enkelen naïef-stouten
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trek een aantal luisterende nonnen met zich te voeren naar den hemel en tegelijkertijd
de gemeenschap tusschen hemel en aarde te verzinnelijken, wanneer hij zich aldus
laat hooren:
‘Mer ghi, o meechden, als ghi sijt ingegaen in die hemeliken slaepcamer des
brudegoms ende sijt daer suetliken te rusten comen ende sult ewelic gebruken sijnre
sueter mynnen, omdat ghi u selven om sijnen wil verwonnen hebt, ende hem
danssende ende singende naegaet, siet doch somwilen eens ten vensteren ut ende
segt: ‘Brugman, God gevet u guede dach!’
Hoe weet hij zijne hoorders, meerendeels groote eters, stevige drinkers en
liefhebbers van het boertige, in hun zwak te tasten door deze zinnelijke
hemelschildering:
‘Daer (“in die eetcamer”) brust*) men ende brastmen, daer werscapt*) men ende
hoveert**) men sonder onderlaet†). Jhesus was daer kock ende krouwel*), opgeschort *)slempt.
*)
gastreert.
ende voerbi lydende*) diende hi hem.’ Elders ziet hij Jezus in den hemel te midden
**)
der profeten en ‘daer ginck hij schyncken ende tappen mit vollen toyten*) ende sy *) viert feest.
droncken dat sij borsten, ende daer spranck David mit sijnre herpen voer der tafele, *)koksmaat.
gaand.
recht of hij mijns Heren dwaes*) weer.’
*)
met openstaande krannen.
Zeker, indien ergens, dan waren hier de grenzen bereikt, waarbuiten een prediker *)hofnar.
ook in de 15de eeuw niet kon gaan zonder te ontstichten; maar ongetwijfeld kon
een redenaar als BRUGMAN - evenals zoo menig redenaar van lateren tijd - veel meer
zeggen dan een ander, zonder aanstoot te geven. En dan, moge hij ook van tijd tot
tijd de perken te buiten zijn gegaan, hoe spoedig wist hij het zijn publiek weer te
doen vergeten door de aanschouwelijkheid en dramatische levendigheid zijner
voorstelling. Hoor hem de ziel uitbeelden in haar verlangen naar Christus, wiens
woorden: ‘eet, dat is mijn lichaam ...... drinkt, dat is mijn bloed’ door de
Roomsch-Katholieken letterlijk worden opgevat: ‘Want alsoe edel ende

†) ophouden.
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verweent*) is die edel siele: ist dat men hoer vraecht of si eten wil roggenbroet of
*)
terwenbroet, si seecht: neen, mer si wil vleis eten. Vraeget men hoer of si eten
kiesch-keurig.
wil ossenvleis, versche lamsvleis, of hoenrevleisken, si seecht: neen. Ende wat sal
dan eten dese verweende? Ende si seecht: ic wil eten dat vleysche des reynen,
onbevlecten ende onnoeselen lemkens*): Jhesus; ende niet een deel daervan, mer
*)
geheel ende al wil si hem opeten. O wie verweent is mijn siele, hoe verweent is
2e naamv. van lammetje.
si die niet en wil ghespijst wesen dan van desen sueten ende alre edelsten voetsel!
Ende wat sal nu dit saerte*) edel sielken drinken? Malmesie*), romenye**), luterdranck†)
of edelen sueten rijnschen wijn? Endi si seecht: neen, mer den sueten balsem des *)teeder.
weerdigen duerbaren bloets, den dat suete lemken om mijnen wille soe mildeliken *)malvezij.
**)
Spaansche wijn.
gestort hevet, wil ic drinken’12).
Toont BRUGMAN hier zekeren lichten humor in de wijs waarop hij zich met dat
‘kieschkeurig zieltje’ onderhoudt, al de warmte en teederheid van zijn vurig gemoed
heeft hij uitgestort in zijn Leven van Jezus, dat zeker ook in het openbaar is
voorgedragen evenals zijne sermoenen. Wat ons hier vooral treft, is de innigheid van
gevoel waarmede BRUGMAN dat leven medeleeft, de gloed van liefde die zijn verhaal
doorstraalt, de teedere deelneming die er in trilt. Die deelneming stelt hem in staat,
van Jezus' leven te spreken als iets gehoords en geziens; door allerlei kleine trekken,
aan het dagelijksch leven - niet opzettelijk doch onbewust - ontleend, weet hij de
gebeurtenissen uit het verre verleden zóó dicht bij zijn hoorders te brengen, dat het
hun moet zijn geweest als leefden ook zij dat leven mede. Hoor hem b.v. spreken
over Jezus' reizen en trekken: ‘Niet dat hi te peerde of te waghen ghereden heeft,
mer mit sinen edelen bloeten voeten heeft hi dat lant betreden, over haghen ende
doerne; over berch ende dal, over steen ende steenrodse, sonder wapen, sonder staf,
sonder

†) kruidenwijn.
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golt ende silver ende sonder budele. Och siele, hi heeft di ghesocht ende niet dat
eertsche goet!’
Telkens zien wij den prediker overweldigd door de aandoening, in hem gewekt
door de levendigheid zijner eigen voorstelling; telkens moet het overvol gemoed
zich door een uitroep lucht geven: ‘Och, wat sobere spisen ende dranc vonden si
onderwegen ende hoe veel colder herbergen! Och, water ende broet was dicwijl hoer
beste spise ende dranc! Ende men mach wel vermoeden dat dicwile die blote eerde
hoer bedde was ende die herde stene hoer oercussen! Die jonghe moeder droech dat
suete kindeken somwilen ende oec Joseph, die weerdighe vader ..... Och die haer dat
suete kindekijn had moghen helpen draghen! Och die van sinre borst den kindekijn
had moghen een bedde maken! Och, die voer die soete traenkens, die dat kindeken
screyde, sijn bloed had moeghen storten!’
Zoozeer is BRUGMAN verdiept in zijne voorstelling van Jezus' leven, dat hij soms
den indruk op ons maakt alsof hij een tooch laat zien, door hemzelven aangekondigd
en welker personages hij sprekend voorstelt. Zoo b.v. in dit afscheid van Maria en
Jezus: ‘Och hoe wal wiste si, dat se hem niet eer sien en solde, hi en waer in lastighen
liden tusschen die hande sijnre viande. Hier bevelen se malcanderen Gode, dat kint
die moeder ende die moeder dat kint: ‘Addeu, mijn uutvercoren kijnt! Addeu, mijn
uutvercoren moeder!’
Elders staat hij bij het kruis; hij lijdt den dorst van den Gekruiste mede; ook hem
wordt de spons met edik gereikt; ‘Och, doe hijt proefde en wolde hijs niet drincken,
wantet so suer was ende vergallet! Och, hadden se hem doch colt water ghegeven!
Maer neense, want se en gundens hem niet!’ - Dan opeens uitvallend tegen de Joden:
‘O ghi bose Joden, scenct dit Pylatus, Cayphas, Annas, uwen heerscappen ende besiet
wat se segghen sullen’13)!

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2

470
Wanneer niet-Roomsche lezers van eenige eeuwen later nog onder den indruk komen
van dit proza, hoe sterk moet dan wel de indruk zijn geweest, dien middeleeuwsche
hoorders kregen van den man zelf die in levenden lijve vóór hen stond, die door stem
en gebaar, door tranen misschien, den indruk van het gesproken woord verhoogde.
BRUGMAN was ongetwijfeld niet de eenige vermaarde volksprediker van dien tijd:
GEERT DE GROOTE en een zijner geestverwanten, WERMBOLD VAN BUSCOP, waren
als predikers met roem bekend. De welsprekendheid van THOMAS à KEMPIS hebben
wij vermeld. Bovendien weten wij, dat het preeken in de landstaal ijverig beoefend
werd door de Broeders des Gemeenen Levens. Licht mogelijk, dat er ook nog andere
welsprekende redenaars onder hen geweest zijn. Doch van het werk dezer mannen
is ons niets overgebleven en wij mogen op goeden grond betwijfelen dat er onder
hen zijn geweest die BRUGMAN overtroffen. Wat daarvan zij, in BRUGMAN vinden
wij, voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlandsche volk, de macht van het
levende woord verpersoonlijkt. Heeft de moderne devotie ons volk de beteekenis
van het ‘swighen’ leeren beseffen, BRUGMAN, meer dan iemand vóór hem, heeft hun
de kracht getoond van dat ‘callen’ dat door de overlevering terecht aan zijn naam
verbonden is.

Levens van Jezus.
BRUGMAN's Leven van Jezus was niet het eenige in dien tijd, doch niet alle hebben
zooveel beteekenis voor de geschiedenis onzer nationale literatuur14). Vooral in de
kringen der moderne devotie zien wij hoe deze stof de gemoederen en geesten vervult.
In de levensbeschrijvingen der zusters van Diepenveen keert de uitdrukking leven
ende lijden ons lieven heren onophoudelijk terug15). Het zou mij dan ook niet ver-
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wonderen, indien bij voortgezet onderzoek meer dan een dezer levens uit deze kringen
afkomstig zal blijken. Misschien geldt dat niet van een Evangeliënharmonie in
eenvoudige zuivere taal die voor de geschiedenis der taal belangrijker schijnt dan
voor die der literatuur; doch vermoedelijk wel van een geschrift over Dat Lyden ende
die Passie ons Heren Jhesu Christi dat nog uit de 14de eeuw dagteekent16). Wij vinden
hier datzelfde warme medegevoel als bij BRUGMAN. Telkens moet de auteur zijn
liefde uiten in een woord van medelijden of bewondering. Zoo b.v. ‘ende die joden
spogen hem in syn soete aenschyn’; ‘ende si namen dat eynde vanden snoer daer die
teder handen mede gebonden waren’, ‘deser pinen daer die gods zoen ende die reyne
maget Maria, syn lieve moeder ende die ander lieve vriendekyns in waren.’ Hij gevoelt
behoefte Jezus' schoonheid te doen uitkomen: ‘hi stont al naect, jonc ende scamel,
naect ende scoen van vormen boven alle kinder der menschen.’ Bij den intocht in
Jeruzalem wordt hij getroffen door de tegenstelling van de hoogheid des berijders
met de nederigheid van het dier dat hem draagt: ‘also reet die heer der heren ende
die coninc der coningen mit een ezelin; dat was die breydel ende dat gesmide*) daer
die goede god mede reet.’ Van tijd tot tijd moet hij zich, evenals BRUGMAN, lucht *)zadel.
geven in een uitroep: ‘Och, wat medeliden hadden si doe’; ‘O lieve heer, hoe gaerne
hoerden si dine vriendelike woerde ende dyn soete leere’; ‘O verrader Judas, du
hietste den genen binnen*) ende vaste houden, die hemel ende aerde, water ende locht,
*)
sonne ende mane, engelen ende alle creaturen ontbint ende ophout met sine
binden.
mogentheit.’
In de middeleeuwsche voorstelling van Jezus' lijden werd de nadruk doorgaans
gelegd op het lichamelijke. Een enkel naamloos auteur moge van gevoelen zijn
geweest dat de zwaarte van het innerlijk lijden die van het uiterlijke overtrof, de
meeste
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overigen wijden meer aandacht aan de lichaamssmart van den Gekruisigde dan aan
zijn zielelijden. Zoo vinden wij ook hier een uitvoerige beschrijving als deze: ‘Ende
die joden namen die grove nagelen*) ende slogense in die handen ende in die voeten
*)
mit crafte. Ende doe stont al sijn lyf so styf gerecket, datmen doer syn vel ende
dikke spijkers.
doer syn vleysche senen ende aderen ende alle die beenen ende leden tellen mochte;
ende Jhesus en mochte*) anders niet verroeren dan dat hoeft, ende als hi dat verroerde,
*)
so duwede hem die scarpe doernen vander croenen die op syn hoeft stont, tot in
kon.
die hersen, want die drie nagelen hielden dat swaer lichaem, ende daer was hi so seer
af ghepinicht, datmen niet volspreken en mach wat lyden ende rouwe dat Jhesus
hadde.’
Soms is zulk een schildering van lichaamslijden opgevat en uitgevoerd met treffend
realisme. Zoo op deze plaats: ‘O lieve heer, als ghij alle dinck gehoirsaemlic
vollenbracht had, soe spraect gi mit luyder stemmen: “het is al volbracht.” Doe
begonsten die ogen te verkeeren*), die nase te scerpen, u wangen te vallen, dijn
*)
minlicke aensichte was soe yamerlic ghestelt, bleec, roet, vael ende swaert ende
(veranderen) breken.
mismaect van den joden onreynen ende stinckende spij*), dat al onder een†) was. Die
*)
doot ghinck soe hardelic doir al uwe leden, dat sij craecten als een holt dat men
speeksel.
*)
breect; doe swoeren dijn hersenen in dijnen hoifde, dat bluet welden in den aderen,
dat merch saede*) in dijnen beenen, ende ghij wrongt u soe yamerltc an allen sijden, *)gepijnigd worden.
*)
lees: sacde?
dattet alle herten ontfermen mochte’17).
Alles wat ons van dezen aard bekend is, wordt echter overtroffen door een Leven
van Jezus welks auteur ons tot nog toe onbekend is gebleven. Indien het, zooals ik
geneigd ben te vermoeden, van BRUGMAN is, dan heeft hij hier zich zelven
overtroffen18).
Wij vinden hier datzelfde sterke medegevoel dat zich telkens

†) vermengd.
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lucht geeft in uitroepen als: ‘Och, die drovich was, dat was Joseph!’ - ‘Och, sij gaf
huer doen soe vuerichlijck tot God!’ - Datzelfde spreken tot zijne personages: ‘O,
ghij vierghe coninghen, hoe wijselijc antworde ghij den wreeden tyran, want hij
doode sijn wijf ende sijn kinderen.’ Dezelfde zorg voor het détail b.v. waar de auteur,
sprekend over de drie koningen die voor het Christuskind neerknielen, zegt: ‘Ende
vielen alle ghelijck plat inder*) erden, met hueren gulden stucken ende flouweelen
clederen inden dreck der besten.’ Met welk een naïeve kunst is hier de vroomheid *)ter.
geïllustreerd door dat meegevoel voor het bederven der kostbare kleederen.
In levendigheid overtreft dit verhaal dat van BRUGMAN nog. Ook deze auteur heeft
alles meê beleefd, gehoord, gezien. Telkens zien wij hem, blijkbaar onbewust, van
het verleden overgaan in het tegenwoordige: ‘so leedde hij se met hem ende leede
ooc mede een osse ende eenen esel, ende gaen aldus minlike te gader desen langhen
verren wech, recht of sij waeren aerme cooplieden van beesten’ ......... Ende als dese
soete glorieuse moeder ende maghet haren enighen sone aldus siet ligghen voor haer
voeten up dat hoy, so daelt soe haestelic neder over haer knien, ende aenbede minlike
haren lieven sone met blijden gheeste ende looft ende danct reverentelike den
hemelschen vader van sijnder goddeliker grooter ghiften.’
Evenals in BRUGMAN's verhaal is ook hier bijwijlen de vertooner van een tooch
aan het woord: ‘Daer sijnse nu opwerts gegaen na Beetleem!’ In kracht van uitbeelding
en voorstelling overtreft dit verhaal het andere nog. Men leze en verbeelde zich b.v.
deze schildering van de verrukking der drie koningen over het kind Jezus:
‘Ende hueren soon Jhesusken sat soe vrolijck op Maria scoet ende stack sijn
hendekens ute nae die coninghen. Hij woude hem willecomen heeten. Och, het es
wel te gheloven, dat
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Maria hueren soene den coningen gaf. Och, sij naemen hem met grooter viericheit
ende weenden alsoe overvlodelijc. Ende Jhesusken loech op*) hemlie wel alsoe
vrindelijc ende vloch met sijnen clijnen armkens op hem lie scouderen, al oft hijse *)lachte tegen.
had willen cussen. Och, sij leiden huen aensichten op sijn minnelijck hoofken ende
en costen van blijscapen niet veel ghespreken...... Als hem deen sus lange gehadt
hadde in sijn armen, soe gaf hijt den ander voerts. Alsoe spelden sij vast met hueren
God ende scepper ende waren alsoe vol vruechden.’
Niet lager staat deze schildering van den schroom der aardsche moeder voor het
goddelijk kind, van kinderlijke hulpbehoevendheid en moederlijk erbarmen:
‘Och, doen Maria hueren sone daer so sach liggen, die daer soe genoechlijck was
ende sonder pijne van haer geboren was, soe was sij soe blijde! Maer sij bekende*)
*)
zag in.
dat huer heer ende huer God was, soe en dorste sij hem metten iersten*) niet
*)
aentasten. Och, doen sij sach dat hij soe seer weende ende wierp alle twee sijn
terstond.
clijn handekens nae huer, al oft hij nae huer hadde willen reyken, doen en cost sij
heur langher niet ghelijen*). Soe nam sij hem soe vrindelijck op vander erden met
*)
groote reverencien ende wert bitterlijc met hem weenende: ‘O heere’, seyde sij,
het uithouden.
‘waer toe sijdij ghecomen? O, mijn God, waer toe hebdij u ghegeven, aldus naeckt
te ghecomen in deser bedruckter weerlt?......... Sij doude*) hem aen huer meegdelijcke
borsten ende gaf hem van huer megdelijck melck te suyghen; want hij soe grooten *)drukte.
honger hadde, soe vant hij niet meer dan drij druppelkens melks in die borsten van
sijnder moeder, soe weende hij soo seer ende crabbelde met alle twee met sijnen
clijnen handekens aen Maria borsten.’
De verbeelding van dezen dichter in proza is zóó snel, zijn gevoel zoo levendig,
dat zijne voorstellingen en de daardoor in hem gewekte aandoeningen elkander
gestadig opvolgen en
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verdringen. Zoo geeft hij soms alles dooreen: dramatisch opvoeren van de
hoofdpersoon, beschrijving, verhaal, aandoening in hem zelven gewekt door het
beeld zijner fantazie, zooals een kind dat te vol is van zijne indrukken om ze te kunnen
beheerschen en zich lucht geeft in een onbedwongen uitstrooming van innerlijk leven.
Zoo ziet men het b.v. in deze passage: ‘O suete kindeken, waerom weende*) ende sijt
*)
droeve: “O lacen, a, a, a! Och Adam, wat hebdij ghedaen, dat ic om u misdaet
weent gij.
aldus hier liggen moet?” Och, het was alsoe teederen kindeken, dat maer een
vierendeel lanck en was ende drij vingeren breet, ende sijn voetkens waren maer
twee leêkens van eenen vingher lanck, ende lach ende beefde van grooten couwen,
want het was alsoe couwen nacht, dat die suete traenkens op sijn wanghen vroosen.
Och het rijmde soe seere! Och, doen Maria hem sach ligghen in die grote couwe
ende dat hij lach ende spertelde, alsof hij gheerne bij huer gheweest hadde, och, sij
en dorste hem niet aentasten.’
Dat ook deze prozaschrijver de aandacht zijner lezers vestigt op het leed dat Jezus
reeds als kind heeft te verduren, is geheel in overeenstemming met de plaats die het
lijden in Jezus' leven ook elders in deze prozaliteratuur inneemt. Toch zien wij Jezus
ook wel eens anders dan als lijder.
Als hemelsch minnaar en bruidegom der ziel zien wij Hem in een prozabewerking
der legende van het Soudaensdochterken. Over deze bewerking, die waarschijnlijk
uit het laatst der 15de eeuw dagteekent, ligt datzelfde waas van liefelijkheid dat ook
de geestelijke romance zoo aantrekkelijk maakt. Wat ons in de verhouding van dezen
auteur tot Jezus treft, is die mengeling van ontzag en liefde, die eerbiedige
gemeenzaamheid, die zich van de taal en den toon van het dagelijksch leven weet te
bedienen, zonder nochtans de grenzen te buiten te gaan. Zoo zegt Jezus tot de
‘soudaens dochter:’ ‘te nacht sal ic om u comen. Ende
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si seide: wil ic yet van minen goeden mede dragen? Hi seyde: neen ghi, ic ben rijc
ghenoech u te houden op minen coste.’ Een eind verderop vinden wij haar in gesprek
met den abt van het klooster: ‘Doe sprac die abt ut verwonderen: Jesus van Nazarenen,
wat is dit? - Ja, seide si, also heet mijn lief. - Die abt seide: soecti dien, so sal ic u
wel helpen, want die plach hier dic*) te comen ende te wezen.’ Opmerkelijk is ook
*)
de naïeveteit die in haar verlangen om Jezus' uiterlijke verschijning zoo
dikwijls.
indrukwekkend mogelijk te maken, Hem uitdost niet alleen in den symbolischen
‘tabbaert gelijc lasuer ..... al beset met gulden sterren’ doch Hem ook siert met de
orde van het Gulden Vlies19). Toch besefte deze auteur - wij naderen den nieuweren
tijd - blijkbaar wel eenigermate wat naïeveteit is; tot tweemaal toe spreekt hij over
de ‘simpele meninge’ en de ‘onnoselheit’ van het Soudaensdochterken. Trouwens,
hij stond in dat besef niet alleen onder de auteurs van zijn tijd.
De voorstelling die aan dit liefelijk verhaal ten grondslag ligt, moet veel
aantrekkelijks hebben gehad ook voor de menschen van dien tijd. Een bewijs daarvan
vinden wij in een prozastukje dat tot inleiding dient van een geestelijk lied dier dagen.
Wordt ook het Soudaensdochterken zelf hier niet genoemd, de voorstelling van Jezus
als den minnaar die de minnende ziel uit haar slaap komt wekken om haar met zich
te voeren naar zijn vaders rijk, is toch ook hier aanwezig. Zien wij ook het
Soudaensdochterken zelf hier niet, het verlangen der minnende ziel naar God
doorgloeit deze regels als de zon de wolken vóór haar aangezicht. Dat sterk verlangen
uit zich hier niet onbedwongen, doch wordt in toom gehouden en bestuurd door een
smaak die zich blijkbaar onder den invloed van het Latijnsch proza ontwikkeld heeft.
De natuurlijke schoonheid eener krachtige aandoening, verklankt tot een vol
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geluid met rhythmischen gang, is hier op gelukkige wijs verhoogd door de kunst. De
lezer oordeele zelf: ‘O ghi alle die liidt den tiit, merct der valscher werrelt spel. Ic
had een scheem*) omvaen, enen droem had ic getruwet*), ic had enen waen beseten.
*)
schim, schaduw.
Ach waer is nu des wanes beelt, des droems geloeft*), des blijnden scheems
*)
betrouwd.
genoechlic aenschouwen? Al had ic u beseten dusent iaer, als een ogenblic wairt
*)
*)
belofte.
al vergaen. O wy, droch werrelt, moirderyn, hoe scencstu nu dat suete venyn.
Alleen duncstu den blynden scoen, den gecken suet, den bosen duncstu guet. Du *)bedrieglijk.
bist der aertscher herten paradiis, mer, die dy vliet die is seer wiis. Daerom, addieu
di droevich scheem, scheiden is dyn eighen*); ic riid noch, al ist spaed, ten vaderlande.
Daerom, o droevige siele myn, doe op*) die doer, onsluyt dyn hert, ward van dinen *)u eigen.
*)
droem ontwect; hi clopt, laet in den vrient, die nymmermeer en scheyt van dy.
open.
Sprect hem toe mit vroechden groet al mitter bruyt dat zuete woirt ut mynnentlike
hertzen we: trahe me post te in dyns vaders rike, tu princeps glorie’20).
Dit Latijn tusschen het Dietsch in, dit Dietsch geschreven onder den invloed van het
Latijn, herinneren ons ten slotte nog eens de beteekenis van het Latijn voor de
ontwikkeling van het Dietsche proza. In veel hooger mate immers heeft het proza
den invloed van het Latijn ondergaan dan de lyriek en het drama, al valt die invloed
ook daar te bespeuren. Wij zagen in den aanvang van dit hoofdstuk, dat zeer veel
van het Dietsche proza dezer eeuw uit het Latijn is vertaald. Daartegenover staat een
aantal andere werken, die - zooals de bewerkingen van ridderromans, BRUGMAN's
sermoenen en de Levens van Jezus - geen invloed van het Latijn vertoonen: Dietsche
natuur tegenover Latijnsche cultuur. Tusschen beide soorten in vindt men het
oorspronkelijk Dietsch proza dat zich gevormd heeft
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onder den invloed van het Latijn. In al die literaire werken vindt men tegenover het
gerekte, onbeduidende, smakelooze, ander werk dat zich onderscheidt door
degelijkheid en schoonheid van vorm, niet zelden ook door kunst van verhalen.
Echter - men mag het in de middeleeuwsche literatuur nimmer uit het oog verliezen
- niet vooral om schoonheid was het den auteurs dezer werken te doen. Wat zij
bovenal wilden, was: opbouw van het zedelijk en godsdienstig gemoedsleven hunner
hoorders en lezers.
Tot dien opbouw heeft dit proza zeker krachtig medegewerkt. Niet het minst
waarschijnlijk het proza, dat door de moderne devotie is voortgebracht.
Onder de bijna tallooze geestelijke prozawerken van dien tijd merken wij ook de
bijbelvertaling van 1361 op, die in ruim 30 handschriften over deze landen verbreid
was. Tot die verbreiding heeft de moderne devotie zeker het hare toegebracht. Wij
zagen reeds, dat THOMAS à KEMPIS een afschrift maakte van den geheelen bijbel;
wij weten, dat ook GEERT DE GROOTE en andere ‘moderne devoten’ den bijbel boven
alle andere werken stelden en dat zij er naar streefden, die bron van alle Christelijke
vroomheid geheel of gedeeltelijk toegankelijk te maken ook voor leeken die geen
Latijn kenden. Het verwondert ons dan ook niet, afschriften der bovengenoemde
bijbelvertaling te vinden o.a. in een klooster van ‘nonnen regulierissen van sunte
augustijns oerde’, in een van Tertiarissen der orde van Sint Franciscus, in een convent
van Sinte Agnete. In allen gevalle is het zeker niet zonder beteekenis, dat verreweg
de meeste der ruim dertig afschriften, afkomstig zijn uit Noord-Nederland, immers
de wieg der moderne devotie21).
Zoo staan wij dan aan het eind van dit overzicht der vijtiend'-eeuwsche literatuur
stil bij het Latijn, d.i. bij de klassieke Oudheid, en den Bijbel, cultuurkrachten
werkzaam in de ont-
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wikkeling dezer volken: de laatste in den groei van het godsdienstig gemoedsleven
des volks, eene ethische kracht; de eerste in de wording der nationale kunst als uiting
van den volksaard, een aesthetische kracht; beide den strijd van natuur en cultuur
vertegenwoordigend. Wij zien die krachten hier werkzaam, doch als
onderstroomingen. De tijd zal komen die hen, aanzwellend en opstijgend, zichtbaar
zal maken ook aan de oppervlakte.

Eindnoten:
1) Vgl. het artikel van Dr. C.G.N. DE VOOYS over Dirc van Delf in Tijdschr. v. N.T. en L. XXII
en Dr. TINBERGEN's Des Coninx Somme bladz. 108.
2) Vgl. over den Spiegel der Sonden (proza) VERDAM's vroeger genoemde uitgave van het leerdicht,
Inl. LXXX. Over het Caetspeel VAN VEERDEGHEM's artikel in Bull. de l'Acad. Royale de
Belgique 3me Serie, Tom. XXIX. Twee hss. ter Kon. Bibl. te Kopenhagen, beide uit de 15de
eeuw; twee drukken van 1477 en 1498: Der IX quaesten warachtighe historiën zijn gedrukt:
‘bi Jan van Doesborch. Int iaer van XXVIII. den XXV. dach van Junius.’
3) Vgl. over het gedicht van den neghen besten Lekensp. II, c. 15, vs. 133-'8. In JONCBLOET's Mnl.
Dichtk. III, 610: ‘Van enen cleynen bemailden cledekiin, dair negen dien besten in staen.’
Houten beelden van zes der ‘negen besten’ (eind 15de of begin 16de eeuw) in het Rijks-Museum;
4)
5)

vgl. Catal. no. 90-91.
Op de laatste bladzijde leest men, ‘Ende is nye gheprent geweest dan nu inden Jare 1502 .....
Tot leyden in hollant Bi mi hugo iansoen van woerden.
Vgl. over Henric van Herp MOLL a.w. II, 2, bladz. 383, 402 en II, 3, bladz. 23. Misschien
behooren tot dezen tijd ook werkjes als: Die Poorte oft dore des eewighen Levens (Loven 1551);
Den wech des Levens (Leuven 1542); Dat vyants net (Antwerpen, Jan van Ghelen 1561); Dat
Boecxken geheten Der liefden oft der minnen Regel (Leiden 1537).
D. Warande IV, 44.
Ter Kon. Bibl. te 's-Gravenhage.

6)
7)
8) Vgl. mijne Gesch. der Ned. Lett. in de 16de eeuw I, 393 vlgg.
9) Vgl. Verslagen en Berigten uitgeg. door de Vereenig. ter bevord. der Oude Ned. Lett. V, 27
vlgg.
10) Vgl. G. VISSER's Hendrik Mande bladz. 49.
11) Vgl. MOLL's Kerkgesch. II, 2, 197; in zijn Johannes Brugman I, 81 lezen wij: Dionysius spreekt
tot Brugman over diens ‘clamor assiduus, fortis ac diuturnus, ultra vires exhibitus.’ De beide
12)

13)
14)
15)

liederen in Hor. Belg. X, no. 107 en no. 109.
De hier aangehaalde plaatsen ontleend ten deele aan MOLL's a.w. I, 227, 221, 234, ten deele
aan Collaciën van Joh. Brugman in Archief voor Ned. Kerkgesch. (Wüstenhoff) IV, 85-170 (bl.
110-111, 121, 137, 130). Een Latijnsch sermoen van BRUGMAN in Archief voor Ned. Kerkgesch.
I, 208.
Aan de letterlijke opvatting van den tekst dit is mijn vleesch en mijn bloed door de R.
Katholieken, was ik niet indachtig, toen ik op bladz. 404 van Deel I ‘de hostie een symbool van
Christus’ noemde.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om die misvatting wegtenemen en mijn dank te betuigen
aan den Heer JAN KALF die mij daarop opmerkzaam maakte.
MOLL's Joh. Brugman II, 319, 312, 335, 375.
Vgl. over andere Levens van Jezus MOLL's Johannes Brugman II.
Zie b.v. in BRINKERINK's a.w. bladz. 160, 162, 184, 189, 211, 248, 254, 275 en elders.
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16) Het eerstgenoemde werk werd in 1835 door G.J. MEYER uitgegeven onder den titel Het Leven
van Jezus. Dr. J. BERGSMA is bezig aan een betere uitgaaf in de Bibl. van Mnl. Lett. (no. 54, 55,
61). Eerst wanneer die voltooid is, zullen wij in dezen meer zekerheid hebben.
Het tweede werk is uitgegeven door Dr. ALFRED HOLDER in dezelfde reeks (Bibl. van Mnl.
Lett. no. 19). Mijn vermoeden dat dit geschrift uit de kringen der moderne devotie afkomstig
is, rust o.a. op uitdrukkingen als dael der tranen (p. 46, 84, 85); devoot en ynnich (22, 81, 82,
85), het ‘rusten op die borsten ons heren (17); woert der ewigher wysheit (81). Misschien wijst
ook het woord gesonden (61) (salutare) op het Oosten des lands. Op p. 78 S. Bernard aangehaald.
Overigens is het hs. slordig uitgegeven.
17) Dr. C.H. EBBINGE WUBBEN, Over Middelned. Vertalingen van het Oude Testament bladz.
194-'5.
Over een ‘Leven van Jezus in gebeden’ vgl. ACQUOY in Hand. en Meded. der Mij. v. Ned. Lett.
1891-'2, bladz. 33. A. roemt de ‘kracht der woorden en de hoogheid der gedachten.’
18) Uitgeg. door Dr. DE VOOYS in Ned. Archief voor Kerkgesch. N. Serie Deel I, 125 vlgg. (Naar
hss. en een drukwerk, uit het laatst der 15de en de eerste helft der 16de eeuw).
19) Vgl. den vroeger genoemden herdruk van de Maatschij. der Ned. Lett. (ed. BOEKENOOGEN)
bladz. 7.
20) Vierteljahrsschr. für Musikwissenschaft (Leipzig 1888) artikel van W. BÄUMKER, bladz. 327-'8.
21) Vgl. daaromtrent de mededeelingen in de meermalen genoemde dissertatie van Dr. C.H. EBBINGE
WUBBEN. Is het ook zonder beteekenis, dat deze vertaling indertijd is gemaakt op verzoek van
zekeren Jan Tay, terwijl wij onder de zusters van Diepenveeen eene Elizabeth vinden, wier
vader Tay moet hebben geheeten? Zie over ‘Suster lijsabet tayen van tiel, ene devote choer
suster’ Dr. A. BRINKERINKS a.w. bladz. 303 vlgg.
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Het Literair Leven.
Slechts ten deele zien wij hier vooruitgang langs de vroeger aangegeven lijnen. Van
pogingen om dieper te dringen in het wezen der literaire kunst is geen sprake; wij
kunnen geen verfijning van den literairen smaak bespeuren, geen ontwikkeling der
literaire critiek. Doch zoo de stroom van het literair leven slechts weinig dieper zijn
bedding groef, het lag hieraan dat hij zijn oppervlak zoozeer verbreedde.
De groote gebeurtenis in de literatuur van dezen tijd immers was de deelneming
der burgerij aan de kunst. De leeken, in letterkundige gilden vereenigd, verdringen
de beroepsdichters. Ja, ook hier blijft het oude nog lang naast het nieuwe bestaan:
beroepsdichters naast de ‘ghesellen van rhetorijcke’; maar de laatsten overtreffen de
eersten weldra in aantal en aanzien. Het spreekt vanzelf dat die deelneming der
burgerij aan de literaire kunst tijd eischte; aldoor worden nieuwe Kamers van
Rhetorica opgericht; in steeds wijder kringen verbreidt zich de ‘edele conste.’ Evenals
vroeger richt die kunst zich deels tot hoorders deels tot lezers, maar de verhouding
dier beide soorten van publiek gaat zich wijzigen. Het aantal hoorders blijft toenemen,
doch onder hen merken wij er steeds meer op die tevens lezers zijn.
De beroepsdichters richtten zich tot hoorders. De ‘ghesellen van rhetorycke’
brachten hun werk ter kennisse van anderen vooral door mondelinge voordracht;
doch daarnaast zien wij bij hen ook het opschrijven van hun werk, het nemen van
afschriften, het aanleggen van verzamelingen. Die drie dingen
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treft men ook vroeger wel aan, doch schaars; nu worden zij algemeen.
Dat er nog steeds veel poëzie voorgedragen werd, hebben wij hiervoor uit menig
staaltje gezien. Een paar andere mogen daaraan worden toegevoegd. In den aanvang
en het midden der 15de eeuw hadden te Gent openbare voordrachten van letterkundige
werken plaats. EVERAARD TABBAARD, KLAAS BAATSELUIN en JACOB VAN DER
STRATEN worden in de Stadsrekeningen genoemd als dichters (waarschijnlijk
beroepsdichters), die eene zaal van het Wolhuis huurden om er, natuurlijk tegen
betaling, den volke ‘boucken van jeesten’ voor te lezen1). Dat dergelijke voordrachten
ook in het laatst der 15de eeuw nog in zwang waren, zien wij uit eene vertaling van
BOËTHIUS' De consolatione philosophiae die in 1485 het licht zag en waarin wij
lezen: ‘Ende waren thathenen plaetsen ghemaect daermen sulke historiën las, alsmen
noch onderwilen doet met*) ons de gesten van roelande ende oliviere ende andre
gheliken, daer tvolc groot behaghen in stelt ende meer smaecs in vindt dant lichte *)bij
in de gheestelike bouken doet’2).
Hoorde iemand in vroegeren tijd een stuk dat hem trof en dat hij tot zijn geestelijk
eigendom wilde maken, dan kon hij een afschrift van een ander zien te bekomen of
het zelf afschrijven. Kon hij niet schrijven noch lezen, dan schoot er niets over dan
het van buiten te leeren. Die laatste wijs van zich een literair werk toe te eigenen
vinden wij nog aan het eind van het hier behandeld tijdperk vermeld. In den proloog
van een rijmwerk over ‘de passie ons liefs heren’ van omstreeks 1500 lezen wij:
Waert dat men song een ydel liet,
Die som*) en souden rusten niet,
Eer sijt te mael van buten leerden3).
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Doch naarmate zich de kunsten van lezen en schrijven verbreidden, zal het van buiten
leeren zijn afgenomen. Hoe zeer het schrijven toenam, hebben wij vroeger gezien.
De Broeders des Gemeenen Levens en de Windesheimers maakten talrijke afschriften
van bestaande boeken en voegden daaraan eigen geschriften toe. De zusters te
Diepenveen schreven veel, doch ook in andere nonnenkloosters zat men niet stil. De
zusters van het S. Barbara-Klooster te Delft bezaten een gansche boekerij; natuurlijk
bestond die uit louter geestelijke of stichtelijke boeken: wij zien er Machteldis
revelaciën, het boek van Rulman Merswin, het leven van Maria van Oignies, werken
van SUSO en RUYSBROEC, van GEERT DE GROOTE en GERARD ZERBOLT; ook
stichtelijke of didactische werken als de novelle van Griseldis, Sidrack, Tondalus,
Melibeüs, der Biën boeck, des Conincs Somme4).
Naast de schrijfkunst zagen wij de drukkunst opkomen. Een geruimen tijd bestaan
beide kunsten in vreedzamen wedijver naast elkaar: tot in de 16de en 17de eeuw toe,
bleef men literaire werken afschrijven. In den aanvang was er in prijs en in andere
opzichten niet zooveel onderscheid tusschen een handschrift en een wiegedruk waarin
dat handschrift door de nieuwe kunst was herschapen. Zeker, wie een handschrift
bezat, was bang het te verliezen, schreef er zijn naam in en voegde daaraan niet
zelden een verzoek toe als vervat is in dit inschrift:
Dit hoert toe MARIGEN REMEN, diet vint,
Dte bren(c)t hoer tuus om gods wil

of een komisch dreigement als: ‘Dit boeck hoert toe GHEERTRUID LUBBERTS. Die
dat vindet die brenghet hoer weder om gods wil, of die duvel sal se pecken met een
picstock.’ Maar de wiegedrukken waren zeker ook niet voor een appel en een ei te
krijgen en wie ze bezat, zal ze stellig in waarde hebben
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gehouden. Zoo deed de Utrechtsche kanunnik JACOB VAN DRIEBERGEN die in den
aanvang der 16de eeuw in zijn testament van zijne boeken getuigde: ‘Gheen beter
noch costeliker cleynoten en heb ic noch en weet ic’5).
De ontwikkeling der drukkunst zou verandering brengen ook in de waarde en de
waardeering der boeken. Er kwamen drukwerken van allerlei aard, formaat, prijs;
voor groote en kleine beurzen. Het aantal boeken nam toe; de waarde van één
exemplaar verminderde; verloor men het, men kon immers een ander weerkoopen.
Met het aantal boeken nam het aantal lezers toe; in steeds wijder kringen kon een
boek invloed gaan oefenen.
Uit een aantal plaatsen in Der Minnen Loop kan ons blijken, dat in den aanvang
der 15de eeuw het zelf lezen meer in zwang komt6). Doch het is - begrijpelijkerwijze
- vooral in de tweede helft dier eeuw dat de eigen lectuur zich krachtig ontwikkelt.
In een handschrift van dien tijd lezen wij:
Die wil der werelt dwalinghe verstaen
Ende des hoves raseriën,
Int cort mach hy dat lesende doergaen
Ende dit gedichtkijn wel doersien’7).

In een gesprek tusschen den Windesheimer JOHAN BUSCu en den prior van een
Dominikaner-klooster wordt o.a. gezegd, dat, het gansche land door, voornamen en
gemeente, mannen en vrouwen vele Dietsche boeken (geschriften) hebben, waarin
zij lezen en studeeren8).
Het volksboek van Reinaert die Vos brengt ons een stap verder; wordt ook daar
(in den proloog) gesproken van zelf lezen, de nadruk wordt gelegd op het overlezen:
‘Ende soe wie dan volcomen verstant hier of wil ontfangen, die moet
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hem poegen dicwijl hier in te lesen ende naerstelic aan te mercken dat ghene dat hi
leset. Wanttet seer subtijl gheset is. Ghelijck als ghi al lesende vernemen sult. Also
datmen met één overlesen den rechten sin of dat rechte verstant niet begripen en can.
Mer dicwijl over te lesen, soe ist wel te verstaen’9).
Ook in de wijze van lezen moet door de nieuwe kunst verandering zijn gebracht.
Voor ongeoefende lezers - en dat waren toch de meesten - bleef het lezen in een
handschrift, dat niet altijd even duidelijk geschreven was, eene inspanning. Zij
moesten de afzonderlijke letters herkennen, ze vereenigen tot een woord, dat woord
uitspreken, de onderscheidene woorden tot een volzin vereenigen, vóórdat zij de
gedachte van den schrijver hadden gevat. Het was meer spellen dan lezen; het was
het lezen dat men nog heden kan waarnemen bij onontwikkelden wier lippen men
den gang van het boek ziet volgen. Van dit vocaliter legere werd reeds in het
Roomsche koorgebed het mentaliter legere onderscheiden. Dat onderscheid komt,
alweer door de mystieken, ook in de volkstaal te voorschijn. TRUYDE VAN BEVEREN,
een der Diepenveensche zusters, mocht, omdat zij geen goede koorstem had, overdag
niet ‘buten mondes’ lezen; maar 's nachts was het haar veroorloofd10).
Boven sommige hoofdstukken van Zuster BERTKEN's bundeltje zien wij opschriften
als: ‘een verborgen vurich ghebet sonder utspraec van buten, seer begerende tot
Jhesum’ of: ‘Dyt navolghende ghebet selmen tot behulp gebruycken om dye devocie
te vermeeren oft om dat herte tot devociën te verwecken, swygende, van binnen int
herte lesende.’
Naarmate dat ‘innerlijk lezen’ meer in zwang kwam en de snelheid van opnemen
onder het lezen grooter werd, verbreedde zich de kloof tusschen lezers en hoorders.
De aandachtige groepen, verzameld om een voorlezer of zanger, levend mid-
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delpunt van waar bekoring of bezieling uitging, gaan meer en meer plaats maken
voor lezers als THOMAS à KEMPIS ‘in een hoekske met een boekske.’ Men kan zich
licht voorstellen, welk een invloed die overgang moet hebben gehad op de
letterkundige vorming en ontwikkeling van het publiek. De hoorder die zwijgend zit
of staat te luisteren in gezelschap van anderen wier sympathieke aandacht de zijne
vermeerdert, geraakt licht onder den invloed van het voorgedragen werk; tot nadenken,
overwegen heeft hij geen tijd; de critiek, indien zij al opkomt, kan eerst later opkomen.
Maar de lezer, alleen met den schrijver, kan de lezing staken waar het hem goeddunkt;
kan overlezen, overwegen, zijne indrukken tot klaarheid brengen, kan dieper genieten
dan hij die steeds wordt voortgedragen op den stroom der poëzie; maar hij kan ook
gebreken zien welke de hoorder niet opmerkte en critiek oefenen waaraan de hoorder
niet dacht.
Zoo moet dan het literair onderscheidingsvermogen zich door deze wijziging in
de groepeering van het publiek wel ontwikkeld hebben. Doch ook hier onttrekt zich
de wording van het geestesleven aan ons oog; slechts op een paar punten vermogen
wij er iets van te zien. JOHAN HEMERKEN VAN KEMPEN, THOMAS' broeder, is door
een geschiedschrijver van onzen tijd geroemd om zijn aanleg voor letterkundige
critiek11). Maar die critiek, zich openbarend in het corrigeeren van boeken en het
overeenstemming brengen tusschen verschillende lezingen van handschriften, is
meer het werk van den philoloog dan van den literairen criticus in den eigenlijken
zin des woords; zij is niet geheel zonder belang voor de geschiedenis der letterkunde
en wij hebben haar ook vroeger wel opgemerkt, doch zij vormde slechts een begin12).
Heel wat verder zouden wij zijn, indien wij ons een eenigszins heldere en volledige
voorstelling konden vormen van de wijze waarop in dezen tijd de
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literaire werken verdeeld waren over de onderscheiden kringen van lezers; indien
wij langs dien weg den literairen smaak van het toenmalig publiek eenigermate
konden leeren kennen. Dat men in een nonnenklooster als dat van Sinte Barbara
vooral geestelijke of stichtelijke werken aantreft, dat een boek als dat vanden
Scaecspele meer onder den adel zal zijn gelezen dan onder de kleine burgerij, ja, dat
is licht te begrijpen; doch hoeveel moet hier nog onderzocht worden en hoe luttel
zullen misschien dan nog de uitkomsten zijn! Op een enkel verschijnsel van dezen
aard moge echter reeds nu de aandacht gevestigd worden: het onderscheid dat door
de drukkers van prozawerken vermoedelijk is gemaakt tusschen de zoogenaamde
Britsche ridderromans eenerzijds en de overige vooral de Frankische, anderzijds. De
verhalen van Karel en Elegast, de Heemskinderen, Malegijs, het Roelandslied, en
andere werden herdrukt; ook klassieke verhalen als de Zeven Vroeden van Rome, de
Destructie van Troyen, bijbelsche als de Destructie van Jeruzalem en andere geliefde
werken als van den Vos Reinaerde. Waaraan echter is het toe te schrijven, dat wij in
de 15de eeuw nooit, in de 16de eeuw zoo hoogst zelden gewag vinden gemaakt van
herdrukte Britsche ridderromans; dat geen enkele herdruk van zoodanigen ridderroman
tot ons is gekomen? Vermoedelijk hieraan dat zij, volgens de drukkers, minder in
den smaak zouden vallen. In de Frankische ridderromans was een nationaal element
dat de Britsche romans misten; klassieke en bijbelsche verhalen waren vanouds ook
bij ons volk in aanzien en hadden er burgerrecht; in den Reinaert vond de burgerij
een deel van zich zelve terug - niet alzoo in de Britsche romans met hun zinnelijken
vrouwendienst, hun hoofsche bevalligheid en fijne vormen, met den fantastischen
Graaldienst en de ophooping van wonderbaarlijke dingen13).
In dezelfde onzekerheid verkeeren wij omtrent het literair
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onderscheidingsvermogen, voorzoover het zich openbaarde in hetgeen wij
tegenwoordig literaire critiek noemen. Echter kunnen wij hier meer bereiken dan
een, zij het ook niet ongegrond, vermoeden.
Wij kunnen hier wijzen op ten minste één belangwekkend staaltje van critiek. In
den reeds vroeger vermelden proloog van een geestelijk gedicht over de Passie ons
liefs heren spreekt de dichter over een ouder gedicht, waarmede blijkbaar Van den
levene ons heren bedoeld wordt. Een paar maal haalt hij het zelfs woordelijk aan om
er dan zijn ongenoegen over te luchten. Het brok is te merkwaardig om het hier niet
te laten volgen14):
Al isset eens in rijm ghemaect,
Ten is nochtan so niet gheraect,*)
Dat ic daer mede bin tevreden,
Ic sel iu scriven bi wat reden:
Het dunct mi wesen veel te lanc,
Dat ic bewijs in d'eerst inganc:
Doe god in Symons huse was
End hi sijn jongers preect end las...*)
Dit leste vers is slechts gheset,
Om dattet rimen sel te bet.
Voor die manier wil ic mi hoeden
In dit ghedicht na mijn vermoeden.
Oec meed so stater vele in,
Dat loghen is na minen sin:
Doe quam Maria Magdaleen,
So sondich wijf en was nye gheen*). (1399)
- God wouts! vroe morghen! ditser een!*)
Want Jezabel die vule queen
Ghinc haer in boesheit verre boven.
Die bibel leest, wildijs niet loven,
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Int ewangeli staet ghescreven:
Si was een sondich wijf van leven
End niet dat si die meeste*) was,
Als ic int ander boeke las.
Woud ic van Herodyas spreken,
Veel grover waren haer ghebreken,
Want meerre*) man quam nie van wive
Dan dien si brochte vanden live*).
Al wil ic opte rijm wat achten,
Ic sel mi voer die loghen wachten.
Het waer te lanc, dat wi bezaghen
Al die mi in dat boec mishaghen
enz.

Hoe vermakelijk-naïef deze critiek ook moge zijn en hoe onbeteekenend, indien men
haar den hedendaagschen maatstaf aanlegt, als historisch verschijnsel is zij van niet
geringe beteekenis. Zou dit staaltje van critiek het eenige in dien tijd zijn geweest?
Dat is natuurlijk niet met zekerheid te zeggen. Wel mag men, met het oog op den
algemeenen geestestoestand te onzent en op de ontwikkeling der literaire critiek in
het buitenland, vermoeden dat andere staaltjes van dien aard zeer schaarsch zijn
geweest.
Anders staat het met de bewijzen van de toenemende beteekenis der lectuur zoowel
voor individuen als voor het openbaar leven. Een klagend minnaar weet geen sterker
bewijs van zijne neerslachtigheid te geven dan de verzekering:
musijc noch dichten
en moghen my gheen vruecht oprichten15).

Van de ‘refereynen int sot’ in JAN VAN DOESBORCH's bundel wordt getuigd, dat zij
moeten dienen: ‘om ghenuecht te ver-
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wecken ende swaricheyt en melancolie te verdriven.’ Doch ook andere stemmingen
moesten door lectuur worden gewekt. HENDRIK MANDE vertelt ons een exempel van
een kloosterbroeder die eens in zijne cel zat ‘bedruct ende duuster van binnen, also
dat hem niet en smaecte wat hi las of dochte. Doe quam hem in, dat hi gaen woude
in die librie daer die ghemeine*) boeke laghen ende besien of hi iet suverlics conde
vinden, daer sijn gheest mede verwect mochte werden, als sinte augustijns enighe *)gemeenschappelijke.
reden of dies ghelijcs’16). Ernstige mannen van dien tijd blijken ook wel degelijk het
onderscheid te beseffen tusschen boeken ‘van vleescheliken ende natuerliker minnen
ende liefde’, die schadelijk zijn voor onze ziel en andere godsdienstige en stichtelijke
werken wier invloed heilzaam is17).
De partijgeest gaat zich van de literatuur, met name van het lied, als een wapen
bedienen. In 1408 en 1424 vinden wij gewag gemaakt van ‘smedelike rimen ende
ander scrifte’ die geschreven of aangeplakt waren op de kerken en ‘der goede lude
husen’18). Weldra wordt het door de Overheid noodig geacht, verbodsbepalingen te
maken tegen zulke liederen of rijmen. Terwijl de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten
op het hevigst woedden (a0 1445), kwam Filips de Goede te Amsterdam om de Wet
te verzetten; de hertog verbiedt het zingen van partijliedjes en het vertoonen van
spelen die den partijgeest opwekken. Een jaar te voren bedreigt de Raad van Leuven
met een pelgrimstocht ieder die in ‘dichten oft sange’ den spot zou drijven met
zekeren ROELOF ROELOFS en tevens met de stad Leuven. Dat de Overheid het gezag
hoog hield, is te begrijpen. Echter ook uit de gemeente gingen afkeurende stemmen
op tegen deze ‘littérature militante.’ In een gedicht over den JONKER-FRANSEN-oorlog
dat uit het laatst der 15de eeuw dagteekent, zegt de dichter:
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Die menighe my seer om mijn dichten verspreken,
Seggende: 't is quaet, der heeren ghebreken
In dichte te stellen ende te segghen voort.

Tot zijne verdediging beroept hij zich op de voorouders
Die in menich scoon dicht die valsce treken
Van machtighe princen stelden in accoordt19).

Blijkt ook uit het laatste gedicht, dat velen nog weinig geneigd waren om het recht
van het individu op vrijheid van spreken te erkennen, uit de aangehaalde plaatsen te
zamen zien wij duidelijk, dat, in vergelijking met vroeger, de invloed der literatuur
in het algemeen steeg. De ‘ghesellen van rhetorycke’ die op hunne wedstrijden en
landjuweelen hunne werken in het openbaar en onder de goedkeuring der Overheid
ten gehoore brachten, hebben daartoe zeker niet weinig bijgedragen.
Doch al rees de ‘edele conste’ langs deze en andere wegen in de algemeene achting,
het moest nog eenigen tijd duren, eer men haar in rang gelijk zou stellen met de
wetenschap waarmede zij nu nog dikwijls werd verward. Haar zóó hoog stellen, dat
men het de moeite waard achtte haar wezen te bestudeeren, daaraan dacht men nog
niet. In een woordenboek van het laatst der 15de eeuw vinden wij een enkele
vingerwijzing in die richting: men gaat blijkbaar beseffen dat er onderscheid bestaat
tusschen hooge en lage stoffen, waar men de tragedie als een ‘gedicht van herliken
saken’ stelt tegenover de comedie als een ‘gedicht van kerlschen*) saken’20). Doch
zulke verschijnselen zijn in dien tijd merkwaardig vooral door hunne zeldzaamheid. *)boersch.
Zou ons volk uit eigen kracht verder zijn gekomen op dezen weg, tot een hooger
opvatting der kunst van het woord, een dieper doordringen in haar wezen? Een
onoplosbare vraag.
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Wij die trachten te verhalen wat er gebeurd is, zien dat men te onzent, evenals bij de
overige moderne volken, eerst zoover is gekomen op het voorbeeld van de herleefde
Oudheid.
Die geestesstrooming strekt zich ver uit en dringt diep door. Met een andere
belangrijke strooming van dien tijd, de Kerkhervorming, loopt zij voor een deel
evenwijdig, voor een ander deel heeft zij die strooming gevoed. Renaissance en
Kerkhervorming beide hebben eerst verdeeldheid, later scheuring, teweeggebracht
onder de bewoners dezer landen. Beide behooren tot de voorname oorzaken van den
strijd om vrijheid van denken en gelooven, door een deel dezer volken in de 16de
eeuw aangebonden met Spanje en Rome. Die strijd heeft tot uitkomst gehad, dat de
bewoners der Noordelijke gewesten in de wereldgeschiedenis optreden als een
zelfstandig onafhankelijk volk.
Die verdeeldheid en scheuring, strijd en onafhankelijkheid, groote gebeurtenissen
in het leven van een volk, hebben zich achtereenvolgens in onze literatuur
geopenbaard. Redenen te over om hier een lijn te trekken, die een voorbijgegaan
tijdperk afsluit en den overgang tot een nieuwe orde van zaken aanwijst.

Eindnoten:
1) Vgl. in Het Volksbelang van 21 Aug. 1897 het feuilleton Oud-Gent.
2) De vertaling zag het licht te Gent a0 1485, bij AREND DE KEYSERE. Ik dank deze bewijsplaats
aan Prof. VERDAM.
Een vijftal kreupele historische rijmelarijen over Filips van Oostenrijk (a0 1496-'97) waren
blijkbaar bestemd te worden voorgedragen. Vgl. in Belg. Mus. IX, 149, den regel (vs. 97): ‘Elck
dencker om die hier (Brugge) tegenwordich sijt.’
3) VERDAM vestigde mijne aandacht op dit werk, dat afkomstig is uit het S. Gheertruden-Klooster
te Amsterdam en uitgegeven door H.A. KELLER, Tübingen 1851 (Vgl. p. 8).
4) Vgl. het belangrijk artikel van W. MOLL de Boekerij van het S. Barbara-Klooster te Delft in
Verhand. der Kon. Akad. v. Wet. 1e Deel.
Vgl. Mr. S. MULLER FZ. in de Lievendalers (De Gids van Mei 1904, bladz. 209).
Vgl. II, 560, 639-640; III, 17, 29, 52, 958.
Tijdschr. v. N.T. en L. XXII, 191.
MOLL, Joh. Brugman II, 3.
Uitgave MULLER en LOGEMAN, bladz. 6.
BRINKERINK's a.w. bladz. 191.
ACQUOY in Het Klooster te Windesheim I, 244-'6.
Vgl. Deel I dezer Geschiedenis, bladz. 525.

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13) Aan Dr. G.J. BOEKENOOGEN dank ik de volgende bibliographische aanwijzingen: 1o in een
gecatalogiseerden bundel oude volksboeken, door H. VAN BUCHELL aan de Utrechtsche
bibliotheek vermaakt, kwam voor de Historie van den wonderliken Meerlyn (tHant-werpen
1588); deze opgave kwam voor in den Biblioth. Traj. Catal. van 1608 I i 2 r0; in den Catal. van
1835 ontbreekt het boek.
Tot dusver is het niet tot ons gekomen; of het nog bestaat, is twijfelachtig. SCHOTEL vermeldt
in zijn Volksboeken II, 42: ‘een blauwboekje in proza, getiteld: wonderlycke historie van den
H. Greal z.j. of p.; II, 54 wordt genoemd: de wonderlyckc historie van Lancelot van de Meere,
in tegenspraak met bladz. 42, waar S. zegt dat dit verhaal nooit als volksboek is bewerkt. Ook
al laat men SCHOTEL's geringe betrouwbaarheid rusten, dan mag men wel vaststellen dat deze
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14)
15)
16)

mededeelingen ons niet veel zekerheid geven. In allen gevalle zijn ook deze volksboeken niet
tot ons gekomen.
Dr. S.S. HOOGSTRA heeft in zijne Proza-bewerkingen van het Leven van Alexander den Groote
deze reeds vroeger door mij geopperde vraag op nieuw te berde gebracht (Inl. CXIX). en is van
oordeel dat over het ‘minder in den smaak vallen’ moeilijk te beslissen valt, waar, bij ontstentenis
van volksboeken naar Britsche romans, de burgerij geen gelegenheid had er kennis mede te
maken. Dr. H. ziet hier voorbij, dat juist die ontstentenis een goede reden is om te vermoeden
dat zij niet in den smaak vielen. Overigens kan ik met de beschouwingen van Dr. H. vrede
hebben.
Vgl. voorts nog over de tegenstelling van de indrukken, door Frankische en Britsche romans
misschien op ons volk gemaakt, Deel I dezer Geschiedenis bladz. 122.
De cursiveering der door den dichter aangehaalde verzen is van mij afkomstig. Het gedicht is
sedert opnieuw uitgegeven en besproken door VERDAM in het Tijdschr. v. N.T. en L. Deel XXV.
Vgl. Tijdschr. v. N.T. en L. XXI, 115.
HENDRIK MANDE ..... door Dr. G. VISSER, Bijlagen 52. Vgl. ook Middelned. Marialegenden
(ed. DE VOOYS) I, 216.
Vgl. Dr. EBBINGE WUBBEN Over Mnl. Vertal. v.h. Oude Testament bladz. 129 vlgg.
DODT VAN FLENSBURG, Archief V, 75, 85.

17)
18)
19) Vgl. mijne Gesch. der Ned. Lett. in de 16de eeuw I, 346-'8 en de dissertatie van Dr. C.C. V.D.
GRAFT, 21, 40.
20) Vgl. Teuthonista (ed. VERDAM) i.v.v. gedichte en lietspreker.
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Overgang tot den Nieuwen Tijd.
Herleving der Klassieke Oudheid. Erasmus. Humanisten. De
Kerkhervorming in aantocht.
Van herleving mag men spreken, indien men dat woord niet in te beperkten zin opvat;
want dood was de klassieke Oudheid voor de middeleeuwsche volken nooit geweest,
ondanks den onverzoenlijken tweespalt die van den aanvang af bestaan had tusschen
Christendom en Heidendom. Het Christendom nam alle krachten, alle streven van
den mensch in beslag voor dit ééne: het leven in God. Het leven in dit ondermaansch
tranendal was slechts een voorbereiding tot beter, hooger leven. Het Christendom
predikte afkeer van de wereld, kruisiging van het booze vleesch, onderdrukking en
temming der hartstochten. Het Heidendom had lief wat het Christendom haatte: het
genoot dit leven, bewonderde de schoonheid van wereld en natuur; niets menschelijks
zich vreemd achtend, trachtte het den mensch uiterlijk en innerlijk zoo schoon en
volkomen mogelijk te maken. Erkenden en eerbiedigden de besten hunner ook het
onzienlijke, dat onzienlijke deed hen de zichtbare wereld niet minachten. Zoo zien
wij dan reeds de oudste kerkvaders de geloovigen waarschuwen tegen de Heidenen
en het Heidendom, en de latere geestelijkheid dat voorbeeld volgen.
Echter, de Oudheid in haar geheel veroordeelen, ging niet aan. Reeds niet om
practische redenen: wie het Latijn, de taal der R.K. kerk, wilde leeren, moest school
gaan bij de klassieke auteurs. De schatten van wijsheid en levenservaring, in
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de werken dier auteurs opgehoopt, ongebruikt laten, ware onverantwoordelijk geweest.
Dus deed de geestelijkheid, belast met de leiding der geesten, haar voordeel met
hetgeen de schriften der Ouden aan kennis en practische levenswijsheid bevatten.
Wij hebben vroeger gezien, hoe te onzent de ‘clercken’ hun daarin behulpzaam
waren; hoe langzamerhand een deel van de kennis en de wijsheid der Ouden tot het
groote publiek doordrong langs allerlei kanalen: leerdicht en kroniek, heiligenleven
en spreukenverzameling, didactische lyriek en didactisch prozawerk. De helden,
wetgevers en wijzen der Oudheid bleven oók in de Middeleeuwen mannen van gezag.
Het ontwakend zelfgevoel van menig volk toonde zich op naïeve wijze in verhalen
over zijne afstamming van de Trojanen; die vermeende afstamming knoopte den
band tusschen verleden en heden, zette een gansch volk den luister bij, die immers
ook de oude adellijke geslachten omstraalde1).
Doch al was dan voor de middeleeuwsche volken de Oudheid geenszins geheel
gestorven, toch mag men van eene herleving spreken, want sedert de 14de eeuw wordt
de beteekenis der Klassieke Oudheid voor het geestesleven der moderne volken zóó
groot als zij te geenen tijde was geweest. Van Italië ging die herleving uit. In dat
land immers hadden de Romeinen geheerscht, daar was hunne taal van lieverlede
omgesmolten tot het zoete Italiaansch, was hun recht het best bewaard gebleven,
daar droeg de bodem nog menig monumentaal gebouw, verborg hij menig heerlijk
standbeeld. De werken der Latijnsche schrijvers waren er bij menigte in de
kloosterbibliotheken te vinden; tal van inscripties en penningen bewaarden er de
herinnering aan het volk dat eens de wereld had beheerscht. FRANCESCO PETRARCA
was de man in wien die herleving het eerst zichtbaar werd; de man die het eerst een
blik sloeg in
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de verzonken heerlijkheid der klassieke wereld; die in zijne dwepende bewondering
der Oudheid anderen ten voorbeeld werd, BOCCACCIO in de eerste plaats.
De middeleeuwen hadden een deel der Oudheid opgenomen in haar gedachtenkring
en in haar wezen; Grieken, Trojanen Romeinen hadden zij tot menschen van gelijke
beweging gemaakt als zij zelve waren. De geschriften der Ouden dienden hun tot
voorraadschuren van zedekundige voorschriften, doch de schoonheid dier geschriften
maakte weinig indruk op hen. Van de beteekenis der Oudheid uit een algemeen
menschelijk, een aesthetisch, een maatschappelijk oogpunt hadden zij geene
voorstelling. Dat alles zou langzamerhand anders worden. Florence, waar in het laatst
der 14de eeuw een rijke, kunstlievende adel aan het roer kwam, werd weldra een
brandpunt van letterkundige beschaving. Het Grieksch, tot dusver verwaarloosd,
begon de aandacht te trekken en invloed te oefenen vooral toen, na den val van
Constantinopel, tal van Byzantijnsche geleerden naar Italië kwamen. Men ging
beseffen, dat de Oudheid niet alleen uit de letterkunde gekend moet worden; dat ook
de studie van haar beeldende kunst, haar huiselijk en maatschappelijk leven rijkelijk
vloeiende kennisbronnen zijn. De Oudheid werd meer en meer een gids voor een
jonge, naar beschaving en ontwikkeling verlangende, burgerij. Een jonger geslacht
gevoelde behoefte het nieuwe Evangelie te verkondigen; rondtrekkende leeraars
brachten het in alle groote steden, aan alle vorstenhoven.
Naarmate de klassieke levensbeschouwing zich een plaats verovert naast of
tegenover de Christelijke, haar verdringt of zich met haar tracht te vereenigen, gaan
de levensidealen zich wijzigen en daarmede de levensopvatting. Langzamerhand
vormt zich een steeds groeiende schare van aanhangers der nieuwe beweging, voor
wie de literatuur der Ouden, de litterae huma-
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niores, naast den Bijbel komt te staan; die, op het voorbeeld der Ouden, den mensch
en de menschelijkheid tot een zoo hoog mogelijk peil van ontwikkeling wilden
brengen. Het is begrijpelijk, dat deze humanisten trachtten ook het jongere geslacht
in die richting te sturen en de opvoeding op klassieke leest te schoeien. Zóó zag men
het in Casa Giocosa, het opvoedingsgesticht van den beroemden paedagoog
VITTORINO DA FELTRE, dat in een liefelijke streek aan de oevers van een klein meer
lag. Zoons van rijke edelen bestudeerden hier niet alleen het Grieksch en Latijn maar
ook andere wetenschappen. De studie werd gedurig afgewisseld door loopen,
zwemmen, worstelen, balspel, boogschieten, jacht en vischvangst. VITTORINO was
de ziel van alles, van studie en van spel.
Dat een zoo gewichtige zaak als de opvoeding en leiding der jeugd door de
humanisten ter hand werd genomen, kon de geestelijkheid niet onverschillig laten.
Vooral niet, omdat de meeste humanisten ten opzichte der Kerk een vrij groote
onverschilligheid toonden. En de opvoeding was niet het eenige punt waar de
humanisten in het vaarwater der geestelijkheid kwamen en hun den wind gingen
onderscheppen. De geestelijken waren tot dusver de eenige dragers en
vertegenwoordigers eener wetenschap geweest, die het gezag der R.K. Kerk hielp
schragen; nu zien zij ook hier de humanisten als mededingers optreden en de
wetenschap in de handen der leeken overgaan.
Langs deze en dergelijke wegen ontwikkelde zich de Renaissance in Italië; doch zij
zou niet tot Italië beperkt blijven. Hartstochtelijke boekenjagers als PETRARCA en
POGGIO BRACCIOLINI hadden reeds enkele zwerftochten gedaan door Frankrijk en
Duitschland, op de conciliën van Bazel en Constanz waren humanisten opgetreden;
maar eerst sedert het midden der 15de eeuw gaat de beweging zich verbreideu over
Frankrijk, Enge-
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land, Duitschland en de tot het Duitsche rijk behoorende lage landen aan de zee.
Slechts hier en daar kunnen wij die verbreiding in haar gang volgen. Van
PETRARCA's Nederlandschen vriend SOCRATES, die in 1361 stierf, weten wij
voorloopig te weinig; waarschijnlijk echter was dit in de 14de eeuw een alleenstaand
geval. De tijden waren nog niet rijp2). Eerst in de tweede helft der 15de eeuw worden
de betrekkingen tusschen deze landen en Italië levendiger dan zij geweest waren.
Indien DIRC POTTER's beschouwing van het Italiaansche volk de hier te lande
heerschende is geweest, dan gaat zij plaats maken voor een andere. Nederlandsche
geestelijken zullen ook in vroeger eeuwen wel naar Italië zijn getrokken; doch hun
aantal schijnt in dezen tijd toetenemen. Nog bij DIRC POTTER's leven zien wij
verscheidene Nederlandsche geestelijken op het concilie te Pisa (1409) en de
Dominicanen die vóór 1444 te Bologna hadden gestudeerd en daarna te Rotterdam
een klooster stichtten, zullen wel niet de eenige geestelijken zijn geweest die zulk
een vorming hadden genoten3). Tal van Nederlanders, vooral kanunniken maar ook
kooplieden en anderen, in deze eeuw in Italië gestorven, liggen te Rome begraven
in de kerken van S. Maria dell'anima, S. Giuliano de'fiamminghi, S. Maria in Campo
Santo4). Het hart der schilders trekt naar het land der schoonheid. In het midden dezer
eeuw zien wij ROGIER VAN DER WEYDEN te Rome in bewondering voor de fresco's
van GENTILE DA FABRIANO. Doch hier was werking en weerwerking: Nederlandsche
schilderijen van dien tijd waren, naar het schijnt, in Italië gezocht; de kunst der VAN
EYCKEN en van JOOST VAN GENT oefende invloed op de gelijktijdige Italiaansche
kunst5).
Het is begrijpelijk, dat wij juist in dezen tijd te onzent de eerste sporen zien van
eenige bekendheid met het Italiaansch. In een paar Nederlandsche vertalingen der
Gesta Romanorum
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van 1481 en 1483 zien wij plotseling en zonder eenigen overgang of verklaring eenige
Italiaansche volzinnen te midden van het Dietsch verschijnen6).
Op die reizen van Nederlanders naar Italië moeten de draden zijn gesponnen,
waarlangs de nieuwe gevoelens en denkbeelden uit het zonnig Zuiden naar het nevelig
Noorden kwamen. Onder die reizigers zullen wij waarschijnlijk de eerste
Nederlandsche humanisten moeten zoeken. Behoorde ARNOLD GEILHOVEN reeds
tot hen? Het is niet onmogelijk. Lid der Windesheimer Congregatie, studeerde hij te
Bologna en Padua en vestigde zich daarna in het klooster Groenendaal bij Brussel.
Wat ons verhaald wordt van de groote belangstelling in de wetenschap onder die
kloosterlingen en van een voortreffelijk paedagogisch werk, door VAN GEILHOVEN
samengesteld, mag ons doen vermoeden dat wij hier reeds een schemering van het
nieuwe licht zien7). Doch zeker mogen wij WESSEL GANSFORT (1419-'89) en RUDOLF
AGRICOLA (1442-'85), die beiden Italië bezochten, rekenen tot onze vroegste
humanisten. Zeker ook dien Utrechtschen geestelijke, van wien POGGIO ons verhaalt
dat hij werken van CICERO verzamelde8).
De stichting der Universiteit te Leuven (a0 1425) en de werkzaamheid van
Latijnsche scholen als die te Deventer, op welker banken ERASMUS gezeten heeft en
die te Zwolle, hebben zeker bijgedragen tot het veldwinnen der nieuwe beweging.
Ook de boekdrukkunst werkte daartoe mede. Onder de eerste voortbrengselen der
nieuwe kunst immers zien wij werken der klassieke schrijvers: AESOPUS' Fabulae
et Vita; CICERO's Epistolae, De claris oratoribus, De Officiis, De Amicitia; OVIDIUS'
Metamorphoses, Ars Amatoria en Remedium Amoris; PLAUTUS' Comoediae; SENECA's
De moribus; QUINTILIANUS' Declamationes; VIRGILIUS' Bucolica, Georgica en
Aeneïs9).
Zeker, een deel dier werken had men ook vroeger in hand-
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schriften gelezen en bestudeerd; doch vooral om er Latijn uit te leeren en er nuttige
lessen of voorbeelden aan te ontleenen. Bovendien bleven zij vroeger binnen enger
kring besloten; en vooral, de lezers gingen die klassieke werken met andere oogen
aanzien. Bij geen auteur blijkt dat duidelijker dan bij VIRGILIUS. In een paar
drukwerken van dezen tijd vinden wij de oude en de nieuwe beschouwing van
VIRGILIUS: den toovenaar en den dichter, tegenover elkander staand. De
Nederlandsche bewerker der Gesta Romanorum vertaalde den volzin: ‘vocavit
magistrum Virgilium’ met: ‘ontboet ...... virgilium den grooten poeet ende swarte
konstenaer’10) in de Gemma Vocabulorum lezen wij achter den naam VIRGILIUS:
‘nomen excellentissimi poete cujus carmina redolent divinitatem quandam.’
Naast deze werken van klassieke dichters en proza-schrijvers merken wij onder
de vroegste Nederlandsche wiegedrukken eenige Latijnsche geschriften van
Italiaansche humanisten op: PETRARCA's De vera sapientia, BOCCACCIO's liber de
claris feminis, de Epistolae van LIONARDO BRUNI en van FRANCESCO FILELFO,
AENEAS SILVIUS' verhaal van Euryalus en Lucretia, de beruchte Facetiae van
POGGIO11). Zoo kon men dus behalve met de werken der klassieke Oudheid kennis
maken ook met het werk en den geest der mannen die in Italië tot de leiders der
nieuwe beweging behoorden.
In geen Nederlandsch humanist van dien tijd zien wij den invloed der Renaissance
zóó krachtig, hare beteekenis zóó volledig, als in het leven en de werken van den
beroemden Rotterdammer

Desiderius Erasmus12).
Geen Nederlander van dien tijd ook, wiens persoonlijkheid, leven en werken zóó
geschikt zijn om ons dezen tijd als een tijd van overgang te toonen.
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Als knaap zien wij hem te Deventer op de school van de Broeders des Gemeenen
Levens, onder het rectoraat van den geleerden HEGIUS. Volgens de overlevering
werd hij er voorgesteld aan AGRICOLA, toen deze de school eens bezocht. AGRICOLA
moet een beminnelijk man zijn geweest, geleerd en met een fijn oor voor het Latijn;
hij was in Italië geweest, professor te Heidelberg, had veel gereisd en getrokken,
vóórdat hij in zijn geboorteland terugkeerde. Heeft de jonge Deventer scholier bij
die gelegenheid veel over den beroemden bezoeker hooren spreken; is door die
kennismaking het verlangen in hem gewekt, een man te worden als AGRICOLA? Dat
weten wij niet. Wel, dat het leven en de loopbaan, den jongen ERASMUS door zijn
voogd beschikt, hem niet behaagden. Tegen zijn zin werd hij opgenomen in het
klooster Steyn bij Gouda. In lateren tijd heeft hij zijn kloosterleven waarschijnlijk
te donker voorgesteld; hij moet het er tusschen zijne boeken nog al goed gehad
hebben. Maar toch, dat leven met zijne plichten van onthouding en gehoorzaamheid
was geen ideaal voor den tengeren en gevoeligen jonkman met zijn sterke zucht naar
vrijheid en onafhankelijkheid. In 1492 op zijn 25ste jaar, wordt hij geordend tot
priester, is daarna eenigen tijd als secretaris in dienst bij den bisschop van Kamerijk;
doch ook die dienstbaarheid bevredigt hem niet. Eindelijk verkrijgt hij zijn wensch:
hij wordt tijdelijk van zijne kloostergelofte ontslagen en trekt naar Parijs, een
brandpunt van humanistische wetenschap. Hij leeft er van les geven, o.a. aan
aanzienlijke jonge Engelschen, en knoopt vriendschapsbetrekkingen aan die hem
later te pas zullen komen.
Ook Parijs, zelfs Parijs, kan hem niet vasthouden. Een reizen en trekken vangt
aan, dat eerst met zijn dood in 1536 zal eindigen: nu eens is hij in Zeeland, op het
kasteel van ANNA VAN BORSELEN, dan in Engeland, dan in Leuven, in
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de steden langs den Rijn, in Italië, te Bazel, te Freiburg; onder alles door studeerend
en nieuwe schatten van wetenschap ophoopend, boeken schrijvend en polemiseerend,
levenswijsheid, kennis van landen en volken vergârend, altijd onder de menschen
en in het volle leven, zwerver tot het laatst - welk een tegenstelling met het leven
van dien anderen Deventer scholier die zeventig jaren in het klooster op den stillen
Sint-Agnietenberg doorbracht, voor wien zelfs daar zijne cel een stille haven was.
THOMAS à KEMPIS is gestorven en begraven in het land dat hem tot een tweede
vaderland was geworden. Maar waar lag het vaderland van ERASMUS?
Dat hij te Bazel is gestorven en begraven, was toeval; het had ook Freiburg of een
andere stad in die buurt kunnen zijn. Doch geen toeval is het, dat deze kosmopoliet
begraven ligt buiten de grenzen van het land waar hij was geboren en opgevoed.
ERASMUS kan niet ontkennen, dat hij in Holland is geboren, maar hij is er niet zeker
van of hij zich wel een Nederlander kan noemen. Voor zijn geboorteland heeft hij
nooit iets gevoeld. Wat hij gevoeld heeft, dat was het ruwe klimaat van Zeeland; de
vuilheid en ongemanierdheid zijner landgenooten in ruimer zin: de Duitschers. Wat
hij gevoelde en genoot, dat was de beleefdheid en de beschaving der Franschen; naar
het Zuiden trok ook zijn hart, Italië was het land van zijn verlangen, Rome verrukt
hem. ‘Om Rome te vergeten’, zegt hij ergens, ‘zou ik een of anderen Lethe-stroom
moeten opzoeken.’ Hij was liever wereldburger dan burger van één stad. Hij wil zich
niet aan den dienst van één persoon verbinden, al is er nog zooveel dat hem daartoe
lokt. Koning HENDRIK VIII van Engeland, Paus ADRIAAN kunnen hem wel overhalen
eenigen tijd in hunne omgeving te vertoeven, niet hem bij zich houden.
Al zulke dingen als vaderlandsliefde, burgerschap, hofdienst
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schuwt hij als beperkingen van dat individualisme en die sterke zucht naar vrijheid,
die tot den grond van zijn karakter behooren.
In zijn wereldburgerschap, in zijn sterk individualisme en zijne vrijheidszucht is
hij een kind van den nieuweren tijd. Voor het leven van zijn tijd - de Laus Stultitiae
en de Colloquia bewijzen het - heeft hij een open oog, maar het verleden: de klassieke
Oudheid heeft zijn hart. In haar dienst stelde hij zijn ontzagwekkende kennis en zijn
ijzeren geheugen, zijn gezond verstand en zijn scherp vernuft, zijne vurige toewijding
en de krachten van zijn tenger lichaam. Voor hem, als voor de overige humanisten,
is het Latijn de eenige taal waarin men met goed fatsoen kan schrijven. Dat hij zijne
moedertaal daarvoor te laag achtte, bevreemdt ons niet; eerder dat hij zelfs geen
Italiaansch schijnt te hebben gekend; doch ook het Italiaansch was immers maar een
volkstaal? Door zijne uitgaven van klassieke schrijvers, door zijne Adagia, zijne
werken over Grammatica en over het schriftelijk en mondeling gebruik van het Latijn
heeft hij kennis der klassieke Oudheid in ruime kringen verbreid, is hij een leermeester
geworden van talloos velen onder zijne tijdgenooten en onder hen die na hem kwamen;
door deze en andere werken werd hij een licht van zijn tijd; de eerste Nederlander
wiens naam nog bij zijn leven in de gansche beschaafde wereld beroemd werd; de
eerste Nederlander ook die met zijne werken aanzienlijke sommen verdiende en de
literatuur mede langs dien weg tot aanzien bracht.
In die werken toont hij zich als geleerde. Wil men hem als mensch en als auteur
leeren kennen, dan moet men zich wenden vooral tot zijne Laus Stultitiae die in 1508
binnen weinig dagen aan zijn geest ontgleed als een rijpe vrucht aan een hoorn des
overvloeds; zijne Colloquia, naar het schijnt, omstreeks 1500 begonnen, al zagen zij
eerst in 1522 het licht; zijne honderden brieven, gericht aan humanisten van dien
tijd,
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zooals THOMAS MORUS, COLETUS, BUDAEUS, aan geestelijken van hooger of lager
rang, aan hervormers als LUTHER en MELANCHTHON en tal van andere personen.
Zoowel in de Laus Stultitiae als in de Colloquia vinden wij het oude naast het
nieuwe; dat kenmerkt beide als werken uit een overgangstijdperk; uit dat oogpunt
hebben wij ze hier te beschouwen.
De dwaasheid overal opgezocht, aangepakt, tentoongesteld; alle zotten van
verschillend soort bijeengebracht, dat kan men ook in de volksliteratuur vóór en
tijdens ERASMUS aantreffen. Den lof verkondigen van iets dat weinig lofwaardig
schijnt, dat was ook vóór ERASMUS gedaan. ERASMUS' gansche opvatting van het
begrip Stultitia was toen reeds in zwang. Stultitia is geen domheid; zij is de zotheid,
in dien ruimen zin des woords die nog te onzent gebruikelijk is. Geboren uit Plutus
(rijkdom) en Neotes (jeugd), is zij de overvloeiende dartelheid die bokkesprongen
maakt, het toegeven aan natuurlijke instincten, de afwezigheid van verstandelijk
overleg en berekening. Ongetwijfeld was het een kostelijke inval van ERASMUS:
Vrouw Zotheid, getooid met de narrenkap, in den katheder te plaatsen en een
verhandeling over zich zelve te doen houden. Echter, ook hier deed hij een gelukkigen
greep in de voorstellingen van zijn tijd. Een teekenaar onder zijne tijdgenooten was
hem hier vóór geweest. Op een houtsnede van het laatst der 15de eeuw vinden wij
deze verwante afbeelding: in een zaal die de school der ondeugden voorstelt, zien
wij een vrouw, Leugen genaamd, in een professoralen katheder college gevend aan
eenige studenten13).
ERASMUS' beschouwing van het vrouwelijk geslacht in deze twee geschriften, staat
over het algemeen niet ver van de middeleeuwsche. In de Colloquia vinden wij eene
samenspraak,
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getiteld Absurda, waarin woord en weerwoord op elkander sluiten als een tang op
een varken; een genre, dat herinnert aan de samenspraken van Claes en Jan, van
Aernout en den Meester, aan de leugenliederen en liederen van onmogelijke dingen.
Elders worden de voordeelen opgesomd die het bezit van een ontzaglijken neus
aanbrengt: men kan hem gebruiken als domper om een licht uittedooven; als snuit
om iets uit een hol te halen; als blaasbalg om het vuur aan te wakkeren; als schermpje,
wanneer het licht u hindert; in een zeeslag doet hij dienst als enterhaak, bij het
houtklooven als wig; wilt gij voor omroeper spelen, hij is uw spreekbuis; een signaal
blazen, hij is uw trompet; bij het graven is hij uw houweel, bij het maaien uw zeis,
aan boord uw anker, in de gaarkeuken uw vork, bij het visschen uw haak. De
oorspronkelijke bestemming der Colloquia: knapen goed Latijn te leeren spreken,
moge ERASMUS tot het samenstellen van dezen bundel hebben gebracht - eenmaal
op dat pad, laat hij zich naar hartelust gaan en nadert, bewust of onbewust, de
volkspoëzie: de komische opsomming zooals wij die vroeger vonden in een stuk
waar Sinte Snottolf aan het woord is en bij Rabelais in de onderscheidene soorten
van ‘torcheculs.’
Doch de Colloquia richtten zich al spoedig meer tot de volwassenen dan tot knapen.
Het maatschappelijk en geestelijk leven dier dagen binnen den kring hunner
beschouwing trekkend, toonen zij ons dat leven zooals het zich in ERASMUS' geest
afspiegelde. Nu eens is er sprake van het kloosterleven, van monniken, van vasten;
dan van den adel en de jacht; dan van vriendschap en van bijgeloof; van het
knapenleven, een schipbreuk, de bedriegerijen der paardenhandelaars. Knapen en
meisjes, jongelingen en jonkvrouwen, echtgenooten, grijsaards en bestjes, herbergiers,
lichte vrouwen, soldaten, monniken, pastoors, abten, slagers en vischhandelaars
treden in
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bonte mengeling op. Zeker, Latijn viel hier te leeren van een auteur die meester op
dat wapen was; maar buitendien gaven de Colloquia zoowel als de Laus Stultitiae
gelegenheid tot kennismaking met allerlei opvattingen en voorstellingen, die een
nieuwe strooming der geesten, een nieuwe levensbeschouwing aankondigden.
Wat heeft deze Rotterdamsche burgerzoon te zeggen van den adel, de geestelijkheid
en hunne verhouding tot de gemeentenaren? Hoe oordeelt hij over de wetenschap
van dien tijd? Hij maakt zich vroolijk over de titelzucht der edelen, over hunne
stamboomen die tot Eneas of Brutus opklimmen, over hunne speelzucht,
dronkenschap, losbandigheid. Op twee voorname bezigheden van den adel: oorlog
en jacht, ziet deze aristocraat naar den geest laag neer. Wie oefenen het
oorlogs-handwerk uit? Roovers, moordenaars, boeren, ezels, berooide schuldenmakers
en dergelijk schuim van volk. Verstand is er niet voor noodig; op vermetelheid komt
het aan. Geen liefde tot het vaderland is hun drijfveer; hoop op buit alleen. En
krijgsmansmoed? ‘Praat er mij niet van’, zegt een kraamvrouw tot een vriend die
haar bezoekt; ‘als gij mannen wist, wat een bevalling heeft te beteekenen, zoudt gij
liever aan tien veldslagen deelnemen dan eens ondergaan wat wij zoo dikwijls moeten
lijden.’ Wat steekt er toch in het jachtvermaak? Er zijn menschen wier hart opspringt
van vreugde, zoo vaak zij dat afschuwelijk horengetoet en hondengeblaf hooren. En
wat een genot, wanneer er een wild dier te slachten valt! Ossen en hamels mogen
door het mindere volk geslacht worden; maar het zou schande zijn, wanneer een wild
dier niet door een edelman werd afgemaakt.
Deze geleerde van burgerlijke afkomst, wiens gezelschap door de grooten der
aarde werd gezocht, die eenige jaren geleden PHILIPS DE SCHOONE te Brussel had
begroet met een
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Latijnsche redevoering, schroomt niet te schrijven: de oorlogen ontstaan alleen door
de heerschzucht der vorsten; de koningen maken zich wijs dat zij goden zijn, dat de
wereld om hunnentwille geschapen is - maar het is juist andersom: de vorst is er om
den staat, niet de staat om den vorst.
ERASMUS' beschouwing van den adel en de vorsten is echter gematigd, vergeleken
bij zijne uitingen over priesters en monniken, die hij zooveel beter kende. Hoe werden
vooral de monniken aan de kaak gesteld in de Laus Stultitiae: zij, die zich religieusen
noemden al lieten zij de religie links liggen; die waanden een Gode welgevallig werk
te doen, wanneer zij psalmen uitbalkten die zij zelf niet begrepen; die met overdreven
gebarenspel en gelaatsverwringing een preek over de liefde aanvingen met den Nijl,
een leerrede over de vasten met de teekenen van den dierenriem, een sermoen over
het geloof met de quadratuur van den cirkel; die hunne toespraken soms trachtten te
kruiden met kwinkslagen - met kwinkslagen - o heilige Aphrodite! hoe bevallig, hoe
wel ter snede! Naast die monniken zien wij een pastoor aan een sterfbed in twist met
een paar monniken over de vraag: wie de begrafenis zal regelen; een anderen die een
paar bedelmonniken weigert binnen te laten, omdat hij vreest dat zij zijn onzedelijk
levensgedrag zullen openbaar maken; een abt die niet houdt van monniken die
antwoorden en die studeeren.
Met de theologen en theologische wetenschap dier dagen drijft ERASMUS den spot:
hij lacht om den geestelijken hoogmoed dier ‘viri obscuri’, om hunne scholastieke
onkunde, hunne spitsvondige allegorische uitleggingen van den Bijbel, de dwaze
vraagstukken die zij trachten op te lossen. Doch het was niet alleen de ouderwetsche
theologie waarop hij het gemunt had; ook de overige wetenschappen kregen een
beurt: de juristerij met haar opsommen van wetsartikelen die niets ter zake deden,
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haar opeenstapelen van meeningen om indruk te maken; de dialectiek, die, gewapend
met een paar syllogismen, gereed stond den strijd aantebinden met wien ook over
wat ook; de deftige langgebaarde philosophie, die meende de wijsheid in pacht te
hebben en wereldstelsels opbouwde naar hartelust; die alle natuurverschijnsels wist
te verklaren alsof zij zitting had in den raad der goden.
Zelf een geleerde, die onder de wetenschappelijke mannen zijner dagen te
nauwernood zijns gelijke vond, heeft ERASMUS zich altijd weten te hoeden tegen
overschatting der wetenschap. Zijn oog blijft geopend voor de afdwalingen der
geleerden; in den geleerde blijft hij den mensch zien, den beoefenaar der ‘literae
humaniores.’
Hoe vermakelijk is zijn schets van den bekrompen beoefenaar der klassieke studiën,
die al zijn heil verwacht van de alleenzaligmakende grammatica; den zestigjarige
die vroeger allerlei wetenschappen heeft bestudeerd, doch alles heeft laten varen en
zich sedert twintig jaar afpijnigt met de grammatica; die het toppunt van geluk zal
bereikt hebben, indien hij mag blijven leven, totdat hij onbetwistbaar kan vaststellen
- hoe men de acht rededeelen moet onderscheiden. En welk een ijverzucht onder
deze philologen! ‘Vergist een hunner zich eens in een woordje en wordt hij betrapt
door een ander die toevallig wat scherper toeziet - goede hemel, wat is er dan een
alarm, wat een getwist en geschimp!’ Dat alles heeft zijn komische zijde; maar
komischer nog is het, te hooren hoe zij elkander bewierooken in brieven, lofdichten
en lofredenen; hoe zij genieten, wanneer iemand hen onder de menigte opmerkt en
met den vinger aanwijst: ‘dat is nu de groote N.N.!’
Ook de kamergeleerde is niet ontsnapt aan den greep van den auteur die, zelf
voortdurend in den zadel of tusschen de wielen, ‘steden van velerlei menschen
aanschouwde (en) leerde
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hun volksaard.’ ERASMUS toont ons hem, ongeschikt voor het maatschappelijk leven
als voor den omgang. Zie hem op een diner - hij is hinderlijk of door zijn somber
zwijgen of door zijn vervelende vragen; op een bal - het is alsof er een kameel aan
het dansen is; op een volksfeest - men heeft al genoeg aan zijn gezicht; in alle dingen
van het dagelijksch leven toont hij zich een uilskuiken. Is het wonder dat men een
hekel heeft aan zoo iemand?
Tot de onafhankelijkheid van oordeel die wij hier en elders in ERASMUS opmerken,
zou hij zeker niet zijn gekomen zonder de studie der Ouden. Ook niet tot de hoogheid
van levensbeschouwing die hem het leven deed vergelijken bij een tooneelstuk waarin
elk zijn rol speelt; het gevoel der aardbewoners bij dat van vliegen of muggen, die
twisten, strijden, elkander beloeren of berooven, met elkander spelen en stoeien, die
geboren worden, neervallen en sterven; de hoogheid die hem deed zeggen: ‘men zou
bijna niet gelooven, wat een opschudding zoo'n klein, snel vergankelijk diertje kan
te weeg brengen.’
Zeker, dat uit de hoogte neêrzien op de wereld treft men ook vóór ERASMUS onder
ons volk aan. Doch slechts bij de mystieken; bij RUYSBROECK, wanneer hij in den
geest vertoefde op ‘die hoghe berghe inden lande der gheloften’; bij THOMAS à
KEMPIS, wanneer hij zich verhief boven het aardsche op vleugels van eenvoud en
reinheid. Maar ERASMUS is ver van de mystiek, al geeft Stultitia nog zoo'n getrouw
verslag van de wijze waarop de mystiek zich in de mystieken openbaart. Waar
ERASMUS neerziet op het menschengewoel zit hij met Stultitia tusschen de Olympische
goden die vol zoeten nectar uit den hemel naar beneden kijken of met den Cynischen
wijsgeer Menippus op de maan. ERASMUS is even ver van de mystiek als van het
haar niet zelden begeleidend ascetisme. VONDEL woord over hem: ‘Voorsichtigh
houd hy 't midden’ is ook
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hier van toepassing. Geen asceet kon de man zijn, wiens bewuste gevoeligheid voor
al wat de zintuigen onaangenaam aandoet, den man van den nieuweren tijd kenschetst.
Geen asceet ook hij, die in geestdrift raakt over voortreffelijken Bourgogne en met
welbehagen terugdenkt aan de zachte lippen der Engelsche meisjes.
Geen asceet, geen heilige, maar een buitengewoon geleerde die, in zedelijk opzicht,
een gewoon mensch was. Een ernstig (ook een vroom?) man die stellig het goede
wilde, een bijzonder scherpen blik had voor het verkeerde, den moed om het overal
aantewijzen waar hij het zag en een kostelijke gaaf om het zóó te doen dat het overal
indruk maakte waar men Latijn verstond.
Ook in ERASMUS' zedelijk karakter zien wij het oude en het nieuwe; doch hier
gelijk elders meer het nieuwe dan het oude. Hij werd opgevoed door de Broeders
des Gemeenen Levens; doch hun vaak gewelddadig onderdrukken van den
natuurlijken mensch zal hem waarschijnlijk reeds in zijne jeugd weinig gesmaakt
hebben. In allen gevalle heeft hij zich later afkeurend over dat deel van hun streven
uitgelaten. Waar hij in hun spoor blijft, trekt hij het dieper en gaat hij verder. Ook
GEERT DE GROOTE had de zedeloosheid van vele geestelijken gelaakt; doch voor
GEERT's verontwaardiging en ergernis vindt men bij ERASMUS vroolijken of bitteren
spot. GEERT's gesproken woord maakte hier en daar indruk, berokkende hem eenige
vijanden - ERASMUS' geschriften verbreidden zich snel over de gansche beschaafde
wereld en maakten de zedelooze en onwetende monniken tot een voorwerp van
lachlust niet alleen, maar ook van verachting.
De Broeders en Zusters des Gemeenen Levens onderscheidden zich van vele
hunner tijdgenooten door meerdere diepte en
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innigheid van godsdienstig gemoedsleven, doch zij bleven veel waarde hechten aan
het uiterlijke in den godsdienst.
Anders ERASMUS; het is een zijner groote verdiensten dat hij voor het eerst scherp
heeft doen uitkomen, ‘welk een verschil er bestaat tusschen godsdienst des harten
en uiterlijken vormdienst.’ ‘Gij stelt er veel prijs op’, zegt hij ergens, ‘in een
Franciscaner-pij ten grave te worden gedragen; maar die gelijkheid van kleed zal u
niets baten na uw dood, indien gij zedelijk niet op FRANCISCUS hebt geleken bij uw
leven.’
Wij hebben vroeger gehoord, hoe jonge meisjes, kinderen nog, het ouderlijk huis
ontvlucht, opname vroegen en vonden bij de Zusters van Diepenveen; hoe tranen
noch gebeden der ouders hen terug konden brengen. Doch heel wat anders is wat in
een der Colloquia de zeventienjarige CATHARINA te hooren krijgt van haar minnaar
EUBULUS*), als hij hoort dat zij wenscht in een klooster te gaan. EUBULUS keurt het
kloosterleven op zich zelf niet af. ‘Maar’, zegt hij, ‘alles past niet voor allen; uw *)die goeden raad geeft.
karakter is er niet voor geschikt; gij moet trouwen.’ CATH. Liever sterven dan afzien
van mijn plan maagd te blijven. EUB. Gij kunt ook in het huis uwer ouders maagd
blijven. CATH. Dat kan, maar niet zoo veilig. EUB. Integendeel, vrij wat veiliger dan
bij die vette weldoorvoede monniken. Want, weet het wel, eunuchen zijn het niet!
Men spreekt hen aan met vader, maar zij maken het er dikwijls naar, dat die naam
hun van rechtswege toekomt..... CATH. Maar ik zal in het klooster een vroom leven
kunnen leiden. EUB. Kunt gij dat dan niet in het huis uwer ouders?..... Waar blijft
uwe vrijheid? Nu kunt gij in uwe kamer lezen, bidden en zingen, wanneer gij er
behoefte aan hebt; dan zal dat uit zijn.’ - Het gelukt EUBULUS niet, het meisje van
haar plan af te brengen. Zij weet hare ouders over te halen, haar in het klooster
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te laten gaan; doch in een anderen dialoog Virgo Poenitens zien wij dat het haar
slecht bekomt.
Vele geestelijken zullen het ERASMUS euvel hebben geduid, dat hij de pracht der
kerken afkeurde en oordeelde dat al die schatten beter aan armverzorging zouden
besteed zijn. Doch erger zullen zij het gevonden hebben, dat hij den spot dreef met
bedevaart, aflaat en reliquieën, dat hij grappen maakte over O.L. Vrouwenrok, over
de kam van Sint Anna en zich vermaakte met de zwaarwichtige redeneeringen over
het vagevuur. Erger, dat hij deze vrijzinnige beschouwing over de vasten dorst
neerschrijven: ‘Als ik paus was, zou ik alle menschen raden steeds matig te zijn,
maar vooral op feestdagen; overigens zou ik ieder vrijheid geven te eten wat hij
wilde, in het belang van zijne gezondheid, indien hij het maar deed met mate en
onder dankzegging. Ik zou mijn best doen, dat de menschen aan ware vroomheid
wonnen, wat zij in het betrachten van dergelijke uiterlijke plichten verloren.’
Deze en dergelijke dingen waarop ERASMUS zijne aanvallen richtte, behoorden
tot het stelsel der R.K. Kerk; doch, zij waren, uitgezonderd misschien de aflaat, niet
zóó gewichtig als de biecht, een der voorname middelen waardoor de geestelijkheid
de zielen der geloovigen beheerschte en leidde. Ook de biecht echter blijft in
ERASMUS' Colloquia niet ongemoeid. Hij kent iets hoogers dan biechten aan een
priester: ‘Ik biecht’ zegt de jonge KASPER in een gesprek met zijn vriend ERASMUS,
‘voor Hem, die alleen in staat is waarlijk zonden te vergeven, voor den Almachtige.
- Acht gij dat voldoende? vraagt ERASMUS. - ‘Mij zou het zeker voldoende zijn’,
luidt het antwoord, ‘indien het door de hoofden der Kerk en door de gewoonte
gewettigd ware.’
In zulke uitingen school een ernstig gevaar voor het gezag der R.K. Kerk. Hier
hoorde men een leek verklaren, dat hij
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bij de biecht den priester wel zou kunnen missen, dat het hem voldoende zou zijn,
zich in onmiddellijke betrekking tot God te stellen, aan God zijne zonden te biechten.
Alleen het gezag van de hoofden der Kerk en de gewoonte weerhouden hem.
Inderdaad zien wij hier de grenzen, waarbuiten ERASMUS niet wil gaan. Doch hij
had de macht niet, die grenzen ook door anderen te doen eerbiedigen. Hij heeft de
volle uitwerking zijner geschriften en inzonderheid die van zijn Nieuw Testament,
van zijne Colloquia en zijne Laus Stultitiae, blijkbaar niet voorzien noch berekend.
Niet voorzien dat de wassende zelfstandigheid van humanisten en leeken rijp was
voor zulke leeringen, noch dat zijne denkbeelden zich onder hen zouden ontwikkelen
in eene richting die hij afkeurde.
Hij had den wind gezaaid; reeds stak de storm op dien hij zou oogsten.
ERASMUS overschaduwt alle Nederlandsche humanisten van zijn tijd, doch dat is
geen reden om van die overigen te zwijgen. Integendeel, onze schets van den aanvang
der Renaissance zou al te onvolledig zijn, indien wij van hen geen melding maakten.
Een tijdgenoot van ERASMUS was PETRUS MONTANUS, omstreeks 1467 te
's-Heerenberg geboren, ook een leerling van HEGIUS, en die reeds in 1507 als rector
der fraterschool te Amersfoort stierf. In een twaalftal scherpe satiren toont hij zich
een echt humanist, die een open oog heeft voor de gebreken van zijn tijd en, evenals
ERASMUS, de vorsten van zijn tijd niet spaart. Aan een omvangrijke kennis der
Latijnsche literatuur paart hij een groote belangstelling in hetgeen door de Italiaansche
humanisten over kunst en wijsbegeerte was geschreven. Anders dan ERASMUS voor
wien de ethische beteekenis der klassieke literatuur op den voorgrond staat, heeft
MONTANUS
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een diep besef van de hoogheid der literaire kunst; een zijner satiren behandelt het
onderscheid tusschen een ‘goddelijk dichter’ en een ‘verzenmaker’ De minachting
waarmede ERASMUS sprak over het mindere volk als ‘het groote, sterke beest’ vindt
men terug bij MONTANUS, die zich als dichter en geleerde, als ingewijde in de
mysteriën der Oudheid, ver boven het ‘profanum vulgus’ verheven voelt14).
Tot ERASMUS' jongere tijdgenooten behoorde GERARDUS LISTRIUS (geb. tusschen
1470-'80). LISTRIUS was rector der frater-school te Zwolle en daarna te Amersfoort.
Zijn geschrift over de tropen en figuren zal wel vooral voor zijne leerlingen bestemd
zijn geweest; doch het toont ons tevens de aangroeiende belangstelling in de literaire
kunst der Oudheid. Bewonderaar en vriend van ERASMUS, schreef hij een commentaar
op de Laus Stultitiae15).
Die commentaar zal hem geene vrienden hebben gemaakt onder de professoren
te Leuven, die de nieuwe beweging in de klassieke studiën met achterdochtig of
vijandig oog beschouwden. In Leuven stonden de vertegenwoordigers der oude en
der nieuwe richting tegenover elkander. ERASMUS had er zijne vrienden en zijne
vijanden; naar het schijnt, waren de laatsten er talrijker dan de eersten. Onder zijne
vrienden te Leuven staat vooral MARTINUS DORPIUS op den voorgrond. VAN DORP
gaf aan het College ‘de Lelie’ lessen in philosofie en rethorica en deed veel om in
anderen liefde voor de Oudheid te wekken. Zoo liet hij op een Septembermorgen
van het jaar 1508 PLAUTUS' Aulularia vertoonen door eenige zijner beste leerlingen.
Hij zelf had de gapingen in het stuk aangevuld en er een proloog bijgedicht die niet
juist van Plautijnschen geest getuigt. Een aanzienlijke schare gaf gehoor aan de in
het Latijn opgestelde uitnoodiging en kwam een bewijs geven van hare belangstelling
in de zaak der letteren. Later deed VAN DORP op dezelfde wijze den Miles Gloriosus
vertoonen.
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Dat ERASMUS het onderwijs en het streven van VAN DORP op prijs stelde, spreekt
vanzelf. Hij wenschte echter krachtiger maatregelen te nemen om de toekomst der
‘bonae litterae’ te verzekeren in de stad waar volgens hem de Muzen het niet konden
uithouden ‘onder zooveel knorrende varkens, balkende ezels, krassende kraaien en
snaterbekkende eksters.’ Gesteund door JEROEN BUSLEYDEN, gelukte het hem eene,
aan de Academie verbonden, school te stichten, het Collegium Trilingue Buslidianum
waar bekwame mannen onderwijs zouden geven in de beide klassieke talen en het
Hebreeuwsch. DORPIUS, BARLANDUS, CERATINUS, GOCLENIUS en anderen zijner
geestverwanten zouden er lessen geven. In de eerste jaren van haar bestaan had de
nieuwe instelling een zwaren strijd te voeren zoowel tegen de behoudsmannen onder
de professoren als tegen de Carmelieten. Ware ERASMUS' vriend, de toenmalige
kardinaal ADRIAAN van Utrecht, niet voor hem in de bres gesprongen, dan had het
Collegium waarschijnlijk niet lang bestaan. Nu bleef het als kweekplaats van nieuw
leven in wetenschap en kunst behouden en heeft zeker niet weinig tot den bloei der
Leuvensche Universiteit bijgedragen. Indien men bedenkt dat er in het midden der
16de eeuw ongeveer 5000 studenten te Leuven waren, dan kan men zich eenigszins
voorstellen welk een gewichtig aandeel deze Universiteit heeft gehad in de
ontwikkeling der Renaissance te onzent.
Echter was Leuven toentertijd niet het eenig brandpunt van wetenschappelijk en
letterkundig leven. Ook het huis en de omgeving van den bovengenoemden JEROEN
BUSLEYDEN te Mechelen mogen zoo genoemd worden. Voortgekomen uit een
aanzienlijk geslacht, had BUSLEYDEN een welverzorgde opvoeding genoten; hij had
in Italië gestudeerd, te Bologna den doctorshoed verworven en verkreeg, teruggekeerd
in zijn vaderland, onderscheidene winstgevende en aanzienlijke betrekkingen,

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2

519
o.a. die van lid van den Grooten Raad te Mechelen. In die stad bouwt hij zich een
prachtig huis, versierd met beeldhouwwerk, gebrande glazen, schilderijen, en voert
er een behagelijk Maecenatenleven. Gaarne ontvangt hij er geletterde vrienden; hij
houdt van een geestig gesprek, in het Latijn natuurlijk; hij schrijft Latijnsche brieven
en gedichten, aan welker samenstelling hij veel moeite besteedt, waarop hij de critiek
van zijne mede-humanisten verzoekt en die hij gaarne tot een bundel vereenigd had
willen uitgeven. THOMAS MORUS, die meer dan eens in België heeft vertoefd om er
zijne humanistische vrienden op te zoeken, telt ook BUSLEYDEN onder die vrienden;
MORUS, wiens Utopia in 1516 te Leuven het licht zag bij den geleerden uitgever
DIRK MARTENS.
Behalve ERASMUS en BUSLEYDEN rekende MORUS ook den secretaris van
Antwerpen, PETRUS EGIDIUS tot zijne vrienden en den Nijmegenaar GERARDUS
GELDENHAUER, bij wien wij even moeten stilstaan.
Hij behoort, evenals LISTRIUS, tot ERASMUS' jongere tijdgenooten, is professor te
Leuven geweest, is bevriend met VAN DORP, PALUDANUS en BARLANDUS, vrienden
alweer van ERASMUS. Later zien wij hem in de omgeving van den
humanistisch-gezinden bisschop PHILIPS van Bourgondië, die in zijn liefde voor
kunst en wetenschap aan menig Italiaansch vorst van dien tijd doet denken. Als
zoodanig is GELDENHAUER de vertegenwoordiger van een type dat wij in het Italië
der vijftiende eeuw veelvuldig aantreffen: de humanist-hoveling. Bisschop PHILIPS
trekt met den schilder JAN GOSSAERT in zijn gevolg naar Italië en draagt dezen op
daar afbeeldingen te maken van allerlei belangwekkende overblijfselen der Oudheid.
Na zijne terugkomst doet hij zijn kasteel Suytburg in Zeeland door bouwmeesters,
beeldhouwers en schilders restaureeren en brengt zoo Italië naar Nederland over.
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Ook aan dat bisschoppelijk hof weet GELDENHAUER de onafhankelijkheid van geest
te bewaren en de vrijmoedigheid die zoo menigen humanist kenmerken; zijne acht
Satyrae liggen in de lijn der Laus Stultitiae. Die Satyrae en andere zijner gedichten
en Carmina verwerven hem de eer van in het openbaar (te Thienen) als dichter
gekroond te worden. Zulk een dichterkroning, het eerst aan PETRARCA te beurt
gevallen, raakte in navolging van de Italianen ook in andere landen van West-Europa
in zwang en toonde hoe zeer het aanzien der literatuur door de Renaissance steeg16).
Menig geloovige die oog in 't zeil van Petrus' schip hield, moet die kroning met zorg
hebben aangezien.
Want wat werd in dien Nederlandschen humanist gekroond, zoo niet de wijsheid
en de schoonheid van het Heidendom? Toen ERASMUS schreef: ik vrees dat met de
Grieksche literatuur het Heidendom zal herleven, toonde hij weer eens de scherpte
en de juistheid van zijn blik. Echter, hij was niet de eerste noch de eenige Nederlander,
wien dat herlevend Heidendom bezorgd maakte voor het Christendom. Misschien
was die bezorgdheid reeds in DIRC VAN DELF, waar hij de ‘doctoren’ van zijn tijd
waarschuwt tegen ‘die ydel boecken der poëteryen’ waaraan zij ten onrechte de
voorkeur geven boven ‘die fonteyne der theologyen’17). Doch indien iemand al
twijfelen mocht of hier juist de klassieke poëzie bedoeld is, geen twijfel blijft over
bij deze klacht van HENDRIK MANDE: ‘dat is iamer ende zeer te beclagen ende te
bescreyen, dat also veel gheleerder menschen zijn, die kersten menscen willen wesen
geheeten ende die mit anderen trouwen gelovigen menscen ter Kerken gaen ende
willen deelachtich wesen der sacramenten ons liefs heren, nochtan dat hoer herte
dicwijl meer in gedachten heeft die leer der heidenscher meysters, die si ge-
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leert hebben, als YPOCRAS (HIPPOCRATES), GALYENUS, SOCRATES, PLATO ende
ARISTOTELES, dan si die leer ons liefs heren ihesu christi doen. Si dencken meer op
die luegen der poëten dan op die waerheit der heiliger scriften. Want dese luegen
hebben si beseten mit mynnen ende die waerheit der heiliger scriften en achten si
niet, of si versument; mer dat noch arger is, si houden dicwijl hoer spot mitter waerheit
der heiliger scriften ende vervolgen hoer eygen brueders, alse die goede kersten, die
geern leven souden naden heiligen ewangelio ende nader heiligen leer. Ende daerom
ist dat onse mynlike here die scriben ende die pharizeën berispede ende seide: Wee
u ghi scriben ende pharizeën, die den slotel der kunsten of der wetenheit draget, want
ghi zelve en gaet niet in ende ghi belet oec anderen menschen in te gaen. Hierom
zellen si ondervinden, wattet hem gebatet heeft van buten inder kerken te gaen ende
gelovich heeten te wesen ende naden gelove niet te werken, mer dat zellen si voerwaer
weten, dat si mitten genen geset werden in geselscap, daer si hier hoer genoechten
des herten mit gedachten op geset hebben ende wes leven si hier mynnen ende
navolgen, mit dien zellen si gedeilt ende geloent werden’18).
Hier blijkt uit het verband wel duidelijk dat MANDE met de ‘leugens der poëten’
de klassieke poëzie bedoelt. Op zich zelf beschouwd, zouden zijne klacht en zijne
dreigende waarschuwing betrekking kunnen hebben ook op de vereering der Oudheid
in het algemeen, die immers nooit geheel opgehouden had; zij zouden dan van
dezelfde soort zijn als zoovele andere vóór de Renaissance. Doch men mag niet uit
het oog verliezen hoe zeer MANDE den nadruk legt op de liefde tot de klassieke
poëzie, op het spotten met hetgeen hij ‘de waerheit der heiliger scriften’ noemt en
op het navolgen van het leven (de levensbeschouwing) der Ouden.
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Die uitingen gelden ongetwijfeld de herleefde studie der Oudheid en zoo mogen wij
deze belangrijke passage beschouwen als een bewijs, dat de nieuwe beweging reeds
vóór 1431 (MANDE's sterfjaar) zich hier te lande krachtig heeft ontwikkeld.
Bij haar naam vinden wij die beweging het eerst genoemd in een Kerstpreek der
15de eeuw, die volgens een tijdgenoot o.a. eene ‘egregia vituperatio studiorum
humanitatis’ bevatte. Deze studiën, zeide de prediker, waren eer ‘studia perversitatis,
vanitatis ac potius falsitatis, quam humanitatis’; zij pasten beter voor ‘schandelijke
verleiders der jeugd dan voor brave menschen; er was niets goddelijks noch eerbaars
in.’ Het was er deze ‘poetae et oratores’ vooral om te doen, geleerd te schijnen, niet
het te zijn; om liefde tot God en hunnen naaste bekommerden zij zich niet en
bovendien: ‘zonder onderscheid waren het zwijnen’19).
Met deze en dergelijke liefelijkheden konden de humanisten het voorloopig doen;
doch het mag de vraag heeten of zij veel indruk hebben gemaakt op diegenen onder
hen wien deze preek ter oore is gekomen.
Nog wel anders donderden de monniken uit hunne preekstoelen tegen ERASMUS,
dien zij beurtelings ERRASMUS, ARASMUS (arare = wroeten), ERASINUS, BEHEMOTH,
Duivel en Vijand der Religie noemden. Voorloopig echter hadden deze en andere
schermutselingen geen ernstige gevolgen, en dat laat zich wel verklaren.
Een deel der hoogere geestelijkheid was het Humanisme welgezind; ERASMUS
stond hoog aangeschreven bij meer dan een paus; in NICOLAAS V zien wij het
Humanisme op den pauselijken troon. De meeste humanisten mochten lauwe of
onverschillige R. katholieken zijn, vijandig tegenover de Kerk stonden zij slechts
voor een klein deel. Voor het uiterlijk althans blijven zij getrouwe zonen der Kerk.
Het portret van een volbloed-
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humanist als JEROEN BUSLEYDEN toont ons den grijzen kanunnik, met gevouwen
handen, geknield op een bidbankje; zijn brevier ligt opengeslagen vóór hem; achter
hem staat in kardinaalskostuum zijn patroon, de H. HIERONYMUS, die de rechterhand
op den schouder van zijn beschermeling heeft gelegd20). In GELDENHAUER's poëzie
zien wij het streven om het Christendom met het nieuw oplevend Heidendom te
vereenigen: in een ‘carmen pastorale’ heeft hij de aanbidding van het Christuskind
door de herders voorgesteld in den trant eener antieke ecloga21). Dat streven moest
vooralsnog vruchteloos blijven. Men kon Heidendom en Christendom wel naast
elkander zetten, niet vereenigen. Er bevonden zich in het Heidendom, zooals wij
vroeger zagen, allerlei elementen die eenmaal niet te versmelten waren met het
Christendom zooals het in dezen tijd werd opgevat. Met het oog op die strijdigheid
van elementen, moet men de achterdocht tegen de nieuwe beweging althans ten deele
billijken. Doch bovendien bedreigde dat herlevend Heidendom het stelsel der
Roomsch-Katholieke Kerk, nu nog de eenige vertegenwoordigster van het
Christendom in West-Europa en dus begrijpelijker wijze met dat Christendom
vereenzelvigd. De behoudspartij kon niet blind blijven voor het feit, dat de aanvallers
voortkwamen juist uit de rijen der humanisten. ERASMUS was waarlijk de eenige
niet. WESSEL GANSFOORT lachte om de ‘crassa mendacia’ van den Dialogus
Miraculorum. Wat hij leerde en schreef, ademt reeds den geest der latere
Kerkhervorming: er is maar één middelaar, Jezus Christus, die aan het kruis de zonden
draagt; zonden kunnen niet in de biecht door den priester, maar alleen door God
worden vergeven; de bijbel alleen is de bron van het ware geloof.
Wonnen zulke begrippen veld, hoe zouden dan de geestelijken de leiding der
geesten en gemoederen behouden? En
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waar moest het heen met de Kerk en met het Christendom? Zulke vragen moet menig
getrouw zoon der Kerk zich hebben gesteld; uit oprechte liefde tot het geloof, al of
niet vermengd met heerschzucht en andere beweegredenen van beter of slechter
allooi.
De tijd zou toonen, dat zij op hun standpunt terecht gevreesd hebben en getracht
den wassenden stroom te keeren.
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Besluit.
Wat zien wij bij een terugblik op de literatuur van dezen tijd?
Een drama, frisch en oorspronkelijk, zoowel waar het vroomheidsuiting der
gemeenschap als waar het spiegel van het dagelijksch leven was; dat in de kunst van
opbouw, samenstelling en karakteristiek meer knoppen en bloesems dan vruchten
toont. Een lyriek, vol afwisseling en leven, in oorspronkelijkheid de mindere, in
kunst van karakteristiek de meerdere van het drama, in frischheid en schoonheid zijn
gelijke. Een proza, dat, schoolgaand vooral bij het Latijnsche en voorts bij het
Fransche en het Duitsche proza, uiting leerde geven aan het innerlijkst van het
godsdienstig gemoed.
Die literatuur was het werk van de Dietsch-sprekende onderdanen der
Bourgondisch-Oostenrijksche dynastie; nog geen volk, doch een verzameling van
kostbare elementen tot het vormen van een volk; nog geen zelfstandig staatkundig
geheel uitmakend, doch een toenemende mate van staatkundige vrijheid genietend.
In het leven en de ontwikkeling dier Dietsche stammen komt zich in het tweede
vierdedeel der 15de eeuw een nieuwe kracht openbaren: de invloed der herleefde
Oudheid en die van Italië dat reeds dien invloed had ondergaan. Het voorbeeld van
Italiaansche republieken als Venetië en Florence, steden die zich hadden uitgebreid
tot staten, en van de republieken der Oudheid kon hier navolging vinden bij volken,
onder welke de steden en de stedelijke burgerijen sedert lang een gewichtige rol
speelden.
Die literatuur was het werk van burgerijen die over het algemeen de geestelijkheid
nog als middelares tot hooger leven erkenden. De invloed der Renaissance komt hier
een reeds be-
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staande strooming versterken: de aanwassende zelfstandigheid der leeken tegenover
de geestelijken. In den aanvang is dat niet zoo duidelijk merkbaar, doordat zich onder
de humanisten ook geestelijken bevinden. ERASMUS die het klooster den rug toekeert
en als onafhankelijk geleerde zijn leven voortzet, toont ons echter den komenden
tijd. Ook de bovengenoemde rectoren der Fraterscholen, humanisten in dienst der
moderne devotie, wijzen dien overgang aan en tevens de betrekking tusschen het
godsdienstig en het wetenschappelijk leven van dien tijd. Langzamerhand zal die
betrekking zich wijzigen. Tot dusver waren de geestelijken, zoowel in het geloof als
in de wetenschap, leiders der leeken geweest; nu moeten zij de leiding in de
wetenschap gaandeweg aan de humanisten overlaten. Dat had reeds in den aanvang
der 16de eeuw een rethorycker getroffen, toen hij schreef: ‘dat die leeken thooft syn
vanden gheleerden.’ Doch bovendien is deze overgang van gewicht, omdat wij nu
voor het eerst in de geschiedenis van ons volk de wegen van geloof en wetenschap
uiteen zien gaan.
Die literatuur was het werk van menschen met een sterk gemeenschapsgevoel,
onder wie het individualisme nog maar weinig ontwikkeld was. Ook daarin zal de
invloed van het Humanisme zich doen gelden. Op het voorbeeld der Ouden gaat men
den mensch bestudeeren naar het uiterlijk en naar het innerlijk; anatomie en
psychologie komen op; ken u zelven weerklinkt ook hier niet voor doovemans deur.
Aanwassende zelfkennis zal leiden tot sterker zelfbesef en scherper omlijning der
persoonlijkheid. Vroeger waren die eigenschappen onder de burgerij niet geheel
afwezig geweest. Iets daarvan moet aanwezig geweest zijn in dien Rethorijcker die
in een tafelspeelken een man en een vrouw deed optreden ‘ghecleet up zijn boersche’
en daardoor toonde het verschil tusschen burgers en boeren te beseffen. Doch van
scherpe afscheiding kon hier

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2

529
toch nog geen sprake zijn. Anders stond het met de humanisten en het overig deel
des volks dat buiten den invloed der klassieke Oudheid stond. De humanisten vormden
een soort van internationale broederschap, die ten minste zooveel voelden voor hunne
medebroeders in den vreemde als voor hunne niet-klassieke landgenooten. Trotsch
op hunne kennis van die wereld der Oudheid, spraken en schreven zij liefst Latijn
en zagen neer op de volkstaal. Uit de leeken vormt zich langzamerhand eene
aristocratie van wetenschap en kunst, die, in gestadige betrekking met een dergelijke
aristocratie onder de overige beschaafde volken, den blik telkens over de grenzen
van het eigen land laat weiden en door het wereldburgerschap gisting brengt in een
tot dusver enghartig nationaliteitsgevoel.
Die literatuur was het werk van kunstenaars wier oogen zich wijd gingen openen
voor het leven en voor de natuur; wier schoonheidsdrang zich heerlijk ging openbaren
in de muziek en in de beeldende kunst zoowel als in de kunst van het woord. Ook
hier zal de invloed van het Humanisme zich doen gevoelen. Tal van levens- en
natuurverschijnselen, vroeger vluchtig den geest voorbijglijdend en er geen indruk
nalatend zóó sterk dat er een dwingende behoefte tot weergeven ontstond, zullen nu
bewust worden waargenomen en dringen tot uiting. De kunstenaar gaat den blik
richten op den mensch in zich en buiten zich. Afdalend in de diepten van het hart en
van het leven, verliest de zelfbespiegelaar het waas der vroegere naïeveteit; doch dat
verlies wordt hem in meerdere levenswijsheid vergoed. De frissche
oorspronkelijkheid, vooral onzer latere middeleeuwsche kunst eigen, zal zich niet
meer vrij kunnen ontplooien onder de overheersching eener literatuur die in menig
opzicht haar meerdere was. Sterker dan ooit te voren komt de literaire kunst onder
den drukkenden invloed van het boek; het boek komt te staan tusschen den dichter
en het leven, de dichter
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lijdt schade in zijne onbevangenheid. Doch de kunst, ook de literaire, trekt voordeel
uit de kennismaking met een hooger opvatting van schoonheid, een fijner smaak,
een meer ontwikkeld gevoel voor nuance, schakeering en overgang. Het oog gaat
zich openen voor de eenheid in veelheid, voor de evenredigheid der deelen, voor die
wijze zelfbeheersching in den kunstenaar die leidt tot zelfbeperking. Het
middeleeuwsche: ‘mate is goet t'allen spele’, tot dusver slechts in ethischen zin
gebezigd, zal ook in esthetischen zin geldigheid verkrijgen.
Ten slotte, die literatuur was het werk van het Zuiden en van het Noorden, doch meer
van het Zuiden dan van het Noorden. Nog was het Zuiden de meerdere in staatkundige
en maatschappelijke beteekenis, in rijkdom, algemeene beschaving en kunst. De
teekenen der tijden doen ook hier een overgang voorzien. Vlaanderen heeft zich als
Bourgondische provincie niet kunnen handhaven op de vroegere hoogte. Yperen en
Brugge gaan in de vijftiende eeuw langzaam dalen. Holland maakt zich gereed
Vlaanderen te overvleugelen. De belangrijke beweging der moderne devotie gaat uit
van Deventer en verbreidt zich vooral over het Noorden en Oosten dezer landen, al
doet zij haar invloed ook elders gelden. ERASMUS is een Noordnederlander.
Noordnederlanders zijn ook humanisten als VAN DORP, GELDENHAUER, MONTANUS,
AGRICOLA, GANSFOORT en anderen. Zeker, het Zuiden laat zich niet onbetuigd, de
eenige universiteit dezer landen is te Leuven gevestigd, maar hier mag het Noorden
zich toch ten minste op denzelfden rang plaatsen als het Zuiden.
Zoo gingen deze volken een toekomst tegen die de worsteling zou brengen van
het oude met het nieuwe leven. Hoe die worsteling zich in de literatuur afspiegelt,
zal een volgend boek ons doen zien.
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